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LRKSA. SEIMO EIGA.

L.R.K.S.A. 48-tas Seimas 
prasidėjo iškilmingomis šv. 
Mišiomis Šv. Trejybės bažny
čioje, kurias atnašavo Susiv. 
dvasios vadas gerb. kun. Ka- 
sakaitis, diakonu buvo kun. 
J. Kartavičius, subd. kun. Ka- 
ružiškis. Dalyvavo taipgi vie
tos vyskupo atstovas mons. 
J. C. McClary, ir pasakė pa
mokslą anglų kalba. Lietu
viškai pamokslą pasakė kun. 
Simonaitis.

Po pamaldų atėję atstovai 
j svetainę eina prie atidary
mo Seimo. Seimą atidaro vie
tos kuopos pirmininkas J. E. 
Žemaitis ir prašo Susiv. Cent
ro pirmin. A. Sutkų pradėti 
Seimą. Dvasios vadas kun. 
Kasakaitis sukalba maldą ir 
pirmininkas parenka manda
tų komisiją ir eina prie šauki
mo delegatų. Iššaukus dele
gatus einama pietums.

Po pietri einama prie rinki
mų Seimo valdybos. Slaptu 
balsavimu išrenkama: A. A- 
leksį pirm., Palūpį vice-pirm., 
sekretoriais: M. Zujus ir K. 
Vencius, maršalkos: Mašonis 
ir Verseckas.

Išnešimų komisijon išrenka
ma: Tamelis, Šeimis ir Mont
vila. Skundų, prašymų ir ap
likacijų komisijon: J. P. Ma
čiulis, J. Češkys, J. Purickas, 
Miliauskaitė, kun. Nanorta. 
Sveikinimų ir spaudos komisi- 
jaL. Šimutis, K. Krušinskas, 
J. Baltromaitis Jr. Toliau eina 
C. Valdybos raportai ir tuomi 
baigiasi 2 sesija.

Trečia sesija prasideda baž
nyčioje uždūšinėmis pamaldo
mis ir vėliau svetainėje mal
da ir einama prie svarstymo 
Centro Valdybos raportų aiš
kinimo.

Sveikinimai pasiųsta :
Miesto mayorui, Dioe. Vys

kupui Newarke, Amerik. Pre
zidentui, Šv. Tėvui per Jo at
stovą Washingtone.

Ketvirtoji sesija, birž. 26 d. 

prasidėjo 9 vai. p.p. Svarsty
mai iš atspausdintų ir paduo
tų atstovams raportų. Po ilgų, 
diskusijų, ypač neaiškaus sek
retoriaus raporto Lėšų Fondo 
skyriaus, buvo priimti ir ga
lop sesija uždaryta 5 vai. p.p.

Sesija penkta prasidėjo 9 v. 
birž. 27 d. Svarstoma įnešimų 
komisijos raportai. Čia kyla 
diskusijos dėl Pašalpos Fondo 
ir kitų klausimų. Galop atvyk 
sta Susiv. aktuaras ir aiškina 
naujų Susiv. skyrių reikalus.

Sesija sesta, birž. 27 d. po 
pietų. Eina smarkios diskusi
jos Lėšų Fondo deficito rei
kalu ir Mass, su Conn, valst. 
čarterio registravimo klausi
mu. Nutarta, kad C. Valdyba 
dės visas pastangas, kad čar- 
terį minimose valstybėse įre
gistruoti.

Seime dalyvauja su Susiv. 
C. valdyba 118 atstovų, nuo 
apie 70 kuopų. Tarpe atsto
vų yra daug gerb. kunigų ir 
šiaip jau profesionalų ir kitų.

Atsilankė ir V.V.S. atsto
vas prof. Vitkus kuris pasa
kė kalbą ragindamas remti 
Vilniaus Geležini Fonda. Tuo v C

reikalu seimas priėmė rezo
liuciją. Pasveikinta seimas 
ir ’’Amerikos” per kun. J. 
Balkūną. Telegrama pasveiki
no Apaštališkojo Sosto dele
gatas Amerikoje J. E. Arci- 
vyskupas Cicognani. Jo tele
gramą perskaitė pral. McLe- 
ary, kuris perdavė ir J. E. 
Newarko vyskupo Walsh lin
kėjimus. (Bus daugiau)

— S. L. A. 38-as Seimas 
prasidėjo. Detroite, Mich. bir. 
25 d. Dalyvauja 198 delegatai 
ir daug svečių. Nuotaika dvi- 
pusiška: pas vienus taikinga, 
pas kitus labai įtempta. Lau
kiama ir didesnių susikirtimų.

Visi delegatai susiskirstę 
į penkias grupes. Nė viena iš 
jų neturi balsų daugumos; 
taipgi norima sudaryti • koali
ciją. Dabartinis sekretorius 
jo oponento išprovokuotas.

Sveikiname A. L. R. K. Studentų 
ir Alumnų seimą, linkėdami gausių 
ir naudingų nutarimų.

Redakcija ir Administracija.

ITALIJA PRIEŠ NEPUO
LIMO PAKTUS.

Genevoje Lygos komisija 
birž. 25 d. užbaigė savo posė
džius ir Tarybai raportavo 
nepuolimo paktus. Raportas 
užgyrė Mažosios Antantės ir 
Rusijos kaimynų nepuolimo 
paktus. Komisija siūlo pana
šius paktus sudaryti, kur grę- 
sia nesutikimai ar karo pavo
jai. Italija ir Ungarija pasi
priešino tokiam planui. Tau
tų Sąjunga todėl žiūri prie
lankiai į planuojamą Pabal- 
tijos Sąjungą.

PREZIDENTAS VAŽIUO-... 
JA Į HAWAII.

Kongresas užbaigė darbus. 
Prezidentas intensyviai dir
bęs šioj savaitėj bilas pasira
šydamas ir raštinės reikalus 
sutvarkydamas pasiruošė ato
stogoms. Atostogos bus kelio
nė į Hawaii salas Hauston 
karo laivu. Prieš apleidžiant 
šiuos kraštus ketvirtadienio 
vakare kalbėjo per radio į 
tautą aiškindamas ’’naujos 
dalybos” laimėjimus.

SVARBUS POSĖDIS.
UŽDARĖ KIOSKUS.

Klaipėdos krašto komen
dantas birž. 2 d. visam karo 
stovio laikui uždarė Klaipė
dos mieste Liepų aikštėje ir 
turgavietėje esančius Georgo 
Spilke firmos iš Berlyno laik
raščių kioskus (stands). ...E.

lietuvių Dienos rengimo 
svarbus viso komiteto posėdis 
įvyksta š. m. liepos 2d. — 
pirmadienį, 8 vai. vak. ’ ’Ame
rikos” Redakcijoj. Visos val
dybos ir komisijos dalyvavi
mas būtinas. Sekret.

BALTIJOS SUSITARI
MAS ARTĖJA.

Galutinai Estonija, Latvija 
ir Lietuva nusistatė dėl Pabal 
tijos Sąjungos. Netrukus visų 
valstybių užsienio /'ministerial 
suvažiuos Kaune sutartį pa
daryti. Sąjungos iniciatyva 
šiuo kartu ėmėsi Lietuva.

ATVAŽIUOS SOVIETŲ 
ŽURNALISTAI.

Sovietų spauda rašo, kad 
Sovietų žurnalistų ekskursija 
Radeko vadovaujama, darys 
revizitą Pabaltijo valstybių 
ir Lietuvos žurnalistams rug
pjūčio mėnesį.

ŠALIAPINAS GRĮŠ 
Į LIETUVĄ.

Išvažiuodamas T. Šaliapi- 
nas pareiškė norą apsigyventi 
Lietuvoje ir čia kurį laiką po 
visų triukšmų pasilsėti. Jis 
taip pat nori išmokti lietuviš
kai ir dainuoti bet kuriame 
spektakly. Į Lietuvą jis mano 
parvažiuoti rudenį.

DAR VIRŠ 10 MILIJONŲ 
BEDARBIŲ.

Nors 'gegužės mėn. buvo 
10.267.000 bedarbių, bet ne
darbas mažėja, sako A. F. L. 
prezidentas p. William Green. 
Tik 300.000grįžo darban geg. 
mėn.: 10.000 į dirbtuves, 42. 
000 į ūkės, 40.000 į mainus, 
29.000 į biznį, 30.000 į kelių 
taisymus ir 45.000 į gelžke- 
liuą. P.W.A. vidury birželio 
mėn. turėjo 1.660.000 darbi
ninkus. Tad visai be darbo 
yra 8.600.000

DEL LIETUVIŲ DIENOS.

Mišios 11 vai. šventoriuje. 
Laikys kun. P. Lekešis, pa
mokslas kun. N. Pakalnio.

Asista: kun. A. Petrauskas 
ir kun. J. Lencevičius. Pritar- 
naus liet, klierikai.

Trumpos Žinutės
— Prezidento Roosevelt o 

motina ponia Sara Delano Ro 
osevelt prie arbatėlės šneku
čiavosi su Anglijos karaliene 
birž. 26 d. Londone.

—- Birž. 26 d. Francūzijos 
pakraščiais susidūrė du laivu. 
Žuvo 25 asmenys.

— Ponia Anna Antonio nu
teista mirti dėl dalyvavimo 
nužudyme savo vyro. Ji 28 
metų amžiaus ir turi 3 vaikus. 
Gubernatorius Lehman yra 
prašomas jai pakeisti bausmę 
ligi ’’gyvos galvos” kalėti.

— ’’Lietuvos Keleivis” pra 
neša, kad Kaune vokiečių mar 
kės niekas neperka dėl kritu
sios jos vertės.

— Rusijoj panaikinta blai
vinimo draugija, kuri turėjo 
35.000 narių ir apie 1 mil. 
rublių fonde.

— Vokiečiai uždraudė ro
dyti amerikonišką filmą ”Tar 
zan and his mate”.

—■ Dėl sugedusių traukinio 
bėgių Franci jo j užmušti 6 ir 
sužeisti 23 jame važiavę ke
leiviai.

— Dėl įvairių politinių ir 
ekonominių komplikacijų A- 
merikos eksportas į Vokieti
ją nepaprastai mažėja.

— Vokiečių markės paden
gimas auksu sumažėjo iš 4,6 
nuoš. iki 3,7 nuoš. Tai Hitlerio 
’’gudrumo” išdava.

— Vidaus reikalų ministe- 
rio pavedamas, piliečių apsau
gos departamentas neribotam 
laikui suspendavo politinio 
klūbo veikimą.

— Mūsų karo atstovas į 
SSSR pulk. Kazys Skučas ge
gužės 29 d. išvyko į Maskvą.

DOVANOS.
Kas iš anksto nusipirks i 

Lietuvių Dieną tikėtus, gaus 
po 5 tiketėlius aukso laikro
džiui laimėti. Dovanoms ski
riamas $35 vertės rankinis 
’’Waltham” aukso laikrodė
lis. Tikėtų galite dar gauti 
ir dovaną apžiūrėti ’’Ameri
kos” Redakcijoj.J™//'1' LIETUVIŲ DIENA "TZ
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MŪSŲ ŠVIESUOMENE.
Kiekviena tauta remiasi savo šviesuomene. Juo daugiau ji 

turi šviesuomenės, juo kultūringesnė. Šviesuomenė - tautos pa 
žiba. Valstybės pažangą gali spręsti iš jos mokyklų, mokslo 
vyrų ir bendrai jaunuomenės išmokslinimo. Valstybė semia 
sau stiprybę iš visuomenės pirmyneigos jaunuolių auklėjime. 
Jos armija - mokiniai nė mandiruoti kareiviai, mokyklos — 
fortresai, mokytojai — karininkai. Tokiu pavyzdžiu yra Bel
gija. Priešingu pavyzdžiu yra tamsi Rusija.

Mūsų Lietuva gerai suprato mokslo reikalingumą. Jinai 
stiprėja mokyklomis, visuomenės apšvieta. Kiekvienas išleis
tas centas mokykloms stiprina Lietuvos nepriklausomybę ir 
jos tautinę sąmonę. Apšvieta negali būti peraukštai pastaty
ta, inteligentų perteklius niekados nepakenks ir neapsunkins 
valstybės apšvietą, o pakels gyvenimo standardą.

Nuosekliai tvirtinti galime, kad ir išeivijos inteligentija 
mus tautiniai stiprina. Mokyklų lankymas mūsii vaikams 
priverstinas- ir tokiu būdu analfabetų nuošimtis išeivijoj ma
žesnis nė Lietuvos. Išeivija turėtų aukščiau stovėti už tėvy
nės brolius. Bet koks kontrastas. Lietuva inteligentų išsiauk- 
lėjo kur kas daugiau nė išeivija, nars pradinių mokyklų bai
gusių išeivija palyginamai daugiau turi. Kita, Lietuvos inte
ligentija patriotiška, darbšti, visuomenės vadai, kultūrnešiai, 
jaunuomenės auklėtojai. Išeivijos gi inteligentija tų kvalifi
kacijų neparodo.

Mes negalime pasigirti profesionalų gausiu skaičiumi, 
mokslo, vyrai, valdininkai polotikieriai. Nors mažą būreli 
kolonijose turėdami, negalime jais didžiuotis, jų prominenci- 
ja. profesija darbingumu visuomenei, patriotiškumu... Re
tas jų tuo pasižymi... Šviesuomenija nuo lietuviškos liaudies 
pasišalino. Jai ’’suamerikonizė  jus ” liaudis yra svetima, gri- 
noriška, o kartais, jos tarme, perdaug lietuviška... Todėl in
teligentai, jausdami, kad jie ne toki, kokiais visuomenė no
rėtų turėti, jie pasidarė pasyviški. Liaudžiai jokios naudos 
kaipo lietuviai inteligentai neneša. Dažnai mes jų nepažįsta
me. Čia yra didžiausia išeivijos spraga, tiesiog abnormalija.

Tą spragą atitaisyti dažnai vienur ar kitur tveriami studen- 
tų klubai, profesionalų sąjungos. Patys inteligentai jausdami 
nenormalumą, ieško būdų artintis prie liaudies. Savo lietu
viškos kilmės neneigdami, bando jos dvasios įgyti. To siekia 
ir Lietuvių Katalikų • Studentų Organizacija. Josios Seimo 
(liepos 2 ir 3 d.d. Marianapolio Kolegijoje) laukdami keliame 
čia paliestą trūkumą. Pat pradžioje Kat. Studentų Organiza
cija jautė inteligentų atsiskyrimą su liaudimi ir įrašė konsti- 
tucijon savo siekius dirbti lietuviškai liaudžiai religiniai, tau
tiniai ir kultūriniai. Ji siekia narius kvalifikuoti lietuviškai 
visuomenei dirbti, jaunimą auklėti, lietuvių dailę, meną dainą 
ir bendrai tautinę kultūrą, viešumoje kelti. Žodžiu, nori jau
čiamą skriaudą atitaisyti, tinkamoj aukštumoj atsistoti ir 
visuomenei vadovauk
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-APŽVALGA:
PADORUMO S-GA BOIKO 
TUOS NEPADORIAS FIL

MAS.
Amerikoje Kat. bažnyčia 

sutvėrė Padorumo Sąjungą, 
kuri kovos nešvarias filmas. 
Katalikų vyskupai Cincinnati 
patvirtino šią s-gą ir trokšta, 
kad ji plačiau išsiplėstų, kad 
prie jos prisidėtų kiekvienas 
miestelis Amerikoje.

Vyskupų komitetas užgiria 
ir remia padorumo s-gą. Jis 
paskyrė iš kunigų komitetą 
boikotuoti nepadorias ir ne
naudingas filmas. Vyskupų 
komitetas aiškiai pabrėžia, 
kad kova neina prieš filmų 
pramonę, bet tik prieš nepa
dorių filmų gaminimą ir jų 
rodymą.

Šv. Tėvas per savo sekreto
rius vyskupų komitetui pri
siuntė laišką, kuriame pagei
dauja, kad viso pasaulio kata
likai imtųsi tokių priemonių 
pakeisti šių dienų filmas. Fil- 
mos neturi būti naudojamos 
platinti nepadorumui ir ištvir 
kiniui. Taip pat katalikiškoje 
spaudoje turi būti atspausdin
ta tų filmų sąrašas, kurių ka
talikai privalo boikotuoti — 
nelankyti.

Čikagos protestantai irgi 
prisidėjo prie katalikų kovoti 
nepadorias filmas. Jų skaičius 
siekia .1,000,000 narių. Visi ra
ginami prisidėti prie ’’Pado
rumo Sąjungos” ir sykiu su 
katalikais tą kovą vesti.

GYDYTOJAI PRIEŠINASI 
GIMDYMO KONTROLEI.

Amerikos medicinos organi
zacija atsisakė bet kaip pasi
sakyti apie gimdymo kontro
lę. Du sykiu mėgino g 
kių nors sprendimų bei nuta
rimų ir abiejuose atvejuose 
nepasisekė.

Viena buvo paduota apsvar 
styti rezoliucija geriau pastu

Seimas, kiek žinome, palies svarbius lietuvių studentų rei
kalus. Svarbiausias darbas bus vidujiniai susiorganizuoti, 
studentams ir alumnams skirtingai susitvarkyti. Organizaci
jai svarbu pat pradžioj tinkamai sustiprinti ryšius ir nusta
tyti darbo planus. Užsirekomenduoti visuomenei ir gauti pa
sitikėjimą yra būtina pirmuose organizacijos metuose. Katali
kai studentai gražiausiai užsirekomendavo ’’Studentų Žo
džiu”. Užsirekomendavo  jau gražiais dviem seimais. Laukia
me, kad ir šių metų seimas būtų gausus ir gyvas. Sveikiname 
Dr. J. Navicką, M.I.C. ir Marianapolio Kolegiją su jų pastan
gomis sujungti Amerikos lietuvius studentus ir profesiona
lus tautiniams tikslams. Darbas šventas, prakilnus ir patrio
tiškas. Visuomenė įvertina ir džiaugiasi šia jaunyte organiza
cija. Dievas teužlaiko ją kuoilgiausiai stiprią, gausią ir darb
ščią. Dievas ir Tėvynė laukia šviesuomenės vaisingų darbų.

Jasys.
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dijuoti gimdymo kontrolei 
būdus ir priemones. Komisija 
apie tą rezoliuciją nieko neiš
sitarė. Antra paduota rezoliu
cija išrinkimui komisijos, ku
ri ištirtų tų pasiūlymų vertę 
ir pavojingumą. Šios rezoliu
cijos buvo tuojau atmestos.

Jau penki metai kaip pas
tangos dedamos, kad ši orga
nizacija duotų tikrą nuospren 
dį kas link gimdymo kontro
lės. Bet šį kartą prieštaravi
mas prieš gimdymo kontrolę 
yra kur kas didesnis negu 
pirmiau.

SVETIMTAUČIŲ DEPOR
TACIJA PALENGVINTA.
Emigracijos pirmininkas pa 

skelbė, kad svetimtaučiai turį 
gerą vardą, ypatingai, kurie 
turi moteris arba vaikus Ame
rikoje gimusius, galės pasilikt 
Amerikoje ir galės naturali- 
zuotis. Statistika parodo, kad 
per paskutinę sesiją kongre
sas gavo įvairių emigracijos 
klausimų ir tarp jų 465 sve
timtaučių bylų, kurie turėjo 
būti deportuoti. Kadangi jie 
turėjo gerą vardą, beto ir mo
teris ir vaikus Amerikoje gi
musius, jie gali gauti leidimų 
pratęsimą, o sekančiame kon
grese tą klausimą užbaigs 
svarstyti teigiamai emigran
tams.

RUSIJA IEŠKO TAIKOS 
PAKTO.

Komisaras Litvinof turi 
vilties, kad taikos paktas tarp 
Vokietijos, Lenkijos ir Rusi
jos bus įvykintas. Kancleris 
Hitleris kol kas apie tokį pak
tą nenori kalbėti. Bet yra gan 

auti ko-1 dų, kad jisai šį sumanymą
apsvarstys su Anglija ir Ita
lija.

Rusija ir Franci ja deda pa
stangas tokį paktą sudaryti 
Francijos užsienių reikalų mi- 

nisteris Barthon pradėjo de
rybas su Anglija. Litvinof ap
siėmė patsai laimėti Italiją. 
Tikimasi, kad dabar derybos 
eina Romoje ir Maskvoje, 
nors dar oficialaus žodžio iš 
Rusijos nėra.

Jei kitos tautos prie taikos 
pakto prisidėtų, o Vokietija 
ne, tai jai būtų sunku daryti 
kokius nors prieštaravimus.

A. L. R. K. FEDERACIJOS 
24 KONGRESAS.

Remiantis A.L.R.K. Fede
racijos konstitucijoj esamais 
IV skyriuje paragrafais ir 
Centro Valdybos nutarimu, 
šiuomi skelbiuA.L.R.K. Fede
racijos 24 kongresą rugpiūčio 
21 - 23 dd. Cleveland, Ohio.

Mums visiems yra žinoma, 
kad organizuotoji lietuvių ka
talikų išeivija negali ieškoti 
poilsio. Priešingai, jai prisiei
na rūpintis atverti visuomeni
nio darbo šaltinius ir juos 
dirbti. Kongresas yra vyriau
sias mūsų veiklos organas. Jis 
nustatys kaip ir kuriais ke
liais prie tų darbo šaltinių ei
ti. ir įsipareigoti. Šiemet la
biau negu kada nors praeity 
teks gilintis į begalo aktuahį 
mūsų jaunimo reikalų klau
simą, organizacijų stiprinimą, 
vienuolijas ir jų vedamas mo
kslo ir auklėjimo įstaigas; Ma 
rianapolio Kolegiją, Šv. Ka
zimiero ir Šv. Pranciškaus 
akademijas, mūsų spaudą ir 
t.t., neaplenkiant katalikiš
kos akcijos, kuri visados bu
vo ir pasilieka žibintu mūsų 
religiniai tautinio kelio gai
rėms nušviesti į gyvą išeiviją 
visai lietuvių tautai.

Rugpiūčio 23 d. kongreso 
specialus posėdis skiriama iš
imtinai Vilniaus vadavimo 
klausimui aptarti. Kad su
bendrinti veiklos eigą šiuo be
galo svarbiu visai mūsų tautai 
klausimu, į šį posėdį yra kvie
čiami ir bus priimami įgalio
ti Vilniui Vaduoti Sąjungos 
skyrių atstovai pilnateisiais.

Federacijos apskričius, sky
rius, organizacijų kuopas, dr- 
jas ir redakcijas kviečiu at
likti malonią pareigą: prisi
laikant Federacijos konstitu
cijos dėsnių, deleguoti atsto
vus ir ruoštis kongresui.

Dr. A. Rakauskas, 
Federacijos pirmin.

ATIDEDAMA.
Lietuvių Universali© Biuro 

Direktorių posėdis iš birželio 
29 d. nukeliamas į liepos m. 
pradžią, nes tą dieną pripuo
la kiti svarbūs posėdžiai.
Apie Biuro Direktorių posė
dį bus pranešta direktoriams 
raštu. Sekr.
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ŠERMUKŠNINĖ

PARAZITAI.

Seniau aš labai mėgda
vau ‘gamtą ir mokiausi apie 
jos kenkėjus ir jų gimines, 
ypač apie parazitus. Čia ir no
rėjau apie juos pašnekėti. Pa
razitai yra toki sutvėrimai, 
kurie minta gyvų sutvėrimų 
kūnu. Taigi atmenami Lietu
voje juodieji gusarai (blusu- 
kės) ir aštuonikojai pėstinin
kai yra irgi parazitai, kurie 
apsigyvena rečiau skalbia
muose marškiniuose ir vargi
na žmogų. Tokių parazitų yra 
gamtoje ir paprastame žmo
nių gyvenime. Yra ir tokių 
draugijų bei atskirų asmenų, 
kurie gyvena lyg tie parazi
tai. Atsilankiau į Patersoną, 
susitikau čia su darbščiais 
veikėjais, pasiteiravau apie 
lietuviškas draugijas, apie pa
rengimus, darbus ir t.t. Jie 
dėl darbų nusiskundė; sako 
žydeliai sugalvojo šapas krau
styti ir kitokius niekus pra
simanė, o darbininkai nuken
čia, sėdi be darbo. Pasirodė, 
kad Patersone dar tikra dep
resija tebeviešpatauja. Tarp 
darbininkų nėra susiklausymo 
nes darbdaviai žydeliai slapta 
per savo agentus organizuoja 
visokius neva komunistėlius, 
kurie darbininkus išprovo
kuoja. Rimti darbininkai su 
jais nesusideda. Tokiu būdu 
nėra nė kalbos apie vienų su 
kitais bendradarbiavimą. Vie
niems rimčiau nusiteikusiems 
darbininkams veikti neįmano
ma, nes tuoj sulenda ’’darbi
ninkių draugai” ir viskas ei
na ant šono. Taigi jie yra dar
bininkų parazitai, kurie prisi
dengia ’’draugo” vardu čiul
pia žmonių prakaitą. Bet tę- 
ko sužinoti, kad ir Patersone 
yra tokių draugijų vardas 
gražus), kurios nieko kito ne
žino kaip ’’good time”. To
kios draugijos yra visuomeni
nio gyvenimo parazitai. Juk. 
sakysim, Patersone gerų pa
triotų lietuvių nėra perdaug, 
o jie savo sunkiai uždirba
mais centais išlaiko parapiją, 
vaikams vienokią ar kitokią 
mokyklėlę - kurselius, keletą 
idealistinių draugijų paremia, 
tai kam gi jie dar turi būti 

apgaudinėjami tokių draugi
jų, kam jie jas turi remti, ku
rios jokio religinio, nei kul
tūrinio nei tautinio darbo ne
dirba, o surinktais per pik
nikus ir kaip kitaip pinigais 
sau ’’uliavoja”. Tokios orga
nizacijos minti kitų kišeniumi 
ir galima priskirti prie para
zitų grupės. Dar viena para
zitų grupė yra - tai žmonės, 
kurie apgaulingai išvilioja 
žmonių pinigus be jokio gero 
tikslo. Tokios grupės vienas 
aiškus atstovas pavyko suras
ti Newarke. Jau pernai jis ren 
gė kokį tai ’’robaksą” ar 
’’gužynę” savo naudai, bet 
vėliau buvo pasižadėjęs pa
našiai visuomenės nebeapgau- 
dinėti ir padarytą skriaudą 
atitaisyti. Tai buvo nebloga 
’’išpažintis”, bet gaila, kad 
taip greit pamiršta. Štai ir į 
mano rankas patęko atspauz- 
dintas pakvietimas (ir dar 
koks!), kuris kviečia visus 
į kokį tai ’’susipažinimo pik
niką”. Tai gražu, bet kas žin 
kodėl nepesako tas gudragal
vis kieno naudai eis tie surin
kti pusdoleriai! Argi tas P- 
’’profesionalas” negalėjo to
kio ’’pasišventimo” parodyt 
ir judint už tuos pinigus visą 
apylinkę, kad jauni ir seni da
lyvautų apylinkės parapijinių 
chorų dainų šventėj Liepos 
1 d. Lindene. Tai gražus būt 
buvęs atliktas patriotinis dar
bas, būtų suteikęs daugiau 
drąsos ir energijos mūsų jau
nimui - choristams ir būtų 
už ’ ’susipažinimą ’ ’ nereikę 
lupti po 50 c., o būtų užtekę 
25 c. ir už 6 chorų koncertą, 
už pasilinksminimus ir susipa
žinimą su visos apylinkės lie
tuviais. Bet matyt kad tas 
’’gudročius” turi kitokius 
tikslus: jis niekam nei dėkų 
netaręs nori pasipinigauti. 
Taigi jis yra parazitas ir su 
tokios rūšies ’’tinksais” lie
tuvių visuomenė, mano, pra
dės griežtą kovą. Šermukšni
nė jiems netinka. Čia reikia 
vartoti ”flit” arba koki ’’Pa
ryžiaus žaluma ’ ’. Newarkie- 
čiai ir Patersonas turi pirmie
ji pradėti.

LAKŪNŲ PAGERBIMO 
IŠKILMIŲ EIGA.

Liepos 15 d. — Iškilmės 
prie angaro Nr. 7, Bennett 
Field aerodrome. Turi auto
mobilius, bus kviečiami susi
rinkti nurodytoje vietoje ir, 
su policijos palydovu, eilėje 
vykti aerodroman. Visi kiti 
žmonės kviečiami atvykti tie
sioginiai į aerodromą. Kadan
gi tą dieną aerodrome vyks 
oro paroda, į kurią iki 5 vai. 

imamas nustatytas įžangos 
mokestis, tai aerodromo ad
ministracija prašė iškilmes 
nukelti į penktą - šeštą vai. 
po piet. Iškilmės susidės iš: 
a) kalbų - pakviesti apie ke
turi lietuviai ir vienas lakū
nų draugas pilotas ameriko
nas. b) Posto Aero - Sekcijos 
(būsimo j o Dariaus - Girėno 
Aero Klūbo) įkūrimas: pasi
žadėję sumokėti po 25 dol. ar 
daugiau mokomojo lėktuvo 
pirkimui asmenys sumokės 
dalį pinigų (balansą sumo
kės iki 1935 m. geguž. 8 d.) 
ir bus ’’charter members”, 
bus suregistruoti rėmėjai, ir 
paskelbtos aviacijos studentų 
pavardės; c)kariškas lakūnų 
pagerbimas: trys šūvių sal
vos oran, trimitas ’’Taps”, 
pagarba vėliavomis, ginklu, 
ranka. Gal būt dar prisidės 
vėliavų įteikimo iškilmės. Pro 
gramą ves Posto vadai.

Liepos 16 d. — Radio-prog- 
ramos. Šiuo metu vystomi pla
nai. Legionieriai V. Matuse
vičius ir J. Dumčius, taipgi ir 
p. J. Ginkus pasiūlė savo va
landas iš stoties WMBQ. Dėl 
radio programos tariamasi su 
vietos Dariaus - Girėno Fon
du. Numatoma turėti vieną 
programą iš didelės stoties 
amerikonams.

Liepos 17 d. — a) Rytą pa
maldos Apreiškimo par. baž
nyčioje; Pamaldij eiga rūpi
nasi vietos gerbiamoji dva
siškąja ir Fondas; Postas pa
rūpins ginkluotas vėliavų gar
bės sargybas ir kas bus jam 
pavesta, b) Vakare civilės iš
kilmės vienoje salių. Dariaus 
— Girėno Fondas yra prašo
mas šių iškilmių eigą nusta
tyti. Postas parūpins tvarkda
rius, garbės sargybas ir gal 
vieną kalbėtoją.

Visi lietuviai prašomi liepos 
17 d. papuošti namus Ameri
kos ir Lietuvos vėliavomis, ar
ba perjuosiant jas juodais 
kaspinais, arba prisegant kas
pinus, arba (Amerikos vėlia
vas) nuleidus iki pusiau stie
bo. Automobilius prašoma 
papuošti mažomis vėliavėlė
mis. Aišku, savigarba reika
lauja, kad vėliavos būtų tikrų 
spalvų, švarios neraukšlėtos.

Aero Klūbo numatoma įsi
gyti mokomąjį lėktuvą ir mo
kinti lietuvius - jaunuolius 
skraidybos meno. Klubas 
veiks prie Bennett Field. Lai
kinai jis bus Dariaus - Girėno 
Posto Aero - Sekcija, iki su
tvirtės. Steigėjais skaitysis 
asmenys sumokėję po 25 dol. 
ar daugiau prieš 1935 m. ge
gužės 8 d. (lakūnų aerodro
man atskridimo 2 metų su
kakties). Rėmėjais galės būti

TRUMPOS NAUJIENOS
-------------O

Menininkas Bronius Joman
tas dalyvavo Varšuvos meno 
parodoje ir pripažintas vienu 
geriausiu vaizdininku. Kriti
kai taip vertino: ”jo lietuviš
ki pelkynai, jo savotiškas bū
das ir nepaprastas sąžiningu
mas sukuria atskirą meno pa
saulį, kuriame galima rasti 
įtakos net didžiulio Leonardo 
da Vinci, nekalbant apie Vil
niaus tapytojus Rusčicą ir Sle 
dzinskį. ’ ’

— Prezidentas Rooseveltas 
atostogauti išvyksta karo lai
vu Houston jūromis į Havaii 
salas.

— Didina kariuomenę. Jung 
tinių Amer. Valst. kariuome
nė didinama nuo 130.000 iki 
179.000 vyrų.

—■ Ministerių kabinetas lei
do pradėti statyti tarp Kauno 
ir Klaipėdos plentą.

Šiemet numatoma atlikti 
naujai statomo plento žemės 
darbus ir tiltų statybą ligi 
Babtų.

— Francijos parlamentas, 
per Doumergue užsispyrimą, 
priėmė bilių, kuris leidžia 

bet kas. Norintieji mokintis 
aviacijos kviečiami registruo
tis pas p. K. Vilniškį, 423 
Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Organizacijos komisiją suda
ro : pirm. Įeit. Pr. Kaminskas, 
nariai: K. Jurgėla, V. Kuras, 
V. Kaminskas, A. Povilans- 
kas, J. Šimonis, M. Sabenka, 
K. Vilniškis. Jau pasižadėjo 
mokėti V. Kuras, A. Povi- 
lanskas, J. Šimonis, M. Sa
benka.

Postas išsiuntinėjo kvieti
mus stambesnioms vietos or
ganizacijoms; kvietimų nega
vusios organizacijos teiksis 
pasiųsti atstovus į komisijų 
poodžius. Eilinis posėdis įvykį 
penktadienį, birž. 29 d. 8 vai. 
vakaro, Posto bute, 262 - A 
Humboldt St. Brooklyn, N. Y. j

51-mas 

Draugystes Švento Jurgio
Šeštadieni
Birželio M Jane

1934

PARK
Brooklyn, N. Y.

DEXTER
Jamaica Ave., ir 75th St.

Gros du orkestrai - Retikevičiaus ir Levandausko

padidinti Franci jos karo iš
laidas dar ant 230 milionų 
dolerių.

—■ New Yorkas turėjo karš
tų dienų. Vidurį savaitės kiek 
atvėso. Nuo karščio keli mirė 
ir keli jūrėse maudydamiesi 
prigėrė.

—• Did. Lietuvos organiza
cijos, rugpiūčio 12 d. Klaipė
doje ruošia didžiulę jūros die
ną. Jau yra sudarytas dienos 
rengimo vykdomasis komite
tas ir propagandos, organiza
cinė ir finansų komisijos.

— Švietimo Min-jos rūpes
čiu Kauno bazilikos švento
riuje, Vilniaus gatvės pusėje 
pastatytas specialus rūsys po
eto Maironio karstui padėti. 
Ligi šiol Maironio kūnas už- 
balzamuotas gulėjo Bazilikos 
kriptoje.

— Belgijos naujokių kontin
gentas iš 32.000 padidintas 
iki 38.000. Tuo būdu Belgijos 
kariuomenė padidinta viena 
divizija ir dabar Belgijos ar
mija turės 12 divizijų.

— Latvijoje visi filmų už
rašai būsią vien latvių kalba. 
Taip pat uždaryti lenkų ir ru
sų mažumų laikraštukai. Tai 
pavyzdys Lietuvai.

— Berlyne suimtas anglų 
žurnalistas Stephens ir ištrem 
tas Anglijon už tai, kad ne
pakankamai mandagiai savo 
korespondencijose atvaizdavo 
hitlerišką režimą.

— Afganistane įvyko nepa
prastai smarkus žemes drebė
jimas. Per tą žemės drebėjimą 
žemė visiškai prarijo visą 
150 namų kaimą. Prieš žemės 
drebėjimą gyventojai buvo 
laiku įspėti ir iš namų pasiša
lino.

— ”L. A.” rašo; kad rusų 
dainininkas Feodoras Šaliapi- 
nas apdovanotas D. L. Kunig. 
Gedimino I laipsnio ordenu.

Skaitykite ir Platinkite 
„Ameriką”

51-mas
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Penktoji Lietuvių Diena
PAMALDOS.

jau gautas iš J. E. Vysku
po leidimas laikyti .pamaldas 
ore. Taigi Lietuvių Diena 
prasidės 11 vai. iškilmingo
mis pamaldomis Maspetho 
kun. J. Balkūno - Atsmainy- 
mo Viešp. Jėz. parapijos šven
toriuje, kurias atnašaus kun. 
P. Lekešis, asistuos kun. Pet
rauskas ir kun. Lencevičius. 
Pamokslą sakys kun. Norber
tas Pakalnis.

SPORTAS.

Pereitam Liet. Dien Reng. 
Komisijos posėdyje išrinkta 
sporto programai tvarkyti 
šie asmenys: komiškus sporto 
numerius, kaip virvės trauki
mas (tarp kalakutų ir žemai
čių), virve ėjimas su žiūronais 
maišuose bėgimas, atžagarių 
bėgimas, nuo lentos šokimas, 
rutulio stūmimas ir vaikams 
pajų valgymas ir pinigų iš 
vandens griebimas — veda 
Vyt. Žalnieraitis ir stud. Rau
galas. Taipgi p. J. Dailydai 
ir p. J. Dumčiui pavesta suor
ganizuoti bėgimo lenktynes 
nuo ’’Amerikos” į Klasčiaus 
parką Norintieji dalyvauti 
sporte ir bėgimuose prašomi 
greitai užsirašyti ’’Amerikos’ 
Red. 423 Grand St. Brooklyne 
arba pas sporto vedėjus.

Laimėjusiems bus duodama 
Įvairių puikių dovanų: tauiįB, 

Karalienės Angelų Parapijos choras (Brooklyne) su savo kleb. S. P. Remeika, kur. 
P.Lekešiu ir darpščiu choro vadu P. A. Du] ke. Šis choras dabartiniu metu yra didžiau

sias ne tik šioj apylinkėj, bet gal ir visoj Amerikoj.
Karalienės Angelų parapijos choras, vedamas muz. P. A. Dulkės, dainuos Lietuvių 

Dienoje, Liepos 4 d. Klasčiaus Parke.

medaliai, foto aparatas, plun
ksnakotis su paišeliu ir t. t.

Mokestis.

Į parką įėjimas 50 centų, 
bet kas turės visur dalinamus 
(bažnyčiose) tiketėlius - Įžan
gą gaus papigintai — tik už 
40 centų. Be to, kurių parapi- 
jonų bus proporcingai dau
giau, tie gaus dovanų bačkutę 
alaus.

VĄAIKAMS DYKAI

Kad nebūtų daug išlaidų 
norinčioms Į Lietuvių Dieną 
atsilankyti šeimoms, vaikai į 
parką bus įleidžiami dykai, 
kurie ateis su tėvais. Be to, jie 
gaus ir dovanai tikietėlius ar
kliukais ar orlaiviais pasiva
žinėti. Taipgi bus Įdomūs vai
kų kontestai.

CHORŲ KONCERTAS

Niekas tiek nuoširdumo ir 
darbo nepadėjo Lietuvių Die
nai, kaip apylinkės chorai ir 
ypač jų vada. Štai net po ke
lius kartus jie suvažiavę da
rė bendras praktikas, o kiek 
pavieniui mokėsi! Taigi nors 
dainuot oras nepatogus, šilta, 
choristus vilioja gražūs pajū
riai — Liepos 4, Lietuvių Die
noj Maspethe išgirsime ir pa
matysime kelius šimtus cho- 
ristų su jų vadais.

Ypatingai daug dirba: Ap
reiškimo Pan. Šv. parap.cho
rą, vedamas muziko Jono 
Jankaus, Karai. Angelų par. 
choras, ved. muziko Prano 
Dulkės, Šv. Jurgio par. cho
ras, ved. muz. Povilo Sako, 
Maspetho Atsim. V. J. parap. 
choras, ved. muz. J. F. Tamo
šaičio.

Fotografuos.

Liepos 4 d. Lietuvių Dienoj 
pamaldų metu ir Klasčiaus 
Parke bus specialus fotogra
fas A. Kazlauskas, kuris foto
grafuos visus įvykius ir įdo
mesnės nuotraukos galbūt pa
teks į laikraščius.

Liepos 4 d. Lietuvių Dieno
je Klasčiaus parke kalbės 
Lietuvos Žemės Ūkio Akade
mijos profesorius Balys Vit
kus ir Didž. Gerb. Lietuvos 
Vice-konsulas adv. Petras 
Daužvardis. Abu kalbėtojai 
yra garsūs mūsų tautos vy
rai, veikėjai ir kalbėtojai. Tai 
gi Lietuvių Dienoje turėsime 
ko pasiklausyti.

-Taigi visi į Lietuvių Die
ną Liepos 4 ...dieną. Ten susitik
sim tūkstančius lietuvių, pasi
matysim su šimtais pažįstamų.

O kiek gražaus lietuviško 
jaunimo čia suvažiuos pasilin
ksminti.

Agronomas Balys Vitkus.
Dotnavos Žemės Ūkio Akademijos profesorius. Liepos -July

4 d. jis pasakys kalbą Lietuvių Dienoje Klasčiaus Parke.

NEW JERSEY CHORŲ 
IŠVAŽIAVIMAS,

Kaip buvo jau spaudoje ra
šyta, liepos 1 d. įvyksta Uk- 
rainų Parke (Linden, N. J.) 
New Jersey parapijinių cho
rų išvažiavimas. Tenka papil
domai pranešti, kad tą dieną 
programą atidarys Kunigų 
Vienybės Pirmininkas ir Var- 
goninkų S-gos Dvasios Vadas 
kun. J. Simonaitis. Apart jo 
kalbės galbūt iš Lietuvos 
svečias prof. B. Vitkus, Lin- 
deno miesto mayoras ir kiti.

Taip pat tenka .pranešti, 
kad laimėjimams už įvairius 
atsižymėjimus yra skyrę do
vanas sekanti biznieriai: J. 
Kralikauskas, A. Trečiokas, 
S. Gudas, V. Boreika ir G. Le
lešius. iš Newarko; K. Paval- 
kis, Ig. Budreckis ir J. Skuo
das iš Elizabetho.

Kadangi dalyvauja visi 
New Jersey lietuvių parapijų 
chorai, apie 400 dalyvių, tat 
bus gražus programas: dai
nos, įvairūs žaidimai, o taigi 
dainuos ir visi svečiai su cho
rais drauge. Kviečiame visus 
atsilankyti. Sodas atdaras 
nuo 12 vai. p.p. programa pra
sidės nuo 4 vai. vak.

Harrison, N. J.

Prisikėlimo Darželis.
Vietos kleb. kun. L. Vaice

kausko rūpesčiu, įtaisyta ša
lę bažnyčios Kristaus Prisikė
limo stovyla. Ji gražiai aptve^ 
ta, tarpe gėlių ir pavadinta 
Prisikėlimo Darželiu.

Prie stovylos dega lempu
tė. Šią vietą lanko daug žmo
nių, nes yra pritaisyta sėdy
nės ir žmonės atsilankę iš to
liau šioje ramioje vietoje at
ilsi, kaip kūnu, taip ir siela.

Šią savaitę klebonas išva
žiavęs rekolekcijoms.

Daug parapijiečių rengiasi 
važiuoti i chorų išvažiavimą, 
kuris įvyks šį sekmadienį 
Linden, N. J. Ukrainiečių sve
tainėje (parke).

Gi liepos 4 d. susiorganiza
vo visa eilė važiuoti į Lietu
vių Dieną Maspete, Klasčiaus 
parke.

Visiems geros kloties ir lai
mingos kelionės.

— Viešųjų darbij adminis
tracija paduoda, kad prie tų 
darbų dabar dirba per 2 mi- 
lionai žmonių.

— Komunistai New Yorke 
griebiasi visokių priemonhj 
kenkti miesto valdybai. Štai 
koncerto metu kenkė majorui 
kalbėti. Kodėl? Niekas nežino. 
Komunistams viskas bloga, 
kartu ir vieši koncertai par
kuose.

Kas skaito ir platina ”A- 
meriką,” tas atlieka didelį 
kultūros darbą.

4



Birželio 29 d., 1934 ’’AMERIKA ” 5

KORESPONDENCIJOS
DAINŲ DIENOS. ir pamatyti savo sūnus - dūk 

teris dainuojant ir ’’sveiki” 
jiems pasakyt. Štai ko iš jūsų, 
eiliniai piliečiai laukia jauni
mas ir chorų vadai. Bilietai 
pigūs, visiems prieinami. Nie
kas negali pasakyti, kad ne
gali ištesėti. Būtų melas. Nors 
ir sunkūs laikai, bet kiek ati
duodama ”ice creamui”, alui 
gesolinui, saliūnams: šioms iš
kilmėms pakaks tik vieno pro
cento,' kad atsilankyti ir pa
kelti ūpą jūsų pačių vaikams. 
Gerai tą įsidėkite gerbiamieji 
ir matysite jog čia tiesa pasa
kyta. Tat visi į ’’Dainų Šven
tes” Did. New Yorko - liepos 
4 d., New Jersey apylinkėj — 
liepos 1 d. ir Pennsylvanijos 
apylinkėj, Naujos Anglijos 
— liepos 4 d.

J. Žilevičius, L. M.

DARIAUS - GIRĖNO 
PAMINKLAS.

Čikagos ir apylinkės miestų 
lietuviai daugiausia pasigen
da savo Sparnuotų Didvyrių 
Dariaus ir Girėno. Šie visą pa
saulį sujaudinę ir nustebinę 
drąsuoliai Čikagoje augo, mo
kėsi, lavinosi ir stiprino savo 
galingus sparnus, kuriais 1933 
m. liepos vidury perskrodė 
audringo Atlanto padangę ir 
pasinėrė nakties audroje vir
šum Europos žemyno. Žmoni
ja išgirdo tik baisų LITUA- 
NICOS trenksmą senoje lie
tuvių protėvių žemėje... Vi
sos tautos susigraudino r liū
dėjo dėl didžių mūši} lakūnų 
tragedijos po tokio puikaus 
ir nepaprasto laimėjimo! Či
kagos dydmiesčio gyventojai 
ypatingai didžiavosi garsių 
dviejų čikagiečių žygiu. Lie
tuva baisiai liūdėjo, priėmu
si brangius skraidžiusius kū
nus, kurių net nenorėjo žemėn 
užkasti - ...užbalzamuotus lai
kys amžinai pagarbai ir visa
da semsis stiprybės iš Dariaus 
— Girėno žygio! Tokio įvy
kio istorijoje dar nebuvo. Tai 
gi, neveltui šie du sparnuoti 
lietuviai gyveno ir žuvo!

Visos kultūringosios tautos 
reiškė nuliūdusiai mūsų tau
tai nuoširdžią užuojautą ir 
gėrėjosi dviejų lietuvių talka 
oro susisiekimo pažangai. Da
rius ir Girėnas be roboto (au
tomatiško valdytojo), be ra
dio ir su senais prietaisais tie
siai nuskrido 4000 mylių! 
Taip tiesiai ir taip toli per 
vandenyną dar niekas nebuvo 
nuskridęs! Dėl to abu lakūnai 
tapo istoriniais.

Vienur kitur spauda pažy
mėjo, kad šiais metais rengia
ma daug ’’Lietuvių. Dienų” 
ar ’’Dainų Dienų”. Nors tos 
sumuzikintos iškilmės prasi
dėjo keliolika metų atgal, bet 
jų rengimas, išskyrus Pennsyl 
vanijos lietuvius, nebuvo per- 
dažnas. Pasitenkindavo vieno 
kito choro pasirodymu, bet 
jungtis į krūvą bijota. Vytau
to metai išjudino visus: visi, 
kaip kas sugebėjo, ėjo viešu
mon: vieni pavieniui, kiti su
sijungdami į didesnius būrius. 
Tas davė gražią pradžią toli
mesniam darbui. Slenka jau 
ketvirti metai, kol galų gale 
išsijudino visi Atlantikos pa- 
krančio chorai ir šiais metais 
liepos 4 dieną paleidžia lietu
višką dainą skambėti po Dė
dės Siamo žemę. Gražus dar
bas, kurio pagyrimui trūksta 
žodžių. Mažai kas iš pašalie
čių turi tinkamą supratimą 
apie chorų vadų įdėtą darbą 
kol prirengta chorai prie vie
šo pasirodymo. Kiek jaunimas 
yra praleidęs valandų prakti
kose, atsisakydamas nuo ma
lonių pasilinksminimų, kur jų 
draugai be jokios atsakomy
bės laiką leidžia. Varva seilė, 
žiūrint choristui į tą palaidą
jį jaunimą, kuris nuo ryto iki 
vakaro visokiais niekniekiais 
yra linkęs užsiimdinėti. Tuo 
tarpu choristas dirba ir dirba 
net šventą dieną, kuomet žmo
nės ilsisi po darbo, choristai 
su savo vadais prakaituoja 
giedodami. O kas jiems už tai 
primeta gerą žodį? Ar padė
koja už tai? Ar suteikiama, 
laiks nuo laiko, kokia pramo
ga parapijom} ar draugijų 
chorui už metinį darbą baž
nyčioj? Ar draugijos, kurios 
tankiai naudojasi chorų pa
tarnavimais, tinkamai atsidė- 
koja choristams? Choras gum 
bą keptą gauna. Gerai, jei 
kur klebonas surengia savo 
iniciatyva metinį kokį choro 
pagerbimą, tai ir viskas. Cho
ristai tą labai įvertina ir šim
teriopai atsilygina. Choristai 
to ir nereikalauja, bet ypatin
gai džiaugiasi, kad jų pasi
šventimas įvertinamas. Aš tik 
šiame rašte prisimenu dėl to, 

zkad ta visuomenė, kuri išti
sus metus gėrėdamasi chorų 

. giesmėmis bažnyčioje ar dai
nomis parengimuose, bent 
’’Dainų Dienose” susiprasti} 
choristus pagerbti. Kaip pa
gerbti? Ateiti į rengiamas 
šventes kuo skaitlingiausiai

Lietuviai pasigendasavo la
kūnų, kurie linksmino ir drą
siais. lėktuvo vartalojimais 
stebino visus — net ir garsius 
kitataučius lakūnus! Gailėsis 
ilgainiui rimsta. Kad kilnus 
didvyriškas Dariaus - Girėno 
gyvenimas ir jų žygis nebūtų 
užmirštas ir net būsimoms 
primintų didžią drąsą ir pa
siaukojimą aukštai idėjai, su
manyta pastatyti jiems pa
minklas jų mieste. Duosnūs 
patrijotai sudėjo aukų. Čika
gos miesto majoras ir valdy
ba mielai pritaria ir pavedė 
paminklo statymo komitetui 
tartis su parkų viršininku. 
Garanto parke nėra vietos pa
minklams, o Džiaksono (Jac
kson) parke jokie paminklai 
nebus statomi. Dabar vieta 
parenkama kituose parkuose.. 
Miesto valdžia labai atsižvel
gia į tai, koks paminklas bus.
Kai sužinojo, kad jo statybą 
tvarkys ir prižiūrės žymiausio 
Amerikoje ir garsaus pasauly 
skulptoriaus L. Tafto padėjė
jas J. Szaton’as, išsyk ėmė ki
taip žiūrėti į reikalą. Be to, 
statybą prižiūrės Tafto moki
nys lietuvis Stasys Pocius, ga
bus skulptorius, kuris žiemą 
padirbo Dariaus biustą. Ko
miteto valdyba nusprendė sta 
tyti 10.000 dol.vertės pamink
lą. Taigi, šis paminklas bus 
meniškas, gražus ir vykusiai 
atvaizduos Dariaus - Girėno 
idėją ir ji} žygį.

Dariaus - Girėno Fondas 
jau turi $5.200 savo ižde. Tai
gi dar nemažai trūksta.

Daugelis kolonijų jau pri
sidėjo aukomis. Svarbu, kad 
ir kitos kolonijos neatsiliktų, 
kad sąžinė būtų rami. Pasi
skubinkime, malonūs tautie
čiai! Mažai trūksta. Siųskit 
aukas fondo kasininkui: Mr. 
J. Krotkas, 2201 W. Cermak 
Rd., Chicago, Ill.

K-to sekr. P. Jurgėla.

BAIGIAMA SUPIRKTI 
ĮTAISOS ’’LITUANICAI II”

Netrukus ’’Lituanica II” 
bus pilnai įrengta transatlan
tinei kelionei. Šį mėnesį, be
lankydamas rytines kolonijas. 
Įeit. Feliksas Vaitkus suderė
jo ir nupirko naują motorą 
aeroplanui ir reikalinguosius 
tolimam skridimui instrumen
tus. Už motorą ir už daugu
mą instrumentų duota firmom 
depozitai (už kai kuriuos jų 
jau užmokėta visa kaina).

’’LituanicalI” turės WASP 
motorą, t.y. tokios pat rūšies, 
kaip dabartinis jos motoras, 
bet tik VISIŠKAI NAUJAS 
ir vėliausio modelio, būtent: 
SIDI. Jisai išvysto 650 arklio

Šv. Jurgio (C. Brooklyno) parapijos choras, ved. muziko 
P. Sako, kuris keletą kartų gražiai pasirodė tarp lietuvių 

ir svetimtaučių, dainuos Lietuvių Dienoje, Liepos 4 d. Klas 
čiaus Parke, Maspethe.

jėgų ties jūros paviršium, tuo 
tarpu kai senesnysis modelis 
SICI išvysto tik 545 ark. jėgų.

Tas motoras kaštuoja $7260 
Įkeičiant ’’Lituanicos II’ se
nąjį motorą, už kurį kompani
ja duoda $1,260, reikės už mo
torą užmokėti lygiai $6.000. 
Jau duota kompanijai depo
zitas.

Nupirkta instrumentai;

Naujas Earth Inductor Com 
pass; Kollsman Sensative Al
timeter (toks, kokį vartojo 
Wiley Post); Tiesaus skridi
mo kompasas ir kiti įvairūs 
instrumentai skridimo kryp
čiai kontroliuoti, bei mašinos 
spledėjimo pavojaus atsiradi
mo rodytojai ir kiti instru
mentai.

Two Instrument Vacuum 
Pumps; American Bosch Ge
nerator; Electrically Heated 
Pitot, kurie pavyko nupirkti 
už $1,558, sutaupant AL TASS 
tarpe pusantro ir dviejų tūks
tančių dolerių.

Be šitų įtaisų ’’Lituanica 
II”, derama dar ’’Variable 
Pitch” propeleris, kuris kaš
tuos veikiausia apie $1,000 ir 
taipgi reikės dar nupirkti 
Radio aparatas - ’’Sending 
and Receiving Set”, kuris kaš 
tuos apie $500.

Didieji gazo bakai (tankos) 
jau užsakyti prieš trejetą sa
vaičių ir yra dirbami. Taigi 
jau nepoilgo ’’Lituanica II” 
bus galutinai priruošta ir bus 
geriausiai įrengtas lėktuvas, 
koks kada nors skrido per o- 
keaną.

Darbas turi būti sėkmingai 
užbaigtas.

Mūsų darbas greitai bus .už
baigtas, bet dabar kaip tik 
reikia sukrusti smarkiausiai 

kad būtų sukelta visi pinigai 
užmokėti už aukščiau paminė
tas lėktuvo įtaisas.

Taigi visi ALTASS skyriai 
Amerikos lietuvių kolonijos, 
visos draugijos ir asmens, ku
rie geid/ia pasisekimo mūsų 
lakūnui Feliksui Vaitkui, yra 
kviečiami pasidarbuoti. Ne 
vėliau, kaip iki liepos mėne
sio 15 d. ALTASS ižde turės !
būti visi pinigai užmokėti už 
motorą, gasolino tankus ir ki
tas įtaisas ir instrumentus.

Aukos prašoma siųti AL
TASS iždininkui, p. Justinui 
Mackevičiui, 2324 S. Leavitt 
St., Chicago, Illinois.

BRIDGEPORT, CONN.

Parapijinis piknikas nusi
sekė labai gerai dėl dviejų 
priežasčių: puikesnio oro ne
galima buvo tikėtis, tai viena 
antra - tai Jonų diena; jųjų 
vaišėms nebuvo galo. Skribai- 
la irgi atsilankė grynu oru 
pakvėpuoti ir štai ką jis-pa
stebėjo, kad į tokius paren
gimus susirenka visokių pa
žiūrų žmonės; turi progos da
lytis savo nuomonėmis, senos 
pažintys atnaujinamos, tarp 
jaunųjų draugiškumo ryšiai 
užmezgami ir kas svarbiausia, 
visi lietuviai, lietuviškai kal
ba, lietuviškai jaučiasi, sve
timtaučių kaip ir nėra. Kuo
met gi dar, priede, nevartoja
ma ’’karštosios”, tai galima 
drąsiai tvirtinti, kad toksai 
pavyzdingas piknikas yra pil
nai nusisekęs.

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

Atvykęs į Rytus L.R.K.S.A. 
Seimo proga didž. gerb. kun. 
dr. J. Končius - Mt. Carmel, 
Pa. liet, parap. klebonas — 
atlankė ’’Amerikos” Redak
ciją ir apžiūrėjo naują įstai
gą. Gerb. svečias džiaugiasi 
’’Amerikos” pažanga ir linki 
geriausios ateities.

Taipgi į Seimą atvykęs De
troito, Mieh. liet. Šv. Jurgio 
parapijos vargom daininin
kas Jonas Cižauskas lankėsi 
’’Amerikos” Redakcijoj ir 
džiaugėsi brooklyniečių pas
tangomis atsigriebti ir išly
ginti tą padarytą skriaudą 
lietuviams - ypač katalikams, 
iškraustant ’’Garsą” iš Broo
klyn©.

Lankėsi Redakcijoj ir didž. 
gerb. Lietuvos svečias prof. 
B. Vitkus, kuris po maršruto 
grįžo ilgesniam laikui į New 
Yorką.

Jis dalyvaus Lietuviu Die
noje 4 liepos ir pasakys kalbą.

KUNIGŲ PERMAINOS.

Prieš porą savaičių buvom 
paskelbę Brooklyn© lietuvių 
klebonų permaina.s Apie ka- 
mendorių permainas nebuvom 
skelbę, nes dar buvo abejonių.

Dabar paskirstymas yra se
kantis :

Kun. K. Paulonis nukeltas 
į Šv Jurgio parapiją (C.Broo-

Gabrielis J. Visackas, Kara
lienės Angelų parap. choro 
pirmininkas.
• Gimęs ir augęs Amerikoj, 
tačiau visa širdimi atsidavęs 
lietuviškumui. Susirinkimuo
se pats kalba lietuviškai ir ki
tus ragina taip daryti, yra 
darbštus Kar. Ang. par. jau
nuolis. Jis rūpinasi, kad jų 
choras Lietuvių Dienoje Lie
pos 4, geriausiai pasirodytų.

ŽINIOS
klyne) klebonu, o iš ten admi
nistratorius kun. N. Pakalnis 
atkeltas į Apreiškimo Pan. 
Šv. parapiją klebonu. Į Šv. 
Jurgio parapiją vikaru paskir 
tas naujai įšventintas kun. 
Antanas S. Petrauskas, į Ap
reiškimo Pan. Šv. parap. vi
karu paskirtas kun. Jonas G. 
Kartavičius (buv. Šv. Jurgio 
par. vikaras). Apreiškimo P. 
Šv. par. vikarai kun. Jonas E. 
Leneevičius paskirtas į Kar. 
Angelų parapiją Uju vikaru, 
o kun. Jonas J. Laurinaitis 
paskirtas į airių Epiphany 
parapiją (Brooklyne) vikaru.

Bet reikia tikėt, kad dali
nai šis paskirstymas dar pa
sikeis rudeniop.

—o—
Trumpai apie vietomis 
pasikeitusius klebonus.

Šv. Jurgio parap. klebonas 
kun.K. E. Paulonis yra gimęs 
Thomase, West Virginijoj, 
mokslus ėjo Šv. Jono Kolegi
joj Brooklyne, vėliau mokėsi 
Karalienės Angelų Kunigų 
Seminarijoj Niagara, N. Y., 
kurią baigė 1928 m. ir paskir
tas Pan. Šv. parap. vikaru, gi 
1929 m. mirus kun. Kuodžiui, 
jis buvo paskirtas tos parapi
jos administratorium, o 1931 
m. dėl darbštumo ir sumanu
mo parapijos vedime, vysku
po buvo pakeltas į klebonus 
tos pačios parapijos. Šiais me
tais. birž. 23 d. jis nukeltas 
klebonu į Šv. Jurgio parapiją 
C. Brooklyne. Po trumpo poil
sio jis imsis savo darbo, ku
riam taip atsidavęs.

Kun. Norbertas Pakalnis yra 
gimęs Rytų Lietuvoje, vidu
rinius mokslus baigęs Rusijoj, 
vėliau, 1912 m. baigė Kauno 
Kunigų Seminariją. Daug pa
triotinio įkvėpimo pasisėmė 
iš tuolaikinio Seminarijos rek
toriaus - lietuvių atgimimo 
dainiaus - kun. Maironio.

Baigęs Kun. Seminariją, 
kun. N. Pakalnis rusų val
džios buvo paskirtas Utenos 
progimnazijos kapelionu. Vė
liau kun. N. Pakalnis atvyko 
į Ameriką ir 1917 m. įstojo į
Jėzuitų Loyolo Universitetą 
Chicagoj, kurį baigė 1921 m. 
magistro laipsniu. Gi 1922 m. 
išvyko į Londoną, ten studija
vo Anglų literatūrą Oxfordo 
Universitete. 1923 m. grįžo 
Amerikon ir buvo paskirtas 
asistentu Apreiškimo Pan. Šv. 
parap. Brooklyne, o iš čia 
1926 m. perkeltas į Šv Jurgio 
parapiją (C. Brooklyne) ad
ministratorium. Gi kaip jau 

žinome, nuo š. m. birž. 23 d. 
Brooklyn© vyskupo atkeltas 
atgal į Apreiškimo Pan. Šv. 
parapiją ir paskirtas jos pil
nu klebonu. Jam čia bus dar 
geresnė dirva dirbti bažny
čios ir tėvynės labui, kam jis 
yra visa siela atsidavęs.

PAGERBIMO VAKARIENĖ.

Birželio 24 d. Joninių išva
karėse Maspetho draugijos 
surengė savo kleb. Jono Bal- 
kūno pagerbimo vakarienę. 
Nors oras šiltas ir rinktis ne
malonu, bet klebono populia
rumas sutraukė vakarienėn 
apie 400 -500 žmonių, ir tai 
gražiausios parapijos ir Broo- 
klyno visuomenės. Kalbų me
tu draugijų atstovai ir atski
ri asmenys išreiškė daug lin
kėjimų ir sveikinimų vardu
vių proga. Visi pabrėžė kun. 
Jono pasišventimą ir nenu
ilstamą darbavimąsi lietuvy
bei, organizacijoms ir parapi
jai; ypač parap. draugijos 
džiaugėsi savo klebono nuo
širdumu ir prielankumu: už 
tai nuo jų klebonas J. Balkū- 
nas susilaukė taip gausių ir 
brangių dovanų. Gražiausį įs
pūdį sudarė, kai Moterų S-gos 
vietinė kuopa ir Šv. Ražan- 
čiaus draugija įteik* bendrą 
dovaną — brangią kapą. Bet 
tai ne dovana man buv© bran
gintina, o faktas, kad todvi 
parapijos draugijos tarp sa
vęs nesipyksta, nepavyduliau
ja, o susitaria net bendras do
vanas pirkti. Tai sveikintinas 
ir gražus pavyzdys kitų para
pijų draugijoms. 

t " ■

Tiesa, programos metu su
dainavo parapijos choras ved. 
p. F. Tamošaičio ir po to pui
kiai padainavo solo p-nia 
Tamošaitienė, akomp. jos vy
rui. Tai gražus sopranas, ku
rio klausytis man teko pirmu 
kart. Taipgi buvo sumokyti 
maži vaikučiai, kurie dainavo 
ir deklamavo momentui pri
taikintus dalykėlius.

Po visų ’’ceremonijų” su
sirinkusieji šoko ir linksmino
si iki Joninių ryto. .

IŠLEISTUVĖS.

Apreiškimo Pan. Šv. para- 
pijonai birž. 21 d. surengė 
kun. kleb. K. Paulonio ir kun. 
J. Lencevičiaus ir kun. J. Lau 
rinaičio vakarienę. Tostmas- 
teriu buvo kun. Laurinaitis. 
Dalyvavo dauguma vietos ku
nigų ir didelis būrys parapi
jom!. Kalbų metu ypatingai 
gražiai įvertino kun. Paulonio 
darbus kun. Aleksiūnas ir 
kun. Lekešis. Tačiau kun. Lau 
rinaitis atsisveikindamas pats 

ir iškeldamas visus gerus dar
bus parapijai kun. Paulonio, 
visą .publiką pravirkdė.

Dėl nusilpusios sveikatos, 
kun. Paulonis pats nešnekėjo, 
tik padėkojo už surengimą 
išleistuvių ir palinkėjo para- 
pijonams gero pasisekimo.

Vakarienės metu gražiai p. 
Jankų išmokytas choras pa
dainavo ir mažos mergytės 
padeklamavo pritaikintas dai 
neles.

Vakarienę surengė visos pa
rapijos draugijos. Viskas at
likta tvarkingai ir rūpestin
gai.

VIEŠP. ATSIMAINYMO 
CHORAS.

Birželio 23 d. (šeštadienį) 
Joninų išvakarėse Maspetho 
suvienytos draugijos surengė 
pagerbimo vakarienę mūsų 
mylimam klebonui kun. Jonui 
Balkūnui. Ir mūsų choras pri
sidėjo prie programos sudai
nuodami eilę dainų. Programa 
pradėta tautos himnu. Pas
kui sudainuota daina pritai
kinta klebono varduvėms: 
’’Mūsų klebonas Jonas Bal- 
kūnas”, kurią paruošė mūsų 
choro vedėjas J. Tamošaitis. 
Ir taipgi ’’Ąžuolas” ir ’’Pa
mylėjau vakar”. Choro nariai 
patarnavo prie stalų. Ir su lin
kėjimais įteikė dovaną.

I. Kleiza.

MASPETH, N. Y.
Atsimainymo Viešp. J. pa

rapijos choro susirinkimas 
įvyko birž. 20 d. Dalyvavo 
daug narių, taipgi naujų pri
sirašė. Sveikiname. Buvo svar 
styta: I. Dalyvauti visiems 
nariams mūsų gerb. kleb. J. 
Balkūno varduvių vakarienėj 
II. Dalyvauti su gerb. vargon. 
J. Tamošaičiu liepos 2 d. 7:30 
vai. vak. ir dainuoti per ra
dio stotį WMBQ, ved. Jono 
Dumčiaus. III. Dalyvauti su 
vietine vyčių kp. liepos 1d. 
pasivažinėjime laivu į Bear 
Mountains. Kviečiame visus 
narius susirinkti 8 vai. ryte 
prie bažnyčios, o iš ten va
žiuoti į prieplauką.

Choras ruošiasi koncertui, 
kuris įvyks spalių mėnesį.

Taipgi reikia pridurti, kad 
choras ruošiasi ir liepos 4 d. 
kad pasirodyti Lietuvių Die
noj : bažnyčioj ir Klasčiaus 
parke.

Birželio 24 d. 1934 Atsim. 
Viešp. bažnyčioj kun. klebo
nas J. Balkūnas suteikė mote
rystės Sakramentą p-lei Ane
lei Kabažinskaitei su polici
ninku Adomu Wassell. Pa
mergės buvo: Rožė Kabinžin- 

skaitė, Elena Wassell, Onutė 
Geležiniūtė, Stella Budrikiū- 
tė. Pabroliai: Martynas Was
sell, Jurgis Wassell Jonas 
Wassell, Jonas Lowdanskis.

Po šliūbo jaunavedžiai nu
vyko nusifotografuoti pas p. 
Kruch 65-23 Grand Ave.,Mas- 
peth, N. Y. o iš ten į Grand 
Paradise svetainę Grand St., 
kur buvo puiki puotapareng- 
ta. Svečių susirinko apie 250.

Po saldaus mėnesio jauna
vedžiai apsigyvens Maspethe.

Sveikiname ir linkime link- 
smaus, taikaus ir laimingo gy
venimo. Rep,

C. BROOKLYN, N. Y.

Pereitą sekmadienį pirmu 
kartu naujas mūsų klebonas 
gerb. kun. K. Paulonis sakė 
pamokslą ir sveikino visus 
parapijiečius savo ir savo pa
dėjėjo kun. Petrausko vardu. 
Pats pirmas jo pamokslas 
mums padarė labai gerą ūpą, 
nes jis jau susirūpino, kad pa
rapijos vaikučiai neturi mo
kyklos. Taipgi gražiai ragi
no remti katalikišką spaudą, 
o ypač Brooklyn© katalikiš
ką savaitraštį ’’Ameriką”, 
kuri, sako, dabar yra sunkio
se sąlygose. Labai pagyrė lei
dėjus ir redaktorius.

Kunigas Paulonis jaučiasi 
labai pavargęs per tiek laiko 
dirbdamas ir tiek daug rūpin
damasis didžiulės parapijos 
reikalais - todėl dabar išvyko 
porai savaičių atostogų, kad 
paskui vėl su nauja energija 
galėtų pradėti darbą mūsų 
parapijoj.

Atrodo, kad už tokį rūpes
tingumą ir darbštumą Šv. Jur 
gio parapija mokės geriau 
kun. Paulonį mylėti ir pagerb
ti, negu jo buvę parapijonai.

Taigi linkime naujam mū
sų kleb. kun. K. Pauloniui at
ilsėti, sustiprėti ir grįžti prie 
ramaus darbo su mumi ir mū
sų jaunimu, ypač vaikučiais.

Sąjungiete.

SUSIRINKIMAI.

— Sekmad. - liepos 1 d. 
tuoj po sumos įvyksta Aprei
škimo Pan. Šv. parap. Šv. Var 
do D-jos pusmetinis susirin
kimas. Nariai prašomi daly
vauti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Pirm.

— Mot. S-gos 35 kp. susi
rinkimas įvyksta šį sekmad. 
po pamaldų Šv. Jurgio parap. 
salėj.

— S.L.R.K.A. 134 kp. susi
rinkimas įvyksta šį sekmad. 
tuoj pa sumos Karai. Angelų 
par. salėj. Nariai prašomi at
silankyti ir sumokėti duokles.
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Birželio 29 d., 1934 ’’AMERIKA”

IŠLEISTUVIŲ VAKA
RIENĖ.

Parapijiečiai Šv. Jurgio pa
rapijos mylėdami savo gerb. 
kun. N. Pakalnį, surengė iš
leistuvių vakarienę. Dalyva
vo draugystės su dovanomis 
ir vietinis choras, kuris pa
tarnavo savo gražiomis dai
nomis. Šiai parapijai buvo 
graudu, nes aštuonius metus 
darbavusi gražiausiam suti
kime su savo, parapijiečiais, 
didžiausias buvo mylėtojas 
jis jaunimo.

Parapija nuoširdžiai dėko
ja kun. N. Pakalniui už jo 
prielankumą žmonėms. Nebu
vo perskirta valanda prie 
klausyklos, kokioj dienoj ne
būtų, jis matydamas jis maty
damas stovinčius prie klausy
klos, tuoj ten pribuvo. Galima 
pasakyti jis buvo vargšų ir 
našlaičių tėvas. Ne vienam iš
tiesė savo gailestingą ranką.

Šv. Jurgio parapija vėlina 
kun. Pakalniui ko geriausių 
pasekmių.

Šv. Jurgio parapija yra lai
minga. Turėjo gerą kleboną 
kun. N. Pakalnį ir dabar ga
vo vėl kitą gerą kleboną gerb. 
kun. K. Paulonį. Geros valios 
kuris negaili savo sveikatos 
dėl žmonių gerovės. Tik gaila, 
kad jo sveikata susilpnėjus. 
Velinam nuo Dievo geros svei
katos. Taip pat naujam vika
rui kun. Petrauskui.

’ parapijos choras po -vadovys
te Pr. Dulkės. Visi gėrėjosi 
orkestru, kurį dirigavo p. Avi 
žonis. Ūpas piknike visų ma
tėsi pakilęs. Tarp • žymesnių 
asmenų piknike matėsi Mas- 
petho kleb. kun. J. Balkūnas, 
kun. J. Aleksiūnas, kun. A. 
Skruodenis, kun. A. Petraus
kas, kun. J. Lencevičius, kun. 
P. Lekešis ir par. kleb. kun. 
S. Remeika.

Kadangi pastarasis parapi
jos piknikas buvo taip sėk
mingas, tai Šv. Vardo dr-ja 
žada vėl surengti antrą pik
niką, ji skelbia antrą Kara
lienės Angelų parapijos pik
niką, kuris įvyks subatoj, lie
pos - July 21 d. Klasčiaus Par 
ke Maspethe. Lygiai ir antra
me piknike Šv. Vardo vyrų 
draugija užtikrina linksmą 
laiką dėl visų. Todėl brookly- 
niečiai visi laukime liepos — 
July 21 d. ir matysimės.

Yes Sir.
Karalienės Angelų parapi

jos klebonas S. P. Remeika, 
daktaru patariamas, išvažia
vo į kalnus stiprinti savo svei
katą; jo pareigoms eiti palik
ta kun. P. Lekešis.

LIETUVIŲ MENO 
TEATRAS.

Meno Teatras baigė

VAŽIUOS Į STUDENTŲ 
SEIMĄ.

Lietuvių Katalikų Studen
tų Seimas įvyks liepos 2 ir 3 
d. d. Thompson, Conn. Maria- 
napolio Kolegijoj. Iš apylin
kės važiuos, kiek žinoma,1 3 
karai studentų. Važiuotų dau 
giau, jei atsirastų karų. Ma
ną važiuoti karais prašome 
pranešti ’’Amerikos” redak
cijai. Studentai norį vykti 
Seiman, kreipkitės redakci- 
jon ir atsiradus karams bus 
sutvarkyta graži ekskursija 
į Kolegiją. Vieni išvažiuoja 
sekmadienį po piet, kiti pir
madienio anksti rytą.

sce
nos darbuotę; nesnaudžia ir 
šiltoms dienelėms užėjus.

Birželio 20 d. .L. A. Piliečių 
Klube turėjo susirinkimą, ku
riame daug kalbėta, dar dau
giau nutarta.

Išrinkta nauja valdyba se
kantiems 6 mėesiams. Naują 
valdybą sudaro: pirm. A. 
Alekna, vice-pirm. V. B. Rau
donaitis, ižd. p-lė F. J., rašt.

V. Raudonaitis, rėžis. V.Rau- 
donaitis, rėžis, pad. V. Raudo
naitis, report, p-lė E. Bartke
vičiūtė ir reik ved.: p-lė V. 
Klingaitė, A. Grunskis ir Rau
donaitis.

Po to buvo nutarta liepos 
8 d. padaryti šeimynišką iš
važiavimą laivu Hudson rive 
į Bear Mountains. Daug kal
bėta apie pastatymą gerų vei
kalų rudenį, bet galutinai dar 
nebuvo nutarta kokie.

Be to, bus pakartota links
ma komedija ’’Meilė - visų li
gų gydytoja”, kuri buvo sta
toma L. Meno Teatro su pasi
sekimu, pereitą sezoną. Dar 
vienas įdomus nutarimas: su
daryti stygų orkestrą su p. 
J. Cemerka priešaky.
Susirinkimas užsitęsė iki vė

lumos. L. Meno Teatras ne tik 
planuoja, bet ir dirba. E. B.

Iš stoties WMBQ lietuvių, 
programos būna kas rytas 10 
vai. V. Matusevičiaus ir 10:30 
J. Tarno. Šeštadienių rytais 
10:00 Lietuvių Anglių kompa
nijos ir 10:30 Juozo Ginkaus.

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

Penktadieniais 7 vai. vak, 
J. Tarnas duodama programa.

Trečiand. vak. 7:00 iš sto
ties WHOM (Jersey City) J. 
Valaičio radio programa.

Pigiai ir puikiai atlieku sto
rų frontų taisymą, namų sta 
tybą ir visus cabinet darbus.

K. BALTRUŠAITIS
168 Hemlock St., 

. Brooklyn, N. Y.
Phone APplegate 7-9309

Tel.: BRyant 9-7763

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 W. 42nd Str New York City

Tel.: STagg 2-2306 ♦

PALOCIUS SALDAINIŲ
KRAUTUVĖ

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate 

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

J. GINKUS,
495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. H

ill
U

lll
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lll

iil
lll

lli
lll

lll
lk

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 —• 72nd Street, Maspeth, N. Y.

Tai. STagg 2—0788 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS

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.

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.

KARALIENĖS ANGELŲ 
PARAPIJA.

SIGNS 
(IŠKABOS)

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

per tai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

Parapijos met. piknikas įvy 
ko birž. 17 d. Klasčiaus Parke 
Piknike dalyvių, tiesa, galėjo 
būti ir daugiau, rasi, karšto
ka pikniko diena daugumą 
nuviliojo į pamarius.

Pikniko dalyviai negalėjo 
atsidžiaugti pavyzdinga tvar
ka, kurią rūpestingai užlaikė 
parinkti Šv. Vardo draugijos 
vyrai. Labai džiaugėsi prog
rama, kurią išpildė didžiulis

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

< Sveikata — didžiausias tur
tas pasauly.
Kas nori Kauno duonos, gali 

C 1 gauti į stubas Brooklyne.
A Kreipkitės adresu:

įTYrJONAS MIKOLATTIS
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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8 ’’AMERIKA” Birželio 29 d., 1934

NAUJAS VADAS.

Kaip jau yražinoma, buvęs 
Šv. Jurgio parapijos adminis-

naujos bažnyčios statybą.
— Praeitą sekmadienį pra

sidėjo vasarinė mišių tvarka. 
Mišios vasaros metu sekma-

tratorius kun. Norbertas Pa
kalnis, nuo š. m. birž; 23 d. 
perkeltas į Apreiškimo Pan. 
Šv. parapiją klebonu.

Nors kun. N. Pakalnis, 
prieš kurį laiką buvo šioje 
parapijoje ir darbavosi čia 
kaipo vikaras, tačiau šį kar
tą, praeitą sekmadienį, pra
bilo iš sakyklos, kaipo klebo
nas, —■ milžiniškos parapijos 
galva. Mums yra žinomi jo 
nuopelnai dar "iš praeities, 
kaipo energingo ir pasišventu- 
sio žmonijai ir tėvynei, todėl 
ir nenuostabu, kad savo pir
moje kalboje į parapijonus, 
jis atvėrė savo sielos gelmes, 
pažadėdamas savo pasišventi
mą ir jėgas šios parapijos la
bui: ”Aš myliu jus, bran
gūs broliai, ir sesės, kaip ga
lima mylėti artimą savo, trok
štu būti tinkamu jūsų vadu, 
ir, kad jūs mane taipgi my- 
lėtumėt, bet nežinau ar vertas 
aš būsiu”.

Taip, žmogų, kuris eina tas 
sunkias - dvasiškio pareigas, 
vien todėl, kad būti tarpinin
ku tarp Dievo ir žmogaus, nu
rodant tiesų kelią ir vedant 
ten... kur laukia mūsų amži
nybės laimė, kuris pašvenčia 
savo gyvenimą tautos ir mū
są naudai, kuris rūpinasi mū
sų ir mūsų vaikų ateitimi, vi
sai pamiršdamas savo poilsį A.ir vargą, — kas jo gali nemy
lėti, kas jį drįstų paneigti!?

Nors gal ir sunku bus nau
ją dirvą ariant ir pasunkės 
kova svetimam karo lauke, 
.tačiau kun. N. Pakalnio neiš
semiama energija ir įgimtas 
švelnumas, lemia šiai parapi
jai skaisčią ateitį.

Todėl, lai gyvuoja mūsų 
naujas vadas!

Parapi jonas.

MASPETH, N. Y.
».

— Kun. J. Aleksiūnas išvy
ko dviem savaitėm atostogų. 
Kartu su juo išvyko kun. K. 
Paulonis.

— Mot. S—gos vietinė kuo
pa turės savo išvažiavimą į 
Forest Parką šį sekmadienį.

— Altorians Draugija lai
kys pikniką parapijos darže 
liepos 8 d.

— Birž. 25 d. palaidotas 
Šv. Jono kapuose Jonas Bal
trušaitis.

— Kun. Juozas Aleksiūnas 
yra vyskupo paskirtas saky
ti vienuolėms seserims pa
mokslus keturiuose vienuoly
nuose. (įskiriant Apreiškimo)

— Jau vyskupijos vyriausy-
I " davėleidimą organizuoti

dieniais būna: 6:30, 8, 9:30 
ir 11 vai.

— Birž. 24 d. susituokė 
Adomas Wassel su Anele Ka- 
bašinskaite,. ... ....

— Viešąją mokyklą (P. S. 
72) užbaigė: Albinas Budrick 
A. Bobnis, A. Matulonis, G. 
Valiukevičius, J. Ballantinai- 
tė, M. Matukaitytė, Pr. Ra- 
čelytė, Rožė Schiszman, S. 
Stankevičiūtė, G. Suckeliūtė 
"ir D. Vyšniauskaitė. ’

■ \ "'d

Iš MOT. S-GOS 29-tos KUOP.

Birž. 20 d. įvyko mėnesinis 
kuopos susirinkimas, kuriame 
naujai įsirašė Juozapina Sta- 
dulienė. Gražu būtų, kad kas 
mėnesis sąjungietės atvestų 
nors po porą naujų narių. Su
sirinkime kalbėta apie išva
žiavimą. Į komisiją išrinkta 
jaunos energingos darbinin
kės. Išvažiavimas įvyks liepos 
(July) 8 d. Forest Parke.

Kviečiame visus atsilanky
ti. Susirinkimas baigtas su 
malda per pirm. U. Mikuls
kienę. Sąjungietė

Kat. Federacijos Apskities 
svarbus mėnesinis susirinki
mas įvyksta šį penktad. birž. 
29 d. Karalienės Ang. parap. 
svetainėj. Draugijų atstovai 
prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti; 
tarp jų ir Dariaus * Girėno 
mirties sukaktuvių minėji
mas.

Valdyba

VESTUVININKAI 
TĖMYKIT

Naudokitės Proga
Vestuvės, kurios išan- 

ksto užsisakys imtis pa
veikslus mano studijoj 
per Gegužės ir Birželio 
mėnesius, gaus visą tuzi
ną vestuvės paveikslų už 
pusę tuzino kainos. Bū
tent: Užsimokėję už pu
sę tuzino gausit visą tu
ziną paveikslų.

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

65-23 Grand Avenue 
Maspeth, N. Y.

(Prieš Mount Olivet ka
pines.

Tel.: JUniper 5-0259

Ant žemės, Ore, Jūrose 20-to amžiaus KARAS !
Durtuvų grumtynės, nuodingi gazai, lėktuvų pašovimas, artilerijos 
griausmai, žmonių susprogdinimas ir kitos karo baisybės vaizdžiai 
aprašyta W. T. SCANLON’O parašytoje ir 1-ja premija Amerikoje 
apdovanotoje karo apysakoje.

’’DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ!”
400 pusi. Gražūs, tvirti apdarai.

Kaina tik $1.35 su persiuntimu. Galit gauti prisiuntę piniginę 
perlaidą (Money Order):

P. Jurgėla, 7127 So. Francisco Ave., Chicago, Ill. , 
Arba tiesiog:

’’AMERIKA”, 423 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Tel.: Evergreen 1-7T1Q

PONTLAS GUSTAS 
—:Grab or ius :—

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

MMBMMBBBV ••««»«>• aiaaianumiiOiHimiiiiaaiiaaMaaHitia/ 

= GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS I

J. P. MACHULIS |
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel: Virginia 7-1896
Parduoda ir išmaino namus, krautuves ir biznius, 

= išnuomuoja kambarius ir sukolektuoja rendas. Taipgi i 
apdraudžia automobilius, judomą ir nejudomą nuosa- j 

i vybę, žmogaus sveikatą ir gyvybę. |

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

V VALANDOS

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 Berry Street Tei. Evergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK
161 No. 6 Street

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

Šventadieniais aurftarue 
T< Evergreen 8-9229

v VALANDOS
Dr. Ed. W. Žukauskas »-* ’Jį-

1114 Foster Avenue t«i.

DR. JOHN C. PETERS vt^N?of
(PETRAUSKAS) į_$ vkk.

150-01 Coolidge Avenue Antradieniais uždaryta
JAMAICA, N. Y. Tel. Republic 9-5954

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4 Street

VALANDOS 
9—12 ryte 
1—8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Stagg 2-9105

Dr. Bladas K* Vencius 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 Grand Street

Valandos 
9—12 ryte 
2—8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Stagg 2-0706 

Namų, Republic 9-80401

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. Flatbusb Ofisas
Sekmad. 10 iki 12 A.M. 2220 Avenue J

-ummiimiimiiiiiimmiiiiiiiimiitnmmn iiimiumimiHi i iiiiiiiiiini inz 
I CLINTON PARKAS I
•" M
■“ «e

E Tinka piknikams, Baliams, Koncertams ir visokiems^• ■■ 
Ę parengimams. N e po ilgo bus įrengta karosėlis, sūpuoklės, E
= arklukai ir visokį prašmatnumia. Puikiausia ir linksmiau-E 
E šia vieta Brooklyne — Maspethe. f

Jonas Klasčius, Sav. E
E Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. =

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