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Austrijoje Revoliucija
PREMJERAS DOLFUSS NUŽUDYTAS
Hitleris Stiprinasi ir Lietuvos Pasienyj

Liepos 25. — Austrijos pa
siuntinybė oficialiai pranešė, 
kad premjeras Dolfuss nužu
dytas nazių teroristų jo pa
ties kabinete. Policija ir ka
reiviai apsupo premjero kan
celiariją ir teroristus (nazių 
lyderius, tuojau suėmė. Prezi-^ 
dentas Miklas tuojau visą val
džią pavedė vidaus reikalų 
ministeriui Schuschigg. Pro
vincijoj kolkas viskas tvar
koj. Žinia, kad atsistatydino 
Austrijos kabinetas, paneig
ta. Bet visas telefoninis susi
siekimas su užsieniu nutrauk 
tas. Šaly karo stovis. Visos 
strateginės .vietos stiprios sar
gybos prižiūrimos.

Prieš užpuolant Dolfussą, 
naziai nužudė centrinės radio 
stoties Viennoj viršininką ir 
paskelbė visuomenei melagin
gą pranešimą, kad Dolfuss at
sistatydino.

Hitleris ėmėsi priemonių į- 
sistiprinti ir Prūsų Lietuvoje. 
Liep. 23 d. iš Karaliaučiaus 
praneša, kad Prūsų Lietuvos 
nazių vadas ir šio krašto ober 
prezidentas Kochas pareiškė, 
kad Hitlerio vadovaujami na
ziai šiai Prūsijos daliai davę 
naują gyvenimą — taikos ir 
ramybės atmosferą — ko se
niau čia niekad nebuvę.

Kochas, kuris kalba Hitle
rio vardu pareiškė, kad Prū
sų Lietuva nori geruoju gy
venti su Lenkija. Senovės vo
kiečiai junkeriai šiandien čia 
neturi jokio balso krašto tvar 
kyme.

Pasak Kocho, Prūsų Lietu
vos sienos daugiausia susi
glaudžia su rytais ir čia susi
duriama daugiau su užsienio 
reikalais, n egu kituose Voki e 
tijos pasieniuose. Koch ma
no, kad dėl Dancigo karido- 
riaus bus gražiuoju susitaiky 
ta su lenkais. Jie pasitiki Hit 

lerio ir Pilsudskio nuoširdu
mu, kuomet jiedu pasirašė 
taikos paktą.

Ką šis Kocho išvedžiojimas 
reiškia, Lietuva supranta, 
tačiau ji turi teisę ir priemo
nių savo šalyj šeimininkauti. 
Ji ta teise ir naudojasi.

175 vokiečiai, Klaipėdos ge 
ležinkelių valdininkai paša
linti be įspėjimo ir be kom
pensacijos, 135 geležinkelių 
viršininkai iškelti į Lietuvą. 
Jiems pasakyta išmokti lietu
vių kalbą pirm negu galės 
užimti valdišką vietą.

Pašalinti ir 160 teisėjų, da
ktarų ir kitų valdininkų. Esą 
pašalinti ir 110 mokytojų, ku 
rie mokyklose vedė vokišką 
nacių propagandą.

DIREKTORIJA PASISKIR
STĖ DARBĄ

Klaipėdos krašto direktori 
ja pasiskirstė šitaip: direkt. 
pirm. Reizgys perėmė polici
ją, finansus ir kitus bendrus 
reikalus, direktorijos narys 
Jonušaitis — švietimą, susi
siekimą, prekybą ir pramonę 
ir sveikatos reikalus, direk
torijos narys Žvilius — že
mės ūkio, miškų, žvejybos ir 
socialinės apsaugos reikalus.

Direktorija savo posėdyje 
nutarė direktorijos mokyklų 
referentu paskirti buv. dire
ktorijos pirmininką ir dabar
tinį mokyklos rektorių Simai
tį. Buv. direktorijos pirminiu 
kas ir apskr. komisariškas 
viršininkas Simonaitis paskir 
tas direkcijos dispozicijon.

ATVAŽIAVO VARŠUVOS U- 
NIVERS. LEKTORIUS

Jaunas Amerikos lietuvis 
mokslininkas p. J. Raymond- 
Rimavičius, dabar dėstąs Var 
šuvos un-te lietuviu kalba, 
atvažiavo į Lietuvą tyrinėti 
kai. kurių tarmių.

ŽUDIKAS DILINGERIS 
NUŠAUTAS.

Amerikos valdžia ir įvai
rios įstaigos skyrė dideles su 
mas pinigų tam, kas sugaus 
ar nurodys kur slepiasi Ame
rikos plėšikas ir žmogžudys 
John Dillinger. Pagaliau gra
ži suma pinigų pamasino jo 
meilužę, kuri ir išdavė val
džios agentams savo draugą: 
Liepos 22 d. išėjus jam iš ma
žiuko Chicagos priemiesčio te 
atro, valdžios agentai vedami 
Purvio, užbaigė baisaus žudi
ko gyvenimą, perverdami jo 
širdį ir smagenis kulkomis. 
Paėmus policijos vežimui val
katos plėšiko kūną, ir nuve- 
žus į ligoninę, ligoninės ve
dėjai nė į vidų jo įnešti ne
leido. Taip baigia savo dienas 
visi valkatos — plėšikai, taip’' 
baigė ir garsusis Dillingeris

ŠREIBERĮ TRAUKS Į 
TEISMĄ

Girdėti, kad atstatytasis 
Klaipėdos kr. direktorijos 
pirmininkas Šreibepis už kai 
kuriuos savo veiksmus, ku
ris išėjo iš savo kompetenci
jos ribų ir nusižengė prieš Lie 
tuvos suvrenumą. bus taip pat 
traukiamas su kitais vokieti
ninkais į teismą. Tai galuti
nai paaiškės surinkus visą by
los medžiagą.

VOKIETIJOJ TRŪKSTA 
MAISTO

Pranešama iš Berlyno, kad 
Vokietija neturi pakankamai 
maisto. Teks vartoti maistas 
menkos kokybės ir erzatzai.

Kad apsaugojus nuo blogo 
maisto, vidaus reikalų minis- 
teris sudarė maisto kontrolės 
biurą.

ARGI PRADĖS SU LEN
KAIS SANTYKIUS?

i Lenkų spauda rašo, kad 
Prystoras po Pilsudskio ap
lankė taip pat lenkų valst. 
Prezidentą ir jį informavo 
apie savo kelionę į Lietuvą.

Krokuvos lenkų spaudoj 
pasirodė žinių, kuriomis rei

škiamas pasitenkinimas,' kad 
neseniai Lietuvos Susisiek. 
M-jos vadovybė aplankė pa- 
demarklinijos geležinkelius ir 
juos apžiūrėjo. Lenkai reiškia 
vilties, kad gal bus galima 
pradėti susisiekimą geležinke
liu Kaunas — Vilnius.

LINDHAGENAS ATVYKS Į 
LIETUVĄ

Stockholmo vyr. burmis
tras ir švedų senato narys 
Lindhagenas liepos pabaigoj 
žada atvykti į Lietuvą ir lan 
kytis Kaune ir Klaipėdoje. 
Jo kelionė turi tikslo įvyk
dyti Balto-Skandijos valsty
bių sąjungos idėją.

VYSK. BUČYS ĮŠVENTINO
3 JĖZUITUS

Neseniai grįžęs iš Amerikos 
į Rymą J. E. vyskupas P. Bu 
čys, Švč. Jėzaus Širdies šven
tėje, šv. Antano rusų bažny
čioje trims jėzuitų vienuo
liams suteikė kunigo šventi
mus. Jaunieji levitai rengiasi 
būti Bažnyčių suvienijimo a- 
paštalais tarp rusų.

LENKAI NORI TAIKINTIS 
SU LIETUVA

Varšuva. — Associated 
Press paduoda apie Krokuvos 
Kurjer Illustr. pranešamą ži
nią, kad Lenkijos diplomati
niuose sluoksniuose einą pasi
ruošimo darbai pradėti tai
kos derybas su Lietuva. Laik
raštis pareiškia, jog Lietuvos 
ir Lenkijos atstovai deryboms 
susitiksią Vilniuje.

Tos derybos esą surištos su 
S. Rusijos ir Prancūzijos pl a 
nuo jamu Rytij Locarno paktu.

DIDELĖ AUDRA ŠIAURĖS 
LIETUVOJ

Liepos 1 d. per Joniškio, 
Papilės. Skaisgirio ir Meškui
čių valsčius perėjo smarki au
dra su ledais. Išnaikinti di
deli plotai pasėlių. Kai kur 
sugriautos trobos ir išvartyti 
sodų medžiai. Padaryta milži 

| niški nuostoliai.

Trumpos Žinutės

— Šią vasarą prancūzų par 
lamentarų delegacija yra nu 
mačiusi padaryti kelionę po 
Pabaltijo valstybes. Susipa
žins su jų politine, ekonomi
ne ir kultūrine būkle. A plan 
kys taip pat Lietuvą. Pran
cūzus domina Pabaltijo vals
tybių sąjungos sudarymo ga
limumas.

— Tarptautinė geležinkelių 
konferencija, kurioj dalyvaus 
ir Lenkijos atstovai, bus Kau 
ne rugsėjo 10 d. Su ta data 
dalyvaujančios valstybės jau 
sutiko. Dalyvių bus apie 50.

— Kaune, birž. 27 d. įvyko 
L. R. K. Moterų Konferenci
ja. Garbės prezidiume buvo 
J. E. vysk. T. Matulionis, J. 
E. vysk. M. Reinys, prel. J. 
Naujokas, p. Tumėnienė ir 
prof. Pr. Dovydaitis. Konfe
rencijai vadovavo pirm. p. 
Pikčilingienė, p. Rogalskytė 
ir p. Vinikaitienė. Sekreto
riavo : Iz. Matusevičiūtė, Už- » 
upytė, Savickaitė. Rezoliuci
jas tvarkė: Skrupskelienė, 
Blaudžiūnaitė, Zoštautaitė. Į- 
kūrta šeimininkių sekcija. 
Priimta svarbių nutarimų.

— Prof J. Eretas ir studen 
tai ateitininkai verti ypatin
gai daug pasidarbavo ir ver
ti pagarbos už technikinį 
Eucharistinio Kongreso pasi
sekimą.

—< Lietuvos Teisingumo 
Ministeris numatąs sudaryti 
darbo teismus, kilusius tarp 
darbdavių ir darbininkų gin 
čams spręsti.

— Lietuvos — Sovietų pre 
kybos derybos numatomos ru 
denį. Abi valstybės nori pre- 
kyb. santykius sustiprinti.

— Prancūzijos karo minis
teris H. Petain pareiškia, kad 
naujas karas pasireikš kai žai 
bas su nebūtu siurprizu ir 
brutalumu. Tad Prancūzija 
privalo mankštinti kareivius 
iš jaunų dienų.

— Liet. Skautų . stovykla, 
trūkusi 11 dienų Palangos 
pušyne, šiomis dienomis pasi
baigė.
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KLAIPĖDA DAR PAVOJUJE

Klaipėdos gubernatorius pašalino valstybės išdaviką 
Šreiberį ir paskyrė naują direktorių pirmininką Martyną 
Reizgį. Šis gi išsirinko naujus direktorius ir pagelbininkus 
autonominiai valdyti kraštą. Visi naujos direktorijos na
riai yra garbingi krašto gyventojai, n’e atėjūnai, ir jiems rū
pės gyvieji krašto reikalai, o ne politinės užmačios. Krašto 
gyventojai patenkinti šiomis atmainomis. Nepatenkinta tik 
Vokietija. Kaip praneša spauda, visi Vokiečių laikraščiai 
unisonu pradėjo Klaipėdos reikalu rašyti, plūsti Lietuvą ir 
skusti signatarėms valstybėms. Liepos 20 d. užsienių reik, 
ministeris von Neurath matėsi su pačiu prezidentu von Hin
denburg pasitarti dėl Klaipėdos įvykių. Vokiečiai nepaten
kinti Anglijos atsakymu, kurį davė Lord Privy Seal, kapito
nas Anthony Eden, nurodydamas jiems kreiptis į Tautų Są
jungą. Vokiečiai išstoję iš Tautų Sąjungos, tad jie nori, kad 
signatoriai imtųsi priemonių prieš Lietuvą.

Viešoji spauda gi prielanki Lietuvai ir mato Vokietijos 
susirūpinimo priežastis. Ji supranta nazių veikimą Klaipėdos 
krašte ir Lietuvos reakciją. Tik nurodo pavojų rytų Euro
poje. Vokiečiai šio įvykio ramiai nepraleis. Lietuvos vyriau
sybė privalo budėti ir savo teises ginti. Ji yra suverene kraš
te. Joki prieš valstybiniai gaivalai neturi būt toleruojami. 
Tautos ir valstybės saugumo įstatymai visiems privalomi. 
Mes visada kaltinome vyriausybę nuolaidumu, pasyvumu, ne
griežtumu. Dabar savo liniją priversta išlaikyti. Vokietijos 
gązdinimai rodo, kad gubernatoriaus taktika jai žalinga, bet 
Lietuvai naudinga. Klaipėdos kraštas yra lietuviškas, tik 
lietuviai jį privalo valdyti. Krašto valdininkų valymas tik 
prasidėjo, atlietuvinimas atgijo. Taip senai turėjo Lietuva pa 
sielgti su Klaipėda ir Voketijos tarnais. Tik nežinia kodėl 
Lietuva toleravo taip pragaištingą kraštui ir visai šaliai vo
kietininkų kraštutinį elgesį. Dabar kiek sunkiau juos su
drausti, kai Voketijos fanatizmas įgijo ragus. Klaipėdai tik
rai yra pavojus atitekti vėl į vokiečių nagus. Tačiau: ’’ge
riau vėliau, negu niekad”. Taigi reikia sveikinti Klaipėdos 
gubernatorių dr. Novaką už jo susirūpinimą ginti Lietuvos 
teises Klaipėdoj nuo vokečių akyplėšų ir palinkėti ilgai iš
tverti savo nusistatyme, kuris parodė tokią gražią pradžią.

IN HOC SIGNO VINCES. ‘
Lietuva atšventė Eucharistinę šventę — tautos kongresą. 

Šimtai tūkstančių pagerbė Kristų Karalių Eucharistijoje. 
Visa Tauta Šv. Jėzaus Širdžiai pasiaukojo: ’’Jėzaus Širdie, 
teateinie Tavo Karalystė mūsų brangioje Lietuvoje.”

Laiminga tauta, kuri, suprasdama savo uždavinį, jo sie
kia Kristaus malonėmis, palaima. Tautos kryžiai, kančios, ją 
užgrūdina ir stiprina kovoje už būvį. Ji moka kentėti.

Resp. Prezidentas A. Smetona Kongreso atidaryme pa
žymėjo tautos kelią į laisvę. Lietuvai teko būti prispautai. 
Ji buvo parpuolusi po kryžium ir kaikurie tada manė kad ji 
jau mirė; tačiau jos laisvė atgimė, išėjusi iš po galiūnų griū
vėsiu. Išganytojas parodė prisikėlimo kelią ne tik žmogui, 
bet ir tautai; tas kelias — kryžiaus ir kančių kelias. Dabar
tinę mūsų laisvę regi ir ja naudojasi dvi kartos: senieji, ma
tę priespaudą ir jaunieji jos nematę. Senieji užtat turėtų 
tą laisvę dar labiau įvertinti. Jaunieji tegul atsimena, kad 
mūsų laisvas kelias apšlakstytas krauju. Pasaulyj neramu. 
Mums juo labiau tenka budėti tėvynės laisvės sargyboj. Mo- 
kėkim tarnauti Dievui ir Tėvynei, mokėkim išlaikyti pusiau-
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APŽVALGA

Paduodamos Lietuvos laik
raščių žinios rodo, kaip didin
gas buvo tas Kristaus Kara
liaus pagerbimas, kuriame da 
lyvavo seni, jauni ir maži, 
prasčiokai iš visų Lietuvos 
pakraščių, moksleivija, valdi
ninkai ir Valstybės vyrai. Iš
kilmingoms eisenoms Kauno 
gatvės buvo permažos. Tas 
rodo, kad nežiūrint kas kaip 
kalba ar elgiasi su katalikais, 
jų religinis susipratimas ali
gn kartu su tautos kultūra ; 
tas rodo, kad Lietuva prisikė 
lusi didingai ateičiai ir ji į ją 
žengia nesvyruodama.

Kauno Gatvės per Trumpos 
Organizuotai Tikinčiųjų

Eisenai.

Paskutinę Pirmojo Tauti
nio Eucharistinio Kongreso 
dieną Petro Vileišio aikštėje 
buvo į 80,000 organizuotų ka
talikų iš visų Lietuvos kraš
tų ir parapijų. Dalyvavo dau 
giau 250 organizacijų vėlia
vų, į 700 plakatų ir apie 1,100 
bažnytinių vėliavų. Kai toks 
paslaptingas miškas stiebėsi 
vėliavos, plėvėsavo, mirgėjo, 
aukso varsomis maudėsi kai
trios saulės spinduliuose.

Pamaldose dalyvavo du ar
kivyskupai, 8 vyskupai, Šv. 
Tėvo atstovas, visa pasaulinė 
vyriausybė su J. E. Respubli
kos Prezidentu Antanu Sme
tona, ministerial, generolai, 
kariuomenė.

Keliasdešimtys garbingųjų' 
Prelatų, Kanauninkų apie 
500 kunigų, į 350 klierikų, 
apie 400 seselių — vienuolių 
ir apie 100 brolių vienuolių 
gavo vietą arčiau istorinio al- 
toraus. Suklaupę ant jo laip
tų, jie garbino karalių Kara
lių ir viešpataujančių Vieš
patį.

Daugybė neorganizuotų ka 
talikų iš tolo supo visą aikštę.

svyrą tarp tautinio ir religinio auklėjimo. In hoc signo Vin
cės... Laimėsim su kryžium! Mums kelią apsaugoti laisvę te
rodo tikėjimas, viltis ir meilė. Verguvėj buvom gal dėl mūsų 
tėvų nuodėmių, už tat mes daugiau į verguvę nenorim pa
kliūti.

Už savo laisvę kryžiumi atpirktą, tauta šiais metais tin
kamai Eucharistiniam Karaliui padėkojo. Kongresas buvo 
nepaprastas istorinis įvykis visai tautai ir valstybei. Pirmą 
kartą kai lietuviai priėmę katalikybę savo valstybėje, viešai 
ir organizuotai atidavė garbę Kristui Dievui, dalyvaujant 
tame garbinimo akte visai tautai ir josios valstybės vadams. 
Pirmą kartą tauta ir jos valstybė viešai ir organizuotai darė 
Kristaus išpažinimo iškilmingą aktą ir dėkojo Jam už visas 
Lietuvai 'suteiktas malones; prašė naujų malonių piliečiams, 
vyriausybei ir visai šaliai. Šis didingas viešas tikėjimo ak
tas yra teisingas Dievo, mūsų Kūrėjo atžvilgiu aktas, žadąs 
daug palaimų tautai ir valstybei.

Iš paties Kauno organizuotai 
su vėliavomis žygiavo 5-6,- 
000 žmonių. Likusieji kauni e 
čiai užtvenkė gatves. Pirmu 
kart Kaunas pamatė tiek 
daug katalikų.

Visa Lietuva-per radio se
kė vykstančias istorines pa
maldas Kaime, grožėjosi ne
paprastai gražiai sugiedoto
mis jungtinio choro Euchari
stiniam Kongresui parašyto
mis Mišiomis ir Himnu. O kai 
pasklido Lietuvių Tautos Jė
zaus Dieviškajai Širdžiai pa
siaukojimo aktas, J. E. Kau
no Arkivyskupo Metropolito 
skaitomas, suklaupė minios, 
nulinko vėliavos, o per ra
dio klausantieji savo visa 
širdimi prisidėjo prie to pa
siaukojimo.

— Jėzaus Širdie, teateinie 
Tavo Karalystė mūsų brangio 
joje. Lietuvoj.—

Procesija.
Prasidėjo suglaustomis ei

lėmis, plakatų, vėliavų veda
ma istorinė procesija apie 1 
vai. po piet. Nuovargio, kait
ros, nei troškulio nebodami 
žengia vyrų būriai, eina mūsų 
gražusis, jaunimas, seka para
pijos su savo chorais, orkes
trais, išsirikiuoja vienuolės, 
vienuoliai, kunigai, Prelatai. 
Eina vyskupai prie pat Šven
čiausiojo. P> rolių Marijonų 
choras pakaitomis gieda su 
klierikų ir kunigų choru. Vi
sas Kaunas, kaip jis ilgas, 
aidi malda. Kai su Švenčiau
siu atėjo J. E. Arkivyskupas 
J. Skvireckas į Parodos gat
vę, sutikome nuo Bazilikos 
grįžtančius suglaustomis vė
liavomis organizacijų ir pa
rapijų vadus. Visa procesija 
todėl buvo beveik dvigubai 
ilgesnė už patį Kauną. Tūks
tančiai žmonių stovėjo susi
grūdę visomis gatvėmis, ste
bėdami procesiją. Galima drą 
šiai tvirtinti, jog kartu ėmus 
procesijoj dalyvavo daugiau 
150,000 žmonių.

Ties Prezidentūra.
Savo rūmų vartuose, labai 

skoningai, artistiškai išpuoš
tuose. laukė ateinant Švč. 
Sakramentui J. E. Respubli
kos Prezidentas. Pagerbęs Jė
zų, prisidėjo prie procesijos 
ir kartu su savo vyriausybės 
atstovais- ir ponia Prezidentie
ne atlydėjo Eucharistinį Jė
zų į Baziliką. Sugaudė vargo 
nai — Te Deum laudamus. — 
Seka Palaiminimas, Arkivys
kupo padėka Ganytojams, 
Vyriausybei, Vyr. Komitetui, 
visiems kunigams, darbuoto
jams, visiems, kuo kas prisi
dėjo prie šio Kongreso. Buvo 
be 5 min. penkios, kai pasi
baigė visos iškilmės, o Bazi
likos varpai pranešė Kaunui 
ir Lietuvai, jog maldos dienos 
—- Eucharistinis Kongresas 
pasibaigė.

AUKŠTIEJI SVEČIAI EU
CHARIST. KONGRESE

Į atidarymo iškilmes, be pa
ties Arkiv. Metropolito, atsi
lankė Garbingieji Ganytojai: 
Arkiv. Pr. Karevičius, Danci
go vysk. O’Rourke, Vilkaviš 
kio vysk. A. Karosas, Telšių 
vysk. J. Staugaitis, Panevė
žio vysk. K. Paltarokas, Kai
šiadorių vysk. Kukta, Vysk. 
P. Bučys, Vysk. T. Matulo- 
nis ir Vysk. M. Reinys, be to 
Šv. Tėvo atstovas monsinj. 
Arata, aukšt. dvasininkai, 
kapitulų nariai, vienuolynų 
ir brolijų viršininkai, daug 
kunigų. Kongresą taip pat pa 
gerbė savo atsilankymu Re- 
spubl. Prezidentas p. Smeto
na, Vyriausybės nariai, ka
riuomenės vadovybė ir žy
mieji valdininkai, kat. visuo
menės vadai, senosios kartos 
atgimimo veikėjai, kat. įvai
rių organizacijų, brolijų ir 
vienuolijų vadovybės, jų na
riai, gausingai dalyvaudami 
jo programose, ir minios tikiu 
čiųjų. Gražiai žaliumynais, 
Lietuvos ir Šv. Tėvo vėliavo
mis papuošta bažnyčia, didin 
gi giesmių žodžiai ir susirin
kusių maldos, visa ta tikrai 
jauki nuotaika paliko daly
viams neišdildomą įspūdį ir 
kėlė visų širdis prie To, Ku
ris už mus visus numirė ir 
savo kančia į Išganymą pašau 
kė.

Atidarymo iškilmės buvo 
baigtos Mišparais, kuriuos at 
laikė Arkiv. Karevičius, ir 
Garb. Ganytojų išlydėjimu. 
Vakare Katedroje buvo su
rengta pirmoji religinės mu
zikos valanda (Apie jas pa
rašysim skyrium). Kongresą 
per radio įspūdinga, kalba ati
darė prof. J. Eretas. Tuo pir
mosios Kongreso dienos pro
grama buvo išsemta.
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ŠERMUKŠNINĖ

NEWARK, N. J.

Vyrai, ne taip kaip reikia !
Liepos 15 d., einu gatve ir 

gaunu lapelį,, apgarsinimą, 
kur yra parašyta ’’Darius- 
Girėnas Memorial Day”. Tik
rai, man širdis nuliūdo, pa
mačius tokį apgarsinimą. 
Kaip greitai tie metai pras
linko nuo praeitos liepos 17, 
kada visa lietuvių tauta pra
virko, žuvus mūsų didvyriams 
Soldino miškelyj, visai neto
li mylimos ’’Tėvynės” slenk 
sčio. Tame apgarsinime mini
ma, kad liepos 17 d. lietuvių 
bažnyčioj bus šv. Mišios už 
tų didvyrių sielas. Aš, kaipo 
ne suvis blogas patriotas, su
laukęs liepos 17 d. gana ank
sti, atsikėliau ir nukiūtinau 
į bažnyčią pasimelsti už tau
tos garbei žuvusius didvyrius. 
Įėjęs į bažnyčią, matau stovi 
karstas (katafalkas) papuoš
tas juodu šydu ir šešiomis juo 
domis žvakėmis. Pamąsčiau aš 
sau: Kaip nesenai buvote tar 
pe mūsų, kalbėjomės ir tarė
mės, kaip lengviau būtų ga
lima nugalėti tą platųjį Atlan 
tiką ir pasiekti Kauną. O da
bar jau ilsitės ir gana toli, to
li nuo mūsų. Man bemąstant, 
pasigirdo varpelis ir kun. I. 
Kelmelis išeina laikyti šv. Mi
šių. Pasigirsta vargonų liūd
na preliudija; jau Requiem 
aeternam..., pasigirsta giedo
jimas. Dairausi po bažnyčią, 
norėdamas pamatyti kiek čia 
yra tų mūsų tautos patriotų, 
kurie atėjo didvyrių, mirusiii 
už tėvynės garbę, pagerbti. 
Nugi apie šimtas žmonelių, ir 
tai tie, kurie visada eina i 
bažnyčią ir pora dar gerų tė
vynainių patriotų. 0 kur kiti 
buvo, kurie taip mėgsta savę 
ir katalikais ip patriotais gar 
sintis? Baigiantis pamaldoms 
pasigirsta Libera ir baigta. 
Tik dar kun. Kelmelis prakal 
ba į esančius, ir prašo mels
tis už jų sielas ir už kitų di
dvyrių Lietuvos, kurie žuvo 
už tėvynės laisvę kovodami. 
Žmoneliai ip aš apsišluostom 
ašaras, ir einam iš bažnyčios. 
Išėjęs mąstau sau, kad dar šį 
vakarą teks nueiti į paminėji
mą, kur bus muzikalė prog

rama ir kalbėtojai, nes apgar 
sinimuose buvo sakoma, kad 
kalbės A. Trečiokas, kun. Ig. 
Kelmelis , J. Valaitis, ir dai
nuos šv. Cecilijos parapijos 
Choras, ved. A. Stanšausko. 
Kadangi rodos Newarke lie
tuvių parapijos vardas yra ne 
šv. Cecilijos tai man buvo įdo 
mus išgirsti tą chorą, kuris bu 
vo pagarsintas, maniau, kad 
gal jau kokis tai naujas. Bi- 
skutį susivėlavęs nuėjau į sa
lę, jau radau kalbantį vieną 
kalbėto j į, pasipuošusį baltu 
rūbu, o kitą sėdintį scenoj ir
gi su baltu rūbu, nuo galvos 
iki kojų. Tai senovės israeli- 
tai, kaip eidavo valgyti Vely
kų avinėlį, tai apsivilkdavo 
balta tunika dėl pagerbimo. 
Bet pas mumis yra priimta, 
kad gedulo šventei dėvėti juo 
du rūbu, o tokiems didvy
riams tupėjo būti ir vėliava 
perjuosta juodu kaspinu. Bet 
to nebuvo, ir vėlevos suvis ne 
simatė. Matės tik baltai pasi- 
puošiusi vakaro vedėja ir dar 
pora. Paklausiau moterėlės, 
tie ponai yra su baltoms pa- 
klodėms tokioj dienoj ? Ta mo 
terėlė man atsakė ir, žinoma, 
man užteko žinoti. Tam vaka- 
pe kalbėjo: A. Trečiokas, kun. 
Ig. Kelmelis ir svečiai iš Broo 
klyno: p. Ginkus ir J. Valai
tis. Daugiau kalbėtojų buvo 
šaukiama iš publikos ir kurie 
norėjo būti pilnais patriotais, 
visi kalbėjo... Gal būtų nepro 
šalį priminti vieno kalbėtojo 
apgailestavimą, kad su jais ne 
dalyvauja inteligentai, bet pir 
mininkas užsigavęs paaiškino’ 
kad jis jų nekvietė, ir susi- 
ppatę pašaukė iš publikos da
ktarę Šliupaitę pakalbėti. Bet 
daktarė, žinodama kur sėdi, 
gražiai atsisakė. Na vyručiai, 
kur esate matę, kad iš publi
kos būtų iššauktas kalbėto
jas; nebent atvykęs pripuola
mai svetys. Nugirdau iš pa
vardės kad šaukė ir kokį tai 
S. Gudą: tas žmogus yra ge- 
pas patriotas ir matyt dau
giau susipratęs nėjo žmoniij 
juokinti, ir pats savęs nestatė 
ant 'juoko. Na tiek to. Prakal
boms pasibaigus, nuėjau pas 
choro vedėją p. Stanšauską, 
kurį mačiau visą laiką sėdėjo 
salėj. Kadangi susivėlavęs a- 
tėjau į prakalbas, tai jo pa
klausiau, ar tas garsintas cho 
ras dainavo ar ne? Sako, kad 
ne, nes tik porą dienų ppieš šį 
parengimą pasigavo gatvėj 
mane ir užkvietė: nenorėda
mas priešintis, nieko nesa
kiau. Bet kur tu žmogus ga
li sugaudyti chorą ir ką iš
mokinti į tokį trumpą laiką. 
Na tai brolau, pamąsčiau, kad 
tai komisijai reikia gepos šer

TRUMPOS NAUJIENOS
— Iš Pietų Afrikos prane

ša, kad ten jau per keletą mė
nesių daroma bandymai res
tauruoti atnaujinti Egipto 
mumijii veidus, kad jie taip 
atrodytų, kokiais jie buvo 
mirdami. Surastas skystimas, 
kuriame išlaikius mumiją 14 
dienų, ne tik veidas, bet visa 
mumija pasidaro tokia, kakia 
buvo tik po mirties.

— Vilniaus m. šeimininkai 
senai jau veža cementinius 
vamzdžius, žvyrą ir plytas 
Žvėrynui kanalizuoti. Tačiau 
dabar darbai teko sustabdy
ti, nes dar nėra žinių, ar Var
šuva šiems darbams duosian
ti prašomų kreditų.

mukšninės, choro nėra, inteli
gentų nėra, o kurie yra tai pu
blikoj sėdi ignoruojami. Na 
tai vyrai, jeigu ką rengiat, ar 
norit būt koki vakaro činauni 
kai, tai įgykit praktikos, ne 
juokus kreskit, ypač kurie sa
ve statosi tautos žmonėmis 
’ ’tautininkais ’ ’. Pasimokyki!, 
broliai, nes šį metą tai atleis
tina, bet sepgėk Dieve kitą 
metą taip įvyktų, ar kas ma
nytų pasisavinti tokį įvykį sa 
vo kromelio išgarsinimui, ar
ba pasirodymui ”aš”, tai bū
tų tikrai tautos išgama.

Bėdavojam inteligentii nė- 
pa, o keno kaltė, ar ne pačių 
tėvų, kad leidžiat apsivesti 
sūnams ar dukrelėms su ’’po
niško” kraujo pasimetėliais. 
Mums nereikia apsedij ir net 
nuo uralų kalnų ar Varšuvos 
patriotų. Ot kur yra mūsų 
kaltė, štai delko tpūksta in
teligentų. Kartais girdis kriti
kuojant kitų vaikus, o patys 
senai yra pardavę savo vaikus 
kitai tautai.

Man čia rūpėjo reikalas Da 
riaus ir Girėno, kurie jau il
sis amžinai ip į mūsų tarpą ne 
begryš. Kaip Girėno sesuo sa
ko savo laiške: ’ ’Ateis lai
kas, kad ir mes skrisim ten, 
pas tave: nė vienas neišveng
sime tos kelionės, kad po var
gų čia žemėj, ramiai pasilsė
ti”. Tadgi būkime toki, kaip 
buvo Darius ir Girėnas; mylė
kim savo tėvynę, taip kaip jie 
mylėjo, ir mokėkim dėl jos 
mirti, kaip kad jie mokėjo, 
tie du Lietuvos sūnūs. Taipgi, 
mokėkim taip savo sūnus iš
auklėti, kaip tos motinėlės iš
auklėjo ip paaukavo Lietuvos 
garbei. Jų pavyzdys tegu su
veda mus i viena bendra šei-

*- C i-

mą, kame tarpusavio meilė ir 
tėvynei pasišventimas klestė
tų. Vetus

Besigydydamis Marieiibade» 
buvo sunkiai susirgęs, bet pa 
skutimu laiku sveikata vėl 
pagerėjo, ir jis netrukus, lie
pos pradžioj, grįš į Kauną. 
Tačiau kuracija ypatingų vai- 
siij nedavė.

— Vokietijoj, netoli Alzaso 
sienos, statomi specialios be
toninės rūsys, kur vokiečiai 
pradės naujų rakietinių armo 
tų statybą. Tie rakietiniai 
sviediniai gali siekti iki 1000 
kilometrų atstumą ir turi di
delę sprogstamąją galią.

—■ Klaipėdietis teismo vach 
mistras Jasutis nužudytas po
litiniais sumetimais, Vokieti
jos nazių įsakymu. Žudikai už 
tai iš Vokietijos nazių gavo 
10,000 litų.

—■ Lietuvos Eucharistinis 
Kongresas praėjo su grandio
zišku pasisekimu. Jame daly
vavo Arkivyskupas Met r op. 
Skvireckas, valst. Preziden
tas, Danzigo vyskupas, Vysk. 
Bučys, visi Lietuvos Vysku* 
pai, aukšti valdininkai ir a- 
pie 100,000 žmonių iš visos 
Lietuvos kampų.

— Pietų ašigalio tire j as 
Admirolas Bird staiga per ra 
dio pareikalavo atsiųsti pagel" 
bą į jo oro tyrimo stotį. Vie
tos vyriausia stotis išsiuntė 
grupę vyrų su specialiu tra
ktorium Admirolo paimti, bet 
jie paklydo ir nesuranda vie
tos, iš kurios Bird šaukiasi 
pagalbos.

— Amerikos vyriausybė 
priėmė nutarimą kaikuriuos 
status apauginti miškais. Tam 
planui įvykdinti reiks apie 10 
metų ir kaštuos apie 75 mil. 
dolerių. Tai bus gera pašal
pa šalies ūkiui.

— Rusijoj, iš Jaranskio mie 
stelio cerkvės išėjo valstiečių 
minia su procesija ir pasista
tė altorių džiūstančių rugių 
kolektyvų ūkyje, atlaikė pa
maldas. prašydami Dievo lie
taus. Jei toki religingi rusai 
yra valdžios ūkiuose, tai koki 
tie, kurie prie jų nė varomi 
neprisideda.

— Liepos 21. Italijos spau
da paskelbė, kad už bombų 
sprogdinimus Austrijoje yra 
atsakominga Vokietija, kurios 
naziai atlieka tuos sprogdi
nimus. Austrai tai aiškina, 
kad tuo būdu Italija įspėja 
Vokietiją,

— Lenkijoj siaučia baisūs 
potviniai, nešdami milioninius 
nuostolius.

— Lietuviai sapnuote sap
nuojasi... Vilniun atvyko lat
vių kariškas at a che, majoras. 
Svetimos uniformos pasirody
mas gatvėse sukėlė gandų, jog 
tai esąs lietuviii karininkas 
ryšiams palaikyti.

— Lenkų žiniomis, vokie
čiams atsisakius praleisti mū 
sų greit gendančias prekes 
(sviestas, mėsa), pro savo te
ritoriją, keli jų vagonai buvo 
nukreipti Čekoslovakijon Len 
kijos geležinkeliais.

— Paskendo sportsmenė. 
Šimanauskaitė, besiirstydama 
bajadare Naručio ežere. Jos 
palydovas keliskart buvo ją 
ištraukęs paviršiun, bet vis 
išsmukdavo iš rankų.

— 100 Vilniaus vaikų išsiun 
čiama Krokuvon atostogoms. 
Tai esanti pašalpa badaujan
čioms šeimoms — tikrumoje 
— nauja lenkinimo priemonė.

Kun. Bumšas išbuvo Brazi
lijoj ištisus metus. Ten San 
Paulo mieste pavadavo vietos 
lietuvių kleboną kun. Sugin
tą, kupis parapijos reikalais 
važinėjo į Lietuvą ir Š. Ame
riką. Po metų kun. Bumšas 
vėl grįžo darbuotis Argenti
nos lietuvių kolonijoje.

Nesenai iš Buenos Aires 
grįžo lietuvis skulptorius Ma
tas Menčinskas. Į Pietų Ame
riką iš Lietuvos jis išvyko 
1924 m. Ten yra išėjęs dailės 
mokslus ir savo darbiais lai
mėjęs premijas keliuose kon
kursuose. Grįžęs apsigyveno 
Kaune ir ėmė čia dirbti.

— Okup. Lietuvos vietinių 
rusų organizacijų atstovų su 
važiavimas įvyko Vyt. Didž. 
gimnazijoje ir tarp kitko nu
tarė nesidėti su rusų emig
rantų organizacijomis, kurios 
visos esančios prosovietiškos.

— Atlantą perskridę ameri 
kiečiai broliai Adamavičiai, 
yra vilniečiai iš Švenčionių 
apskr. ir žada atskristi Vil
niun iš Varšuvos. Jie gerai kai 
ba lietuviškai. Tai eiliniai įš- 
gamėlės.

— Liet. Vidaus reikalų mi- 
nisteris jau pasirašė ir netru
kus bus paskelbtas naujas li
gonių kasų statutas. Naujas 
statutas nuodugniau pertvar
ko kasų tarybų rinkimus.

—■ Eucharistinio Kongreso 
metu kupiškėnai nuolatiniai 
vaidintojai vaidi Kaune 2 vei
ksmų ’ ’Senoviškas lietuvių ve 
stuves”, pačių komponuotas. 
Prieš vaidinimą dainavo kai
miečiu choras, vamzdelinin. 
kams pritariant.
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ŠV. TĖVO TELEGRAMOS 
EUCHARISTINIAM KONG

RESUI.

Iš Jo Eminencijos Kardinolo 
Pacelli Apaštališkojo Sosto at 
stovas Arata gavo dvi telegra 
mas, kurių tekstai yra šie:

I.
Šv. Tėvas, dvasioje dalyvau 

damas toje didelėje iškilmė
je, kurioje Eucharistiniam 
Jėzui teikia garbę visa tauta, 
Tau, vyskupams, dvasinin
kams, valdžios atstovams ir 
tikintiesiems siunčia Tėvišką 
jį Palaiminimą ir maldauja, 
kad Eucharistijos meilė ap
imti], visus, gaivintų taiką ir 
tikrąją meilę, uždegtų apaš
talavimo darbams ir išaugin
tų visokeriopos laimės vaisius.

(Pas.) Kard. Pacelli.
II.

Jo Šventenybė, tikėdamasis 
didelio pasisekimo iš labai 
gausaus dalyvavimo Pirmąją 
me Tautiniame Eucharistinia
me Kongrese, prašo Dieviško
sios Šviesos ir nuoširdžiai 
siunčia Apaštališkąjį Palaimi 
nimą, kaip palankios ir stipri
nančios malonės laidą darbuo 
se, statant naują votyzinę ba 
žnyčią.

(Pas.) Kard. Pacelli.

KONGRESO SKAIČIAI

Galutinių ir tikslių skaičių 
dar nesuvesta, bet visai blai
viai išskaičiavusiųjų surink
tais daviniais. Kongrese daly 
vavo per 100,000 žmonių. Iš 
jo organizuotai vienu ar kitu 
būdu pasirodė apie 80,000. 
Vaikų į Kongreso dieną daly
vavo apie 5,000 (pamaldose 
ir iškilmėse iš viso žmonių 
buvo apie 10—12,000), jauni
mo (vyrų ir mergaičių, moky 
klų etc.) apie 17—18,000, jų 
procesija, trūko (smarkiu žy
giavimu) 1 vai. 20 min., na
ktinėj Šv. Sakramento adora
cijoj ir tyliojoj procesijoj — 
apie 35,000, žygiavo arti 2 
vai., o pačioj didžiojoj proce
sijoj paskutinę iškilmių dieną 
organizuotai procesijoje ėjo 
48,000 — 50,000 žmonių. 
Žymi atvažiavusiųjų dalis 
taip pat arba visai procesijo
je nedalyvavo, arba dalyvavo 
tik kai kuriose jos dalyse.

Į Kongresą traukiniais su
važiavo apie 50,000 žmonių, 
kita tiek atvyko autobusais, 
garlaiviais, važiuoti arba pės
ti suėjo iš Kauno ir artimųjų 
apylinkių. Čia ypač daug pa
dirbėjo ir gražiai pasirodė vi
sos Kauno parapijos. Vyrų 
jaunimo vėliavų Kongrese bu 
vo 72, mergaičių 74, o per pa
rapijų procesiją jaunimo vė

liavų buvo nešama 132. Iš vi
so pasauliečių or-jų vėliavų 
buvo 278, bažnytinių vėliavų 
357, o su bažnytinėmis insig
nijomis, emblemomis, plaka
tais etc. tas skaičius siekia 
iš viso 1,100. Orkestrų daly
vavo 20. Kongreso vadovų bu 
vo išspausdinta 65,000, bet 
jų visų neišteko ir daugeliui 
pritrūko. Paskutinę dieną jų 
vienų egz. gavo tenkintis tik 
kas kelintas skaičius. Išskai
čiuojama, kad procesijų metu 
per pusvalandį pereidavo a- 
pie 10,000 žmonių.

Iš parapijų, tarp kurių dau 
giausiai pasirodė visos kauni
škės (vienos savo tvarkingu
mu, kitos gausingumu, puoš
numu etc.), taip pat labai 
■gražų įspūdį padarė Šiaulių, 
Panemunės. Garliavos, Prienų 
etc. Jaunimo procesijoj daug 
kuopų tikrai gražiai žygiavo. 
Kur čia jas visas ir besužy- 
mėsi.

i
PASIAUKOJIMO AKTAS

Lietuvių Tauta, Dievo Ap
vaizdos išgelbėta iš šimtme
čius slėgusios vergijos pan
čių ir karžygišku Šv. Dvasios 
stiprinamų savo sūnų ir duk
terų pasiaukojimu atgavusi 
laisvę ii1 nepriklausomybę. 
1934 Šventaisiais Metais lie
pos men. 1 d. iš visos Lietu
vos dešimtimis tūkstančių su 
sirinkusi Kaune į Pirmąjį 
Tautinį Eucharistinį Kongre
są su savo nepriklausomos 
Valstybės Prezidentu Antanu 
Smetona, Lietuvos bažnytinės 
Provincijos Arkivyskupu Me
tropolitu Juozapu Skvirecku, 
visos lietuvių tautos Aukštai
siais Ganytojais, Vyriausybe, 
kariuomene, dalyvaujant iš 
užsienio atvykusioms mūsų 
tautos vaikams, suklaupusi 
prieš išstatytą viešoje adora
cijoje Švenčiausiąjį Sakra
mentą, pasiaukoja dieviškąja! 
Jėzaus Širdžiai, patiekdama 
Jai šiuos karščiausius mūsų 
tautos troškimus:

— Švenčiausioji Jėzaus Šir
die, saugok ir globok mūsų 
tautos laisvę ir nepriklauso
mybę; stiprink savo Šv. Dva
sios malonėmis mūsų dvasios 
vadovus, mūsų vyriausybę, 
mūsų kariuomenę ir visus 
mūsų tautos darbuotojus; su- 
burk vienybėn visus mūsų tau 
tos vaikus, surink svetur iš
blaškytus josios sūnus ir duk
teris ir sujunk juos su mumis 
nesuardomais tėvynės meilės 
ryšiais.

Geriausioji Jėzaus Širdie, 
kuri verkei, žiūrėdama į savo 
išrinktosios tautos nelaimes, 
priimk ilgus ir skaudžius mū

sų tautos iškentėtus skausmus 
ir neleisk daugiau mūsų prie 
šam viešpatauti brangioje 
mūsų tėvynėje.

Gailestingiausioj i Jėzaus 
Širdie, atleisk mūsų tautos 
nuodėmes, klaidas ir padaryk 
kad mūsų visų širdys užside
gtų neužgesinama Tavo mei
lės liepsna.

Jėzaus Širdie, teateinie Ta
vo Karalystė mūsų brangiojo 
je .Lietuvoje. —

Šis pasiaukojimo aktas pa
darytas, Kauno Arkivysku
pui Metropolitui vadovau
jant, pasirašytas visų tautos 
atstovų ir turi būti padėtas 
mūsų tautos nepriklausomy
bės šventovėje Prisikėlimo ba 
žnyčioje Jėzaus Širdies alto
riuje.

Socia.lista.i.

KATLIKĮT VEIKIMAS 
OLANDIJOJE

Olandija turi 8 milionus 
gyventojų, kurių tik trečia 
dalis yra katalikai. Palygina
mai, katalikai yra labai stip
rūs ir aktyvūs tautiniame gy
venime. Jų įtekmė vyriausy
bėje ir visuomenėje yra dide
lė. Katalikai turi 60 dienraš
čių, kurių vienas Roterdame 
turi kasdieninių 60 tūkstan
čių skaitytojų. Aukštesnių ir 
aukštų mokyklų rasi kiekvie 
name mieste. Ligoninių, kliū- 
bų, skaityklų taipgi turi daug 
Hilversum mieste užlaiko sa
vo radio stotį, kurią užlaiko 
160,000 katalikų aukomis (ša
lyje yra tik 600.000 abonen
tų). Draugijos yra skaitlin
gos, ypač darbininkų rateliai. 
Katalikiškas veikimas Olandi
joj yra tiek“ išsiplėtęs, kad ša
lis nors protestoniška, bet at
rodo katalikiškesnė už kata
likų šalis. Tikėjimo laisvė yra 
pilniausia, apšvieta pastatyta 
aukštai, tad ir katalikybė žy
di. Olandiečiai aukštai įverti
na tikėjimo moralinę įtekmę 
ir jo vertę kasdieniame šei
mos ir valstybės gyvenime.

Kun. Dr. A. Civinskas.
(Tąsa)

— Tai delko, ponuli, — paklausė Kriščius, — pas mus 
tik šįmet atsirado socialistai ? Juk vargo mes turėjome gana 
ir pirmiau.-

— Socialistų, matai, — atsakė Vaišnora, — mokslas, arba 
kitais.žodžiais pasakius — socializmas (taip priimta vadinti 
socialistų mokslas) ne pas mus pirmiausiai prasidėjo. Jo pra
džia Prancūzijoj; iš ten jis ėmė platintis po visą pasaulį, pri
lipdamas ten, kur randasi vargai, kokie jį išpradžių pagimdė. 
Kur tų vargti daugiau, ten socialistų,greičiau priviso; kur 
tų gimdančių socializmą vargų mažiau, ten juo žmonės ne 
taip greitai nė užsikrečia. Pas mus Lietuvoj tų vargų ma- • • • -tžiau, kaip kitur, užtai pas mus ir socializmas vėliau pasirodė.

— Argi, ponuli, pas mus vargų mažiau, negu kitose ša
lyse? — atsiliepė vienas iš ūkininkų, — rodos, niekur jau tiek 
bėdos būti negali, kaip pas mus, Lietuvoj.

— Tiesa, — pritarė Vaišnora, — vargų, bėdų Lietuvoje 
yra labai daug, bet duonos visiems vis užtenka. Nėra pas mus 
tokių didžturčių, ką milijonus skaitytų, bet nėra nė badu 
mirštančių. Visi šiaip-taip išsimaitiname, be puolančios .į a- 
kis gerovės, bet ir be didžiausių vargų, kaip tai atsitinka ki
tose šalyse. Pas mus labai daug turtų niekas neturi, bet duo
nos, kaip sakiau, visiems ištenka. Kitur, kaip Amerikoj, Ang
lijoj ir kitose turtingesnėse už Lietuvą šalyse, daug yra tokių, 
ką turi susipilę šimtus ir tūkstančius milijonų, bet užtai ten- 
jau tūkstančiai vargdienių badu miršta. Tenai vieni turi viso 
ko labai daug, kitiems neištenka nė duonos kąsnelio. Ir toks 
r ai vargas, kad šalia didžturčio, gulinčio ant aukso, Įriti badu 
miršta, tas, sakau, vargas, kokio mes Lietuvoje nematome, pa
gimdė tose turtingose šalyse socializmą.

Ar dabar suprantate, delko pas mus socializmas (socia
lizmu, kaip jau sakiau, vadinama socialistų mokslas) pasirodė 
tik dabar ir tai taip silpnai ? Lietuvoje, matote, ne del vie
tinių vargų ėmė žmonės virsti socialistais, tik socializmas atė
jo pas mus iš kitur, ir juo, kaip kokia limpančia liga, vienas, 
kitas Lietuvoje užsikrečia.

— Kad socialistai pas mus maža ką pelno, aš tat supran
tu, — tarė Gabrys, — bet, ponuli, negaliu suimti, kaip tai 
gali būti kitose šalyse, kad vieni žmonės perdaug turi, o kiti 
badu miršta? ar ten javai neuždera? duonos nepritetika?

— Duonos užtektų visiems, — atsakė Vaišnora, — kad 
vargšai turėtų už ką jos nusipirkti. Bet bėda, kad skatiko ne-, 
turi, o dovanai niekas neduoda.

— Tai ar negali dirbti ? Kas dirba, tas duonos vis užsi
dirbs.

— Bet matai, tankiai atsitaiko, kad daugelis žmonių nė 
nieko neturi, nė darbo negali gauti, o tada ką darys?... arba, 
kad ir turi darbą, už tą darbą mokama taip mažai, kad dar
bininkas, turįs šeimyną, negali išmisti. Ką tada dalyti?... e 
praėjusiame amžyje ne sykį taip atsitikdavo.

— Dievulėliau Tu mano, — atsiliepė viena žmona, — 
kaip tai, rodos, gali būti žmonės tokios kietos širdies, kad lei
džia savo artimui badu mirti!

ČEKOSLOVAKAS LIETU
VYBĖS SKLEIDĖJAS

Garsus Čekoslovakijos pro
fesorius p. Schorint, iš Hra- 
dic Kralovo yra didelis lietu 
vių tautos draugas. Prof. 
Cchorint, gyvendamas Čeko
slovakijoje, išsirašo lietuviš
kus laikraščius ir ne tik pats, 
bet ir visą savo šeimą išmo
kė kalbėti lietuviškai.

Prieš kurį laiką profeso
rius Schorint lankėsi Lietu
voje ir vėl greitu laiku žada 
atsilankyti. Pastebėtina, kad 
jis visą susirašinėjimą su sa
vo draugais lietuviais veda 
tik lietuviškai.

— Matote, mama, — atsakė Vaišnora, — ne visi turi to
kias geras širdis, kaip Lietuvos moters. Pas mus žmogus ga
lėtum be skatiko kišenių j apeiti visą Lietuvą, skersai ir išil
gai, o bado niekuomet nereikėtų kęsti. Bet ne visur taip. Y- 
pač miestuose dovanai nieko negausi; net elgetauti tankiau
sia nevalia. Nebe to, kad kitiems toks opus darbininkų pa
dėjimas nerūpėtų; parūpo jis visiems, ir mokytiems ir val
dantiems, ir ponams, ir kunigams, ir turtingiems darbda
viams, ir patiems ypač pavargėliams. Darbininkų klausimas 
Tai yra, rūpestis, kaip pagerinti darbininkų būvis, užėmė vie
ną iš pirmiausių vietų tarp kitų žemės reikalų. Dėkui tam 
rūpesčiui, jau dabar darbininkų padėjimas nesulyginamai ge
resnis, A.egu buvo prieš kelias dešimtis metų, ir vis eina ge
ryn, (jjp kad šiandien nevienas meta, kaip matome, ūkę, eina 
vėl į Ameriką uždarbiauti, kaipo prastas darbininkas.

Prie kitų gi, ką rūpinasi apie darbininkų būvio pageri
nimą, priskaityti reikia ir tie, ką pasivadino socialistais, o pa
skui socialdemokratais.

(Bus daugiau)
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APYLINKES ŽINIOS
VAKARINIŲ NEW YORKO 
KOLONIJŲ LIETUVIAMS 

KVIETIMAS

ROCHESTER LIETUVIŲ 
DIENA

Sekmadienį, Rug'piūčio 
(Aug.) 5 d.

Sekmadienį, rugpiūčio (Au
gust) 5 dieną, Sea Breeze Par 
ke, įvyks Rochester kolonijos 
LIETUVIŲ DIENA, kurioje 
ruošiasi dalyvauti seni ir jau
ni po kolonijos garbingo va
do kun. Jono Bakšio vadovy
be. Visos draugijos ir orga
nizacijos dirba išvien, kad pa 
daryti šią LIETUVIŲ DIENĄ 
pasekmingiausia. Komitetas 
yra paruošęs įvairią ir įdomią 
programą: dainų šventę, spor 
to žaidimų, šokių ir tt.

Rochester LIETUVIŲ DIE
NA prasidės su didele para- 
da, kuri įvyks nuo šv. Jurgio 
lietuvių parapijos 545 Hudson 
Ave., 12 vai. dieną, standard 
time. Visi, visi, seni, jauni ir 
jų draugai, kurie turi auto
mobilius, yra nuoširdžiai pra
šomi dalyvauti su savo pa
puoštais automobiliais šioje 
didžiulėje parodoje.

Kitų kolonijų lietuviai: 
Niagara Falls, Amsterdam, 
Utica ir tt. yra nuoširdžiai 
kviečiami atvykti į Roches
ter LIETUVIŲ DIENĄ. Ko
mitetas lauks jūsų atvykimo 
ir suteiks jums tikrą ”Ro- 
chesterišką good time”.

Sea Breeze Park yra apie 
5 mylias nuo Rochester.

Lauksime Jūsų visų atvyki
mo :

Šv. Jurgio par. Klebonas
Kun. Jonas Gakšys, 

ir Lietuvių Dienos Komitetas.

Bridgeport, Conn.
Karščiams užėjus, kokių 

taip ilgai besitęsiančių į 48 
metus nieks neatmena, veiki
mas ir gi sukepo. Senieji ir 
jaunieji galvotrūkčiais bėga į 
pajūrės atsivėdinti. Visgi se
kantį sekmadienį ar kaitins, 
ar pils kaip iš viedro, pikniko 
šv. Jurgio bažnyčiai daromo, 
Canaveri Grove, prie Boston 
Post kelio, neapleisime.

Alenute.

K. V. Centro Vald. posėdis.
Praeitą pirmadienį pas. 

kun. M. Pankų įvyko skubo
tas ”K. V.” centralinis posė
dis. Dalyvavo kun. J. Simo
naitis, einąs pirmininko parei 

gas, kun. Pr. Juras, rašt. Dr. 
J. Navickas komisijų narys ir 
kun. M. Pankus iždin.

CHICAGOJ APIE 3000 DA
LYVAVO DARIAUS-GIRĖ

NO PAMINĖJIME

McKinley parke liepos 17 
d., susirinko daugiau kaip 
3,000 žmonių pasiklausyti kai 
bų ir pamatyti programo, su
rengto paminėjimui Dariaus- 
Girėno paminėjimui.

Kalbėtojais buvo: p. Simo- 
kaitis, vice pirm. Dariaus— 
Girėno paminklo fondo, kuris 
perstatė programos vedeju 
adv. Vasiliauską. Po to sekė 
kalbos: pral. M. Krušo, kun. 
G. Jonaičio iš Omaha, Nebp., 
p. McGuinness, Cook apskr. 
Legiono komendanto ir kitų.

Pertraukų metu griežė lie
tuvių benas vedamas Šarpa- 
liaus gedulo muzika.

Po kalbų legionierių postai 
Stanley Sullivan ir Lawnda
le, šaudė gedulo ’’taps”. Da 
lyvavo Dariaus-Girėno postas.

Baigiant programą, dvi 
mergaitės — viena vaizduoda 
ma Miss. Lithuania, kita — 
Miss Columbia, uždėjo vaini
ką ant Dariaus-Girėno atvaiz 
do, kuris buvo ant estrados.

KOMP. A. POCIUS — D. L. 
K. GEDIMINO KAVALIE

RIUS.

Antanas S. Pocius, ilgame
tis Beethoveno konservatori
jos direktorius, žynius Ame
rikos lietuvių kompozitorius- 
chorvedys, už nuopelnus mu
zikos spityje š. m, vasario 16, 
Lietuvos vyriausybės tapo ap 
dovanotas Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino Orde 
nu, Lietuvos konsulas Chica- 
goje liepos 18 d. komp. A. Po 
eini įteikė Lietuvos vyriausy
bės dovaną — ordeną.

HARRISON — KEARNEY, 
N. J.

Pamaldos už Darių ir Girėną
Liepos 17 d. įvyko gedulin 

gos pamaldos metinių sukak
tuvių paminėjimu Dariaus — 
Girėno.

Pamaldos buvo įspūdingos, 
Atsilankė daug žmonių. Kata- 
felį puošė lietuviška ir ame
rikoniška vėliavos. Pamaldas 
laikė vietos klebonas kun. L. 
Vaiciekauskas.

Vakare A. L. Piliečių klu
be buvo surengta kuklus tų 
didvyrių metinių paminėji
mas. Chorui padainavus pri- 

j taikintas dainas, kleb. Vaicie
kauskas apibudino žuvusiųjų 
nuopelnus, kiek jie atnešė lie
tuvių tautai garbės. Ragino, 
kad ir dabar lietuviai mestų 
visokius ginčus tarp savę, o 
dirbtų petys į petį, lietuvių 
tautos garbei.

P. Katilius, buvo vakaro ve 
dėju. Jis labai nuosekliai ir 
smulkiai nušvietė mūsų žuvu
siųjų lakūnų nuopelnus. Jau
nas advokatas (iš Bayonnes’ 
p. Paulauskas, čia gimęs ir 
augęs gražia taisyklinga lie
tuvių. kalba, pasakė patrio
tišką prakalbą. P. Paulauskas 
daug žadąs gero lietuvių iš
eivijai, nes yra geras lietuvis 
patriotas. P. Baltrukonis, vie 
tos darbuotojas, taipgi gra
žiai nupiešė mūsų lakūnų nu 
veiktus darbus.

Buvo pardavinėjama lakū
nų paveikslai ir parinkta au
kų žuvusių lakūnų paminklo 
statymui.

Iniciatoriais šių sukaktuvių 
buvo p. Lukšys ir vietos kle
bonas. Rep.

KUN. ALFONSAS JAGMI
NAS Ph. D., S. T. B.

Kun. A. Jagminas gimė 7 
d rugsėjo m. 1908 m. Brook
lyn. N. Y. Jojo motina ir du 
broliu gyvena Apreiškimo pa 
rapijoje. Vyresnysis brolis y- 
ra įvairių parapijos draugijų 
narys, dažnai vis užimdamas 
raštininko pareigas. Tas paro 
do jaunuolio pasiaukojimo 
suomenės reikalams.

Naujasis dvasios vadas 
Brookyno mieste baigė pradi
nius mokslus; čia jisai lankė 
Katedros Kolegijos high 
school. Pačius kolegijos mo
stus išėjo Marian Hills, Hins
dale. Ill. 1927 m, kartu su gar 
šią ją Lietuvos Vyčių ekskur
sija išvyko į Lietuvą ir pasto
jo į Kauno Vytauto Didžiojo 
universitetą. Pasimokęs Lietu 
voje vienus metus, dvasinės 
vyresnybės, kaip daug žadąs 
jaunuolis, pasiristas į Romą į 
Angelico universitetą. Vyres
nybės lūkesių neužvylė — 
1931 m'etais jisai gavo filoso
fijos daktaro laipsnį. Pabai
gęs aukštąsias filosofijos stu 
dijas, mokėsi teologijos ir šie 
met gavo šv. teologijos baka
lauro laipsnį. Kun. A. Jagmi
nas tęs savo studijas toliau, 
nes jam sekasi.

Šioje brangioje dienoje 
kaip kun. dr. A. Jagminui, 
taip ir jojo brangiems gimi
nėms linkime daug Aukščiau 
siojo palaimos, prisimindami 
gražų gyvenimo dėsnį, kad 
tik per skausmus galima pa
siekti laimės.

PAMINKLUI CHICAGOJE 
$34.60.

Per liepos 17 d. vakarines 
iškilmes Dariui-Girėnui pager 
bti išplatinta 49 lakūnų atvai- 

I zdai, gauti iš Paminklo Sta
tymo Komiteto Chicagoje. Su 
rinkti pinigai $34.60, persiųs
ti Chicagon liepos 18 d. per 
Kom-to sekr. kpt. P. Jurgėlą, 
Daraus-Girėno Postas dar tu
ri 151 atvaizdą. Atvaizdai par 
siduoda po 50c. ir jų galima 
įsigyti Posto bute, 262-A 
Humboldt St., Brooklyn, N. 
Y. Visiems aukotojams ačiū. 
A. L. L. Dariaus-Girėno Posto

Štabas.

VIEŠA PADĖKA.

Am. Liet. Legiono Dariaus- 
Girėno Postas šiuo turi gar
bės pareikšti širdingą padėką 
šiems asmenims:

Savo darbščia j ai komisijai, 
kuri sugebėjo trumpu laiku 
priruošti ir įvykdinti punktu 
aliai pavyzdingas iškilmes; 
gerb. dvasiškijai ir ypač kun. 
N. Pakalniui už bendradar
biavimą ir liepos 17 d. pamal 
das Apreiškimo parap. bažny
čioje ; p. Antanui Baniui, ku
ris taip imponuojančiai atliko 
muzikalę programą iš miesto 
stoties WNYC, kurios vadovy 
bė buvo sužavėta jo balso ir 
parinktų dainų grožio ir ža
dėjo daugiau lietuviškų pro
gramų tiekti; gerb. kalbėto
jams : p. gen. konsului P. Ža- 
deikiui, vice-konsului P. Dau 
žvardžiui; prof. B. Vitkui ir 
legionieriams; lietuviškų ra
dio programų vedėjams, ku
rie paaukavo savo programas 
Dariui-Girėnui pagerbti, legio
nieriui V. Matusevičiui ir rė
mėjams J. Dumčiui ir J. Ta
rnui ; pp. J. Garšvai, A. Valan- 
tiejui ir A. Radzevičiui, ku
rie teikėsi kareivius pervež
ti į visas iškilmes; karo kape
lionui majorui J. Head ir 16- 
to pėstininkų pulko karei
viams ir vadovybei; p. A. Ka 
smočiui, už vaišių kareiviams 
surengimą; ir visiems iškilmių 
dalyviams; ir pp. redakto
riams, kurie nemokamai iškil 
mes garsino.

Kadang iškilmių pasėkoje 
daromos pastangos išgauti 

22 VYČIŲ SEIMAS NEW YORKE

Lietuvos Vyčių 22-rą j į seimą apsiėmė surengti 12 New 
Yorko kuopa, New Yorke. Seimas Įvyks antradienį, trečia
dienį ir ketvirtadienį, rugpiūčio 7, 8 ir 9 dienomis, Aušros 
Vartų parapijos salėje, 568 Broome Street, New York, N. Y.

Kuopos pramogų komisija praneša, jog seimo laiku 
kuopa rengia išvažiavimą laivu, vakarienę ir didelius šo
kius, Knights of Columbus viešbutyje. Galutina seimo tvar
ka bus paskelbta spaudoje vėliau.

. Liet. Vyčių Centras.

Grand St. nuo East River li
gi Union Ave. pavadinimą 
’’Lituanica Avė.”, visos vie
tos organizacijos kviečiamos 
Legionui talkon tą didelį dar
bą atlikti galimai greičiau.
A. L. L. Dariaus-Girėno Posto 

Štabas.

KUN. JUOZAS VAŠKEVI
ČIUS

Kun. Juozas Vaškevičius 
gimė 4 d. vasario 1910 m. Ne
wark, N. J. Jojo šventimai 
buvo numatomi kiek ankš
čiau, bet jisai palaukė porą 
mėnesių ir kartu įsišventino 
su savo kurso draugais. Štai 
kodėl jau ankščiau mūsų laik
raščiuose buvo rašyta apie jo 
šventimus.

Kun. J. Vaškevičiaus ploti
na, brolis ir sesuo gyvena 
Newark, N. J. Jo tėvas jau 
miręs, buvo garsus karo me
to laikų Amerikos lietuvių vi 
suomenės darbuotojas, daug 
dirbęs Susiv., Federacijoje ir 
ypatingai Tautos Fonde.

Naujasai dvasios vadas pra 
dinį mokslą ėjo Newarko mie 
ste, vėliau, lankydamas vieti
nę garsiąją šv. Benedikto 
high school. Kolegijos moks
lus išėjo Marian Hills, 111. Fi
losofijos mokėsi Montrealio, 
Kanadoje, seminarijoje. Romo 
je mokėsi tris metus; čia ji
sai ir toliau tęs savo aukš
tuosius mokslus.

Visa Vaškevičių plačioji gi 
minė pasižymi savo lietuviš
kumu. Jos kaip tik netrūksta 
kun. Juozui, kuris puikiai 
kalba lietuviškai; taipgi gra
žiai kalba angliškai, prancū
ziškai ir itališkai. Pernai va
sarą kun. J. Vaškevičius kiek 
laiko gyveno Londone, Angli
joje, ir paskui Lietuvoje.

Naujam dvasios vadui lin
kime daug to džiaugsmo, ku
rio pilna šiandie jo ir jo arti
mųjų širdys, kad juomi pasi
naudoti! ir plačioji Amerikos 
lietuvių visuomenė.

—Rugpiūčio pradžioje, kaip 
praneša spauda, -į Kauną ats
kris didžiausias pasaulio lėk
tuvas, SSR statytas ’’Maksim 
Gorkis”. Lėktuvas turi 8 mo
torus, lėktuvo sparnų ilgis— 
64 metrų.
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VIETOS ŽINIOS
——<O-

SVEČIUOSE PAS WHITE 
PLAINS LIETUVIUS

Sekm. liepos 22 d. Apreišk. 
Pan. Šv. parap. choras, išklau 
sęs 8 vai. šv. Mišių, dviem di
džiuliais vežimais — busais 
vadinamais — visu smarku
mu išūžė į Sidabro ežerą (Sil
ver Lake). Virš 70 jaunų ir 
suaugusių įvairiai plakančių 
širdžių skrido su vežimais ir 
kiekvienas kitaip galvojo a- 
pie, vietą į kur važiuoja : vie
ni dainavo daineles, kiti jau 
maudimosi siūtus ruošė, o se
nesnieji taisė ir dykino pini
gines, nes girdėjo, kad vyks
tama į Sidabro ežerą, taigi ne 
prošalį bus ir praturtėti.. 
Už poros valandų ir medžiuo
se skęstantis, lyg žaliuojantis 
sodnas, White Plains, N. Y. 
miestelis. Už mylios ir Silver 
Lake parkas, į kur visi min
timis greičiau už mašiną dro
žia. Malonus gėlių ir medžhj 
kvapas visų nosis maloniai 
glosto, krutinės plačiai alsuo 
ja: daugiau į traukia, negu 
išleisti benori; visur mat ap- 
žarstumas.

Štai jau ir ežeras, pasken
dęs žaliuojančioj girioj. Toj 
girioj guli milžinas — kal
nas, apsivyniojęs apie visą e- 
žerą, savo kepurę įmetęs į 
vidurį vandens, kuri sudaro 
gražią salą. Jis miega nuo se
nų laikų, jo nieks pabundan
čio nematė ir nebijo: vietos 
gyventojai per jį lipa sau van 
dens iš ežero pasisemti, gi 
mes atvykome ant jo krūti
nės pasibėgioti, pasišokti ir 
padainuoti.

Bet netaip paprastai atrodė 
tas ežero pakraštys, į kur mes 
atvykom: čia ne vien medžiai 
ir kvepianti pieva žaliavo- 
Buvo suaugesniųjų, choristų 
tėvelių, kurie net išvakaro į 
čia atvyko ir nuo ankstaus 
ryto paruošė vietą, ją apgy
nė nuo kitų gamtą mėgstan
čių piliečių: toks pirmas broo 
klyno savanoris pasirodė bu
vo p. Juška, kuris su malo
niais White Plains lietuviais 
St. Dailidėnu ir St. Staniške- 
vičium parūpino apie 10 sta
lų, porą pusbačkių putojan
čio ’’pieno” ir Kazys Daili- 
dėnas keliolika tuzinų ”ice 
cream pops”. Kas už tą vis
ką užmokėjo — choristams 
negalvoj. Choro pirm. Kuzmic 
kas ir Juška, Jr. rūpinosi tik, 
kad kur daugiau jaunuolių 
važiuotų ir viskuo naudotųsi, 
o užklausus apie mokestį už 
pieną ir ledų Smetoną — t nūn 
pai, bet gana storai atsakė: 

’’What do you care”. Tai be
pigu, dauguma tarė, o p. Jan 
kienė nusišypsojo. Matyt ži
nojo ’’kame šuo pakastas”.

Greitai visi ėmė naudotis 
žmonių ir gamtos vaišingumu. 
Mergaitės pradėjo bėgti apie 
ežerą, vaikinams sakydamos: 
ot tu manęs nepavysi”.. Ar 
pavijo — nežinau. Kaikurios 
užsimanė maudytis: tuojau 
buvo supailiuotos į busą ir 
pasiųstos ekspresu į šaltą šal
tinėlį. Kitos apibėgo ežerą vai 
kinų nepavytos ir spėjo laiku 
atvykti prie stalų, kame jau 
ir kun. Kartavičius, muz. J. 
Jankus, klier. Kruze, K. Vil
niškis tik ką atvykę skubiai 
nuo stalų tuštino skilandį, lie 
tuviškas dešras ir kitką. Nau 
dodamies p. Juškienės, p. Am- 
brozevieienės vaišingumu.

Pasistiprinus, kaikas užsi
manė ’’pagirdėt” dainų; pa
sigirdo ir tono trimitas. Su
sirinko grandinė jaunimo; p. 
Jankui mostelėjus — suskam 
bėjo dainos. Visu ratu pašlai
tėj ir ant kalno nutilo publi
ka: apie keliolika vietos lie
tuviškų šeimų ir desėtkai sve 
timtaučių gėrėjosi lietuviška 
daina. Po to pertrauka ir vėl 
keletas dainelių.

Kaikurie bėgusieji dar ne
sugrįžo. Kiti siunčia telegra
mą per ežerą, kad pametė lai 
krodėlį. Gaila, kad ten nieks 
neatsivežė šermukšninės... Vi
siems. kas tik turi laikrodį, 
taip ir drošk per riešą... Juk 
jei atsivežei tai ir pamesk, 
paskiau pasisakyk — visi ži
nos kad turėjai; dykai rek
lama. o čia dar dėl tavęs tu
ri laukti visas busas. Ar tai 
ne garbė? Taigi ateityj visi 
pameskite laikrodėlius, bus 
apie ką kalbėti.

Jau 7 vai. Visi susirinkę į 
vietą, tačiau nieks nenori taip 
■gražios vietos apleisti, nesino
ri palikti tų širdingų White 
Plains lietuvių, pas kuriuos 
svečiuotis taip gera, malonu. 
Bet suurzgė motorai ir malo
nūs vakaro rūkuose ir miško 
prieblandoj skęstąs ežeras pa 
siliko. Širdis sušnabždėjo; su
die vaitplainiečiai, sudie mie
la gamtužė, džiaugsme mano
sielos. Paulius.

PARENGIMAS PAVYKO

Sekmad. liepos 22 d. Lietu
vių Legiono Dariaus-Girėno 
Postas surengė Darių-Girėną 
atmintį Pikniką ir Koncertą, 
Mike Sobenko salėje, Great 
Neck. L. I. Dalyvavo graži pu 
blika ip žuvusių lakūnų gink

lo draugai legionieriai.
Kalbėtojai pasakė momen

tui tinkamas kalbas. Muzikalę 
programą išpildė tarp lietu
vių ir amerikonų žinoma dai
nininkė p-lė Elena Sadauskai 
tė, brooklynietės p-lės M. Pe
trauskaitė, A. Jonavičiūtė, ir 
p. Dulkė su choristais.

Orkestras lietuviškais šo
kiais visus linksmino iki vėlu 
mos.

Visas šio parengimo pelnas, 
sulig p. M. Sabenkos noro, 
(nes jo iniciatyva šis parengi
mas įvyko), skiriamas Lietu
vių Aero klūbui, kuris dabar 
yra Liet. Legiono Aero sekci
ja. Rep.

BAISI NELAIMĖ SU AUTO
BUSU.

Liepos 22 d*. Jaunųjų De
mokratų Sąjunga iš Brookly- 
no autobusais vyko į Sing- 
Sing kalėjimą žiūrėti basebo- 
lo rungtynių. Vieno autobuso 
kuriuo važiavo apie 50 asme
nų. kelyje sugedo stabdžiai. 
Šoferis dėjo pastangas pradė
jusią skriste skristi nuo' kal
no mašiną sulaikyti, bet jo
kios stabdymo priemonės ne
veikė: autobusas įsibėgo iki 
50 mylių į valandą greičio. 
Pamatę pavojų, kaikurie ke
leiviai iššoko per langus, 
smarkiai susižeisdami, kiti vi 
su smarkumu su autobusu ant 
pasisukimo išlaužė tilto tvo
rą ir nukrito į ten buvusį len
tų kiemą. Krintant dauguma 
buvo pritrenkti, kiti užmušti, 
gi sprogusi autobuso geso tan 
ka sukėlė gaisrą, kuriame a- 
pie 18 asmenų sudegė, kiti 
32 sunknai sužeisti.

IŠVAŽIAVIMAS ATIDĖ
TAS

Apreišk. Parap. Ražančinių 
išvažiavimas į Jones Beach 
trečiadienį neįvyko dėl blogo 
oro. Tas išvažiavimas atidė
tas į šį pirmadienį — liepos 
30 d. Kurie turėjote įsigiję 
tikėtus — nenumeskite, jais 
■galėsite naudotis. Pirm.

’’MOONLIGHT SAIL”

Liet. Vyčių 22 seimo proga, 
antradienį rUgpiūčio 7 d. lai
vu S. S. Americana rengiama 
išvažiavimas. Laivas išplau
kia iš Jersey City Exchange 
Place 7:30 vai. vakaro, o iš 
Battery Park 8:15 vai. Ant lai 
vo yra. daroma gražūs persta
tymai išvažiavimo laiku. Bi
lietų kaina 1 dol.

Pagerbimo Vakarienė
Trečiadienį, rugpjūčio 8 d. 

pagerbimui seimo atstovų da

roma iškilminga vakarienė Au 
šros Vartų parap. salėje, 568 
Broome St., N. Y. C. Progra
mą išpildys, be kitų artistų, 
L. V. Great Necko choras ir 
apskritis perstatys komediją 
’’The Red Lamp”. Įžanga į 
parengimą 1 dol.

Šokiai.
Užbaigimui seimo, rugp. 9 

d. Knights of Columbus vieš
butyje, 51st St. ir 8th Ave., 
N. Y. C. yra rengiama pusiau 
formalūs šokiai. Grieš Royal 
Commanders lietuviškus ir a- 
merikoniškus šokius. Kuopos 
ar klūbai geriausiai atstovau
jami gaus 2 sidabro taures. 
Pradžia 8:30 vai. vakare. Į- 
žanga 1 dol.

Visiems šiems parengimams 
bilietų galima gauti pas vy
čių narius. Kaip vyčiai taip 
ir visuomenė kviečiama skai
tlingai dalyvauti šiuose paren 
gimuose. A. J. M.

MOTINAI MATANT AUTO
MOBILIAI SUTRYNĖ 

JOS SŪNŲ

Sekmad. liepos 22 d. p. An
tanina Kaines, nuo 67 Ten 
Eyck St. Brooklyn, N. Y. ve
dėsi savo du sūneliu šaligat
viu. Išgąsdinta automobilių 
stabdžių žviegimo, stvėrėsi 
savo 5 metų sūnelį Andrių 
gi vyresnyjį Vytautą (7 me
tų) laukiniu greitumu lėkę 
susidūrė automobiliai, sutry
nė mirtinai į krautuvės stik
lus ant šaligatvio Manhattan 
ir Johson Av., kampe, Brook
lyn.

Susidūrusių taksi privataus 
automobilio vairuotojai pa
imti į policiją tardymui.

ATITAISYMAS.

Liepos 6 d. ’’Amerikos” 
Nr. 27, rašant apie New Jer
sey Parap. chorų pirmąją dai 
nų šventę įsimetė klaida. Ten 
pasakyta: ’ ’Įkūrus vargonin- 
kų S-gą, kurios iniciatoriai 
buvo kun. J. Simonaitis ir 

i komp. J. Žilevičius”, turi bū
ti: ’’Įkūrus chonj S-gą, ku
rios iniciatoriai buvo kun. J. 
Simonaitis ir komp. J. Žilevi
čius.”. Redakcija.

DRAUGYSTĖS ŠV. KRYŽIAUS

Išvažiavimas
ĮVYKS RUGPIŪČIO-AUG. 5 D., 1934

MASPETHO PARAP. DARŽE, PAS KUN. J. BALKONĄ
Dalyvaukime visi. Turėsime linksmą laiką

Pelnas skiriamas Parapiijai Pradžia 1 vai. po piet.

SAVŲJŲ TARPE

Koks čia bildesys? Kur tie 
vaikučiai taip skubinasi? Tai 
vieni gatvėj matyt, kiti pro 
tarpus namų išbėga — šen, 
ten kur žiūri, pasirodo būriai 
einančių bažnyčion link. —• 
Tai Maspetho Atsimainymo 
parapijos vaikučiai. Jau tre- 

t 

čia savaitė kas Pirmadienį, 
Trečiadienį ir Penktadienį su 
sirenka mokytis lietuviškos 
kalbos. s

Devintai valandai išmušus, 
pasirodo dvi Pranciškietės 
Sesutės, suskambina varpelį 
ir tuoj prasideda pamokos. 
Didieji vaikučiai susėda po 
medžiais parapijos darže ir 
atydžiai klausosi Sesutės pa
aiškinimų lietuviškos kalbos 
— jos senumą, gražumą, švel
numą r tt. Matyt iš jų išvaiz
dos, jog gerte geria visas 
jiems naujas žinias. Pasiryži
mas atgaivinti name lietuvių 
kalbos vartojimą pas visus di 
delis.

Arčiau bažnyčios susėdę, 
tai ateities galvočiai — nuo 
pirmo iki penkto skyriaus 
vaikučiai. Ir šie nepasiduoda 
vyresniems, jie taipgi atsidė
ję klausosi ir mokinasi lie
tuvišką abėcėlę.

Taip besimokinant ateina 
ir 10:30 — dabar penkioli
ka minučių pertrauka. Pali
kę savo knygas, šie nauji Lie 
tuvos studentai, žengia ant 
’’platformos” atgaivinti lie
tuviškus žaidimus ir daineles. 
Varpeliui vėl suskambinus, 
skubina atgal savo vieton ir 
lekcijų toliau klausosi. Paga
liau, pasigirsta ir Kudirkos 
nemirštamas tautos Himnas ir 
pabaigiant dainuot sustoja ei
lėn, aplanko Švenčiausią Sa
kramentą ir linksmai išėję 
drožia namon.

Kaip linksma ant širdies, 
matant tokį parapijos jauni
mo atgaivinimą, skiepijimą jų 
širdysna lietuvių kalbos! Die
ve duok, kad ši dvasia, kurią 
dabar Sesutės mėgina įskie
pyti, jų sielose pasiliktų ant 
visuomet!

Ar pripažįsti spaudos galy- 
bę? Jei taip, tai būtinai tapk 
nuolatiniu ’’Amerikos” skai
tytoju.
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KARALIENĖS ANGELŲ 
PARAPIJA

Karai. Angelų Bažnyčioj, 
tree. rugp. 1 d. vakare prasi
dės Parcinkulių atlaidai ir 
bažnyčios varduvių šventė. 
Iškilmės užsibaigs ketvirtadie 
nio vakare. Abu vakaru bus 
iškilmingi mišparai, pamoks
las ir palaiminimas Šv. Sakra 
mentu. Tikimės, kad daugel 
kunigų atsilankys, todėl bus 
gera proga prieiti prie atgai
los Sakramentų, ir naudotis 
atlaidais. Pamaldos abu vaka
ru prasidės 7:30 vai. vakare. 
Mišios bus taip kaip kiekvie
ną dieną. 8:30 vai. ir 9 vai. 
Komunija bus dalinta rugp. 
2 d. 5 :30 ryto žmonėms, kurie 
turi eitį į darbą.

Sąlygos Atlaidams gauti.
Parcinkulių atlaidai prasi

deda rugpjūčio 1 d. pirmą va
landą. po piet ir tęsiasi iki 
12 vai. vidunaktį 2 dienos. Iš
pažintį galima atlikti ankš
čiau — pradėjus nuo liepos 
24 dienos. Komuniją reikia 
priimti 1 ar 2 dieną. Jei tose 
dienose dėl kokios priežasties 
negalėtum priimti Komunijos 
tai per artimiausias 8 dienas 
gali tai padaryti. Tik Bažny
čia (arba priklausanti prie 
vienuolių Šv. Pranciškaus ar
ba Bažnyčią, kur yra pavesta 
po globos Panelės Švenčiau
sios Karalienės Angelų) ap
lankyti reikia būtinai, rugp. 
1 dieną pradėjus nuo pirmos 
vai. po piet arba 2 dieną iki 
12 vai. naktį. Prie to reikia 
sukalbėti 6 kartus Tėve mū
sų, Sveika Marija ir Garbė 
Dievui Tėvui, Šventojo Tėvo 
intencija.

’’Eikite į savo Motinos na
mus, o Dievas jums parodys 
pasigailėjimą.” S. B.

JŪRŲ MĖGĖJAI SAUGO
KITĖS

Šiais metais vasara labai 
keista dėl šilumų ir įvairių 
gamtos prajovų. Taip pereitą 
penktadienį Coney Islande, 
besivoliojant desėtkams tūks
tančių žmonių ant juodo smė
lio, netikėtai užėjo baisi ban 
ga ir nuplovė visus į jūrą. 
Tik pliažo sargų, policijos ir 
kitų asmenų dėka pavojaus 
ištiktieji buvo išgelbėti. Bet 
spėjama, kad yra ir prigėru
sių. Taigi važiuodami į pajū
rius būkite atsargūs.

SUGRĮŽO KUN. JESKELE- 
VIČIUS

Kun. Gabrielius Jeskelevi- 
čius, C. P., buvęs Lenkijoj po
rą metų jau sugrįžo. Apsisto
jo .pasionistų tėvų vienuolyne 
Jamaicoj.

PARVAŽIUOJA ANT
. ATLAIDŲ

Karai. Angelų parap. kle
bonas kun. S. P. Remeika svei 
katos pataisyti išvykęs į kal
nus. Jis praneša, kad pirm, 
liepos 30 d. parvyksta iš po
ilsio vietos ir dalyvaus Par
cinkulių atlaidų iškilmėse, 
kurie įvyksta jo parapijoj 
rugpiūčio 1 ir 2 dd.

MOT. SĄ—GOS 29 KUOPA.

Mot. Sąjungos 29 kp. pus
metinis susirinkimas įvyko lie 
pos 18 d., parap. salėj. Atsi
lankė gražus skaičius narių. 
Įsirašė trys naujos narės: U. 
Kazikauskienė, I. Milukienė, 
ir M. Vincevičienė.

Išduotas raportas iš Feder, 
apskr. susirinkimo. Paskui se 
kė raportas iš įvykusio ”Bun 
co Party” birž. 28 d. pas p. 
O. Ragelienę, kur buvo atsi
lankę daug sąjungiečių ir sve 
čių. Pelno liko.

Išrinkta delegatės į Mot. 
Są-gos apskr. suvažiavimą.

Reikia tikėtis, kad Mot. S- 
gos 29 kp. dabar pradės gy
viau veikti ir augti narių skai 
čium. Sąjungietė.

DIDŽ. NEW YORKO FED.. 
APSKR. SUSIRINKIMAS.

Didž. New Yorko Federaci
jos apskr. susirinkimas įvyks 
liepos 27 d. 8 vai. vakare, Ka 
ralienės Angelų par. salėje. 
Visus kuopų ir draugijų ats
tovus ir šiaip jau katalikų 
veikėjus prašome susirinkti, 
nes yra gautas iš Parkų De
partamento permitas išvažia- 
mui rugpjūčio 12 d.

’’BOAT RIDE”

’Vytauto Vaidylų Ratelio’ 
išvažiavimas į Indian Point 
atidėtas į rugpjūčio 12 d., 
kuriam jau yra gauti tikie- 
tai. Nariai kviečiami tikie-

SVEČIAI IŠVYKO

Prieš porą mėnesių atvykę 
iš Lietuvos Vilniaus Geležinio 
Fondo atstovai Kan. F. Kemė
šis, Prof. B. Vitkus, ir Rašyt. 
P. Babickas, penktadienio na
ktį, laivu ’’Olimpic” išvyko 
vėl į brangią tėvynę Lietuvą.

Svečių išlydėti į laivą atvy 
ko Gerb. Kons. P. Žadeikis 
su ponia, Kun. N. Pakalnis, 
K. Krušinskas, Inž. P. Barzi- 
lauskas su ponia, kun. Drau
gelis (Easton, Pa.), J. P. Ma 
čiulis, K. Vilniškis, J. Stepo
naitis, J. Dumčius, A. Alekna.

Gerbiamieji svečiai per tą 
porą suvirs mėnesių apvažia
vo visą Amerikos Lietuvą su 
paskaitomis ir kalbomis, pla
čiai paskleisdami ir sustiprin 
darni Vilniaus vadavimo idėją 
taipgi supažindindami su da
bartine Lietuvos ekonomine 
ir kultupine padėtimi. Jie at- 
jiko fiziniai neapčiuopiamą, 
bet mlžinišką darbą.

RADIO
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.

Skaitykite ir Platinkite 
„Ameriką”

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

K. BALTRUŠAITIS
168 Hemlock St.,
Brooklyn, N. Y.

tus atsiimti. Phone APplegate 7-9309

Telephone: Evergreen 8-7027

’GARSAS’ BAKERY 
SAVININKAS—A. SHRUPSKIS

Gera Duona—Žmogaus Sveikata
Lietuviai vra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tik

rą Lietuvišką Duoną. "GARSO” KEPTUVS 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.

= Tek: STagg 2-2306

1 PALOCIUS SALDAINIŲ
= KRAUTUVĖ
= GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate 
Pietūs išanksto susitarus.
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AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš 
geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

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

;Tel. STagg 2—0788 NOTARY PUBLIC <

: JOSEPH LE VANDA !
; (LEVANDAUSKAS) !
Į GRABORIUS j

; 107 Union Avenue, ■ Brooklyn, N. Y. •

(; Tel.: STagg 2—5043 NOTARY PUBLIC j

M. P. BALLAS, Inc. į
;! BIELIAUSKAS
b GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 5

660 Grand Street, Brooklyn, N. Y. į

Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

Priešais Apreiškimo Bažnyčią
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

per tai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

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.

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

Kreipkitės adresu:

JONAS MIKOLAITIS
380 So. 3rd Street, 
Brooklyn, N. Y.

Jei norit gauti į kitus miestus ar farmas, kreipiktės:

1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.
N. MASENAS BAKING CO.

7
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MASPETH, N. Y.

Šį šeštadienį choras rengia 
Moonlight šokius parapijos 
darže. Choras jau ruošiasi 
prie rudeninio koncerto. Da
bar varomas vajus dėl naujų 
narių. Jaunimas raginamas 
prisidėti.

— Rugs. 5 d. Šv. Kryžiaus 
draugija iš Bronx darys pi
kniką parapijos darže.

— P-nas Zabelskis įdavė 
prof. B. Vitkui del Vilniaus 
Vadavimo 5 dolerius nuo Liet. 
Piliečių klubo ir 5 dol. nuo 
Auditorijos Bendrovės.

— Kun. J. Balkūnas šioje 
savaitėje svečiavosi pas tėvus 
Pennsylv ani j oje.

— Jaunos sodalletės busu 
buvo išvažiavisuios į Jones 
Beach. Su jomis vyko neku
riu tėvai.

— Sodaliečių šokiai parapi
jos darže buvo gana ‘gražūs. 
Platformė buvo papuošta į- 
vairiaspalvėmis lempomis. 
Gražus jaunimo būrys sma
giai pasilinksmino.

— Vyčiai ruošiasi gausin
gai dalyvauti Vyčių Seime, 
New Yorke. Čia esama daug 
darbščių vyčių.

— Kun. J. Aleksiūnas jau 
pradėjo daryti Great Neck’o 
lietuvių cenzą;

— Didysis parapijos pikni
kas įvyks rugp. 19 d. Klaš- 
Čiaus parke.

— Maspetho Mot. Sąj-'gos 
30 kp. pusmet. susir. įvyko 
liepos 22 d. Aptarta reikalai 
pikniko, kuris įvyks rugsėjo 
9 d. Parapijos sodne. Nutarta 
prašyti kitų draugijų, kad tą 
dieną nerengtų parengimų, 
nes mūsų pikniko pelnas ski
riamas naujos bažnyčios fon 
dui.

Taipgi apkalbėtas įvykusis 
į Forest Parką išvažiavimas, 
kuris pavyko neblogai. Visas 
pelnas atiduotas Bažnyčios 
fondui.

— Sąjungietė Jaznienė po 
gerklės operacijai sveiksta. 
Jau parvežta iš ligoninės. Lin 
kime greito sustiprėjimo.

O. P.

MIRĖ KUN. P. LEKĖŠIO 
BROLIS

SUSIDAUŽĖ AUTOMOBI
LIŲ BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

ŠALIN NEŠVARIOS FIL-
MOS

Visoj Amerikoj prasidėjo 
aštri kova prieš nepadorias 
vietas, ypač kino filmas. New 
Yorkas buvo kiek atsilikęs, 
bet pastaruoju laiku ir čia 
ėmėsi veikimo įvairių tikybų 
vadai. Jau Brooklyne apie 
60,000 R. Katalikų susiorga
nizavo ir kviečia visus prie 
jų kampanijos prisidėti. Jų 
šūkis yra : ’ ’Šalin nešvarios 
filmos, šalin moralumo grio
vėjai ir jų tarnai.”

Gerb. kun. P. Lekėšis, ”A- 
merikos” bendradarbis ir rė
mėjas, liepos 22 d. vakare, 
gavo telegramą iš Harvard, 
Ill. kad jo vienintelis brolis 
Amerikoj Andrius Lekėšis 
staigiai pasimirė liepos 22 d. 
Velionis paliko nuliūdime žmo 
ną su dviem vaikučiais, tris 
brolius ir seserį Lietuvoje.

Kun. Lekėšis pirm, liepos 
23 d. atlaikė ged. šv. mišias 
8:30 ir išvyko į laidotuves, 
kurios įvyko treč. liepos 25 d. 
Kun. Pijui Lekėšiui, liūdesio 
valandoje reiškiame užuojau
tą.

LANKĖSI AMSTERDAMIE- 
ČIAI

Šią savaitę pas J. P. Ma
čiulius, 8656 — 85th St., 
Woodhavene, svečiuojasi Am- 
sterdamiečiai pp. M. Kerbe- 
lių ir D. Rusilų šeimos. Ta 
proga svečiai lankėsi ’’Ame
rikos” redaksijoj ir apžiūrė
ję mūsų spaustuvę — užsipre 
numeravo savaitraštį ’’Ameri 
ką”. Žadėjo ir daugiau pre
numeratų prisiųsti iš lietuvi
škojo Amsterdamo.

GRĮŽO IŠ LIETUVOS

Brooklyne ir visoj Ameri
koj plačiai žinomas Vyčių vei
kėjas, Centro pirm. p. Anta
nas Mažeika su žmona, grįžo 
iš Lietuvos pirmadienį, liepos 
23 d. Ponai Mažeikai buvo į 
Lietuvą išvažiavę medaus mė
nesiui praleisti. Atlankė gimi
nes ir sakosi atostogoms yra 
riepaprastai patenkinti. Pasi
sėmęs naujos energijos lietu
viškos dvasios, p. Mažeika da
bar dar energingiau darbuo
sis su lietuviais. Rep.

Savaitraštis ’’Amerika” yra 
Lietuvių gyvenimo draugas

Sekmad. liepos 22 d. p. Jur 
gėlams važiuojant į Great 
Neck, į Legiono parengimą, į- 
vyko nelaimė. Važiavęs prie
ky automobilius staiga susto
jo ir Jurgėlai įvažiavo į jį. 
Sužeistų nebuvo, tik pusėti
nai nugązdinti ir Jurgėlų au
tomobilius gerokai apgadin
tas, kad reikėjo palikti Great 
Necke pataisyti. Rep.

LANKĖSI

LRKSA. Iždo Globėjas p. 
K. Vencius iš Lawrence, 
Mass, grįždamas iš Susivieny- 
mo Centro Valdybos posėdžio 
kuris įvyko Wilkes Barre, Pa. 
atsilankė ’’Amerikos” redak
cijoj ir apžiūrėjo spaustuvę.

P. Vencius yra darbštus ir 
sumanus veikėjas Amerikos 
lietuvių gyvenime.

IŠVAŽIAVIMAS
Didž. New Yorko Federa

cijos apskrities išvažiavimas 
įvyks rugpiūčio 12 d. Forest 
Parke, Gr. No. 2 ir 6.

VESTUVININKAI 
TĖMYKIT

Naudokitės Proga
Vestuvės, kurios išan- 

ksto užsisakys imtis pa
veikslus mano studijoj 
gaus visų tuzinų 

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.: JTTniper 5-0259
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mu mimimii 11111111111111111111111111111111111

| CLINTON PARKAS j
= Tinka piknikams, Baliams, Koncertams ir visokiems^ 
Ę parengimams. Nepoilgo bus įrengta karūsėlis, sūpuoklės,= 
= arkinkai ir visokį prašmatnumia. Puikiausia ir linksmiau-Ę 
E šia vieta Brooklyne — Maspethe. E

Jonas Klasčius, Sav. E
Ę Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. E
EiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimuT
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I GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS
I J. P. MACHULIS

REAL ESTATE & INSURANCE
| 8656 85th Street, Woodhaven, N. Y.
ę (Prie pat Forest Park stoties)

Notary Public Tel.: Virginia 7-1896
= Parduoda ir išmaino namus, krautuves ir biznius, 
i išnuomuoja kambarius ir sukolektuoja rendas. Taipgi 
Į apdraudžia automobilius, judomą ir nejuctomą nuosa- 
Į vybę, žmogaus sveikatą ir gyvybę.
Ztiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi ii iiimiiiiimfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiimiiiiimiiim imi iii mm i imi m iiiiiiim*
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DR. J. S. MISEVIČIUS
270 Berry Street

DR. JOHN WALUK
, 161 No. 6 Street

Dr. Ed. W. Žukauskas
1114 Foster Avenue

. .............................- ■■■

DR. A. PETRIKĄ
t(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4 Street

Dr.Bladas K. Vencius
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 Grand Street

VALANDOS
12—2 p. p.

Tel. Evergreen 8-8707

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

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

' Ir pagal sutarti 
Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS

Penktadieniais uždaryta
> Tel. Stagg 2-9105

Valandos
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Stagg 2-0706 

Ntanų, Republic 9-80401

Phone EVergreen 8-10494

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

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

Flatbush Ofisas 
2220 Avenue J

PRIVATIŠKA SLAUGE - NURSE 
Daug metų dirbusi Europos ir Amerikos ligoniuose 

A. GARBALIAUSKA
164 BEDFORD AVE., 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 8-9576

Eina į namus

Patarnauja įvairiems ligoniams 
Patarimus duoda veltui

^tlllllllllllltllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllll UIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIį- 

= Tel.: BRyant 9-7763 E

J CLEMENT VOKETAITIS Į
LIETUVIS ADVOKATAS |

| 113 W. 42nd Str., New York City |
=miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiF

GRAND PARADISE BALL ROOMS
Buvus GRAFID ASSEMBLY

318 Grand St., Brooklyn, N. Y.
PUIKIAUSIOS SALĖS IR KAMBARIAI Šokiams, Susirinkimams 

Pasilinksminimams, Vestuvėms, Suėjimams
Telephone EVergreen 7-1123. Eleveitorius patarnauja

Tel.: Evergreen 7-7T1Q

YQNTLKS GUSTAS
—: G r a b o r i u s

Išnuomojami automobiliai įvairiems reikalams
423 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y., . -------------- - - , —-- --- ----- ^Į,

Tel.: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

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