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Kodėl ’’Vytyj” talpinamas 
didesnis skaičius straipsnių 
anglų kalboje, nė lietuvių? 
Pavyzdžiui, vasario leidinyj 
yra 15 kolumnų lietuvių kal
boje, o anglų 24, balandžio 
mėn. leidinyj 1 lietuvių ir 22 
anglų. Tik vasario leidinyj 
yra du rimti straipsniai anglų 
kalboj: F. Raugalo ’’Leader
ship” ir St. Piežo ”Our res
pects to the republic of Lith
uania”. Balandžio leidinyj 

. anglų kalba pateisinamų 
straipsnių nėra, nebent kores
pondencijos, kurios rini|tumo 
neužlaiko. Anglų kalbą patei 
sina tik istoriniai, pamokinan 
ti ar informuojanti straips
niai.

Specialis Asistentas Attor
ney-General Samuel H. Kauf
man praneša, kad neteisėtai 
Amerikon įvažiavę svetimša
liai prieš 1921 metus, gali pa
silikti be baimės. Jų nedepor
tuos. Nedaug svetimšalių į- 
šmugeliuota prieš 1921 metus. 
Daugiausiai svetimšalius ne
teisėtai įvažiavuisus sugauna 
per teismus ar relief. Sako, 
dabar moka net tūkstantį do
lerių įšmugeliuoti Amerikon.

Exterior gatvė New Yorke 
pavadinta Mme Curie. Tą iš
sirūpino lenkii patriotinės 
draugijos. Kodėl mes lietu
viai negalime pasirūpinti 
Grand Street Extension Broo_ 
klyne pavadinti Lituanica 
Avė.? Parašai senai renkami. 
Esame labai nerangūs.

—o—
Par Excellence lietuviško 

peštukavimo pavyzdžių turi
me keliolika. Geg. 5 d. Chica- 
goje įvyko Grigaičio aviaci
jos parengimas ir Dariaus— 
Girėno paminklo pamatų pra
kasimas. Geg. 26 d. New Yor
ke, berods, įvyksta p. Žilevi
čiui įteikimas Gedimino kry
žiaus ir bankietas, bet taipgi 
įteikimas ordeno p. Jurgėlai 
ir bankietas. Geg. 30 d. Klaš- 
Čiaus salėje bus Radio W. Ma 
tusevičiaus pavasario paren
gimas ir Dexter parke Avia
cijos diena, taipgi Brooklyne. 
Čia amerikonizmas nieko ne
gelbsti.

—o—
Visose radikaliose revoliu

cijose reikalinga panaikinti 
individualę laisvę, kadangi 
tik vyriausybės autoritetas 
pripažinamas. Tikybinė laisvė 
pašalinama, kadangi bažny
čios turi pasiduoti diktatoriui 
arba būti išnaikintos. Taip da" 
bar daro Vokietija ir Rusija, 
viena stengiasi pavergti, kita 
išnaikinti.

—o—
Geg. 6 d. sukako 95 metai

SAVO TĖVYNEI
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LIETUVAI

LIETUVA GALI ĮEIT Į SĄJUNGĄ

Pradėjo Statyti Dariui-Girėnui Paminklą

Kaip žinome, tarp Sovietų 
ir Francijos pasirašyta savi
tarpės pagalbos sutartis. Tarp 
kitų provizijų pasakyta, kad 
į tą Sąjungą galinčios įeiti 
ir kitos Pabaltėis Valstybės, 
kurios rubežiuojasi su Sovie
tų Rusija. Spauda tuoj pada
rė išvadą’, kad taip suformu
luotos sąlygos turi tikslą Lie 
tuvą išskirti iš valstybių, ga
linčių įeit į tą sąjungą; nes, 
girdi, Lietuva nėra norma
liuose santykiuose su Vokie
tija dėl Klaipėdos. Atrodė, 
kad tuo būdu norima ir Hit- 
tlerį įtraukti į tokią saugu
mo sąjungą.

Susidarius tokiai viešai 
nuomonei, kaip New York Ti
mes praneša, aukšti ir oficia
lūs Sovietų atstovai pabrė
žiamai pasakę, kad Lietuvai 
yra atdaras kelias įeiti į tokią 
sąjungą, kaip ir į ankstyvesnį 
Rytii Locarno.

PRADĖJO STATYTI 
DARIUI — GIRĖNUI

PAMINKLĄ

Gegužės 5 d. sekmadienį, 
Chicagoj įvyko iškilmingas 
Dariaus-Girėno paminklo vie
tos prakasimas. Dalyvavo mįe 
sto majoro atstovas teisėjas 
Hartigan, Lietuvos svečias 
adv. Skipitis, kons. Kalvai
tis, ’’Draugo” red. Šimutis, 
Dariaus-Girėno Paminklo Fon 
do nariai ir apie 10,000 vi
suomenės, kurios tarpe buvo 
ir svetimtaučių, atėjusių pa
gerbti lietuvių didvyrių. Iš
kilmės prasidėjo orkestrui 
grojant Amerikos ir Lietuvos 
Himnus. Paskui nusileido iš 
padangės lėktuvas ir iš 300 
pėdų aukščio išmetė du gėlių 
vainiku, kurni vienas nukrito 
sveikas, o antras ore išsisklai
dė ir raudonos rožės krito 

kai pašto ženklai vartojami. 
1840 m. geg. 6 d. Sir Rom- 
land Hill pastangomis prasi
dėjo vieno peno ženklų ir at
virlaiškių vartojimas. Mul- 
ready įvedė konvertais laiš
kų siuntimą.

lyg dideli žydinti kraujo la
šai. Sudarė gilų įspūdį.

Paminklas manoma užbaigt 
dar prieš liepos mėn. vidurį 
ir liepos 17 d. įvyks iškilmin
gas atidengimas. Paminklas 
bus gražiame Marquette par
ke. Kaštuos $10,000.

BALTIJOS MINISTE- 
RIŲ KONFERENCIJA 

KAUNE

KAUNAS, Geg. 6. — Čia 
atidaryta Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos užsienių ministerių 
konferencija. Ministerial tar
sis, kad dar daugiau sustip
rinus Baltijos ententes vie
ningumą užsienių reikalais ir 
svarstys sov. Rusijos kvieti
mą prisijungti prie prancūzų 
sovietų tarpusavės pagalbos 
pakto.

Bus svarstomas ir Švedijos 
užsienių reikalų ministerio 
Sandlerio kvietimas, kad šios 
konferencijos dalyviai šią va
sarą aplankytų Švediją. Esą 
Lietuvos ir Estijos ministe
rial tuojau vyks Švedijon 
Pabaltijo sąjungos reikalu.

HITLERIS SUŠAUKS 
SAVO PARLAMENTĄ

Ankara, Turkija — Spartoj 
(pietine dalis Mažojoj Azi
joj) susektas revoliucinis 
sankalbis prie Turkijos res
publiką. Planuota išžudyti 
visus respublikos vadus — 
kemalistus.

Sankalbininkų vadu yra 
kurdų šeikas Uzzeman Saidi, 
kurs 1929 m. buvo deportuo
tas iš Turkijos.

SANKALBIS PRIEŠ 
TURKIJOS RESPU

BLIKĄ

Berlynas. — Diktatorius 
Hitleris pasiryžęs sušaukti 
savo ’’parlamentą”, jam pra
nešti apie Vokietijos atsigin- 
klavimą ir gauti jo paramą.

Kalbama, kad, ,rasi, tuo 
klausimu Hitleris paskelbs 
plebiscitą.

SOVIETAI KARIŠKAI 
PASIRUOŠĘ

Per Gegužės 1 d., kaip da
bar spauda paduoda, Sovietai 
parodė visas kariškas jėgas 
užsienio atstovams. Įvairiose 
vietose ir Maskvoj virš Rau
donosios aikštės, kur vyko 
kariuomenės paradai, ūžė apie 
3,000 moderniškiausiij karo 
lėktuvų, zūmė netikėto grei
tumo naikintuvai, žemėj rie
dėjo apie 3,000 tankų ir tūks
tančiai šarvuotų automobilių. 
Sovietai parodę ir tokių tan
kų, kurie bėgę net 40 mylių 
per valandą.

Bendrai, visoj šalyj buvęs 
didelis militarinių jėgų de
monstravimas. Koresponden
tai pripažįsta, kad Rusija esan 
t i begalo gerai apsiginklavu
si.

Stalinas pats prisipažinęs, 
kad skelbtosios piatilietkos 
buvo ne ekonominiams gyven 
tojų interesams pagerinti, bet 
Rusiją sumilitarizuot. Dėlto, 
sako Stalinas, ir gyventojai 
turėję pavargt, nes nuo So
vietų S-gos įsisteigimo, jai 
gresiąs pavojus iš imperialis
tinių valstybių.

Taigi dabar Sovietų vadai 
atvirai pasisakė, kad darbi
ninkus jie apgaudinėjo, žadė
dami sukurti ’’rojų”. Ištik- 
ro jie militarizavo savo sos
tus, kad ilgiau išsilaikius.

PRŪSU LIETUVIAI 
SKUNDŽIASI BERLY

NUI

Vokietijos lietuvių susivie
nijimo pirmininkas V. Mačiu- 
laitis buvo nuvykęs Berlynan 
dėl Tilžėje įvykusių demons
tracijų prieš lietuvius kovo 
26 ir 27 d., kurių metu užpul
ti lietuviai, išdaužyti jų bu
tams langai ir tt. Mačiulaitis 
lankėsi vidaus reikalų minis
terijoje ir apie įvykius smulk
meniškai papasakojo minis
terijos patarėjui ir Vokieti
jos tautinių mažumų reikalų 
referentui. Ministerijos aukš
tieji valdininkai aiškiną, kad 
Tilžės įvykiai ministerijos pri 
tarimo neturį ir kad dėl įvy
kių būsiąs pravestas tardy
mas. Ar taip bus, pamatysim.

ATMINKI!

PAMATUS

V. SIDZIKAUSKAS VI
SAI IŠTEISINTAS

Buvęs Lietuvos nepapras
tas pasiuntinys ir įgaliotas 
ministeris Vokietijai, buvo 
apskųstas pasisavinęs vokie
čių—Lietuvos garbės konsu
lų dovanas Lietuvos tūlom 
draugijom. Sidzikauskas Kau 
no apygardos teismo buvo 
nuteistas 6 mėn. kalėti, bet 
paliuosavo nuo bausmės, jei 
per 3 metus nenusikals. Sidzi
kauskas sprendimą skaitė ne
pamatuotu ir apeliavo į vy- 
riausį tribunolą, kuris nera
dęs jokio pagrindo kaltini
mui, V. Sidzikauską išteisino 
visai. Sakoma, kad tie vokie- 
čių skundai prieš SidzikauSL 
ką buvo politinis kerštas už 
jo aktuali? gynimą Lietuvos 
teisių prieš Vokietiją. V- Si. 
dzikauskas Aukščiausiame 
pasaulio teisme — Haagos 
Tarptautiniam Tribunole lai
mėjo Lietuvos bylą prieš 
Lenkiją ir Vokietiją.

VOKIETIJOS KATA
LIKAI NENUSILEI

DŽIA

Nežiūrint žiaurių priemonių 
prieš katalikus Vokietijoj, 
jie drąsiai pasipriešina nazių 
pagoniškai programai, siekian 
Čiai sunaikinti katalikybę Vo
kietijoj. Vokietijos vyskupai 
išleido ganytojišką laišką į 
tikinčiuosius, kurie buvo skai 
tyti iš sakyklų, nes per spau
dą jo negalima buvo paskelb
ti.

Laiškas griežtai smerkia na 
zių sumanymą vasaros metu 
imti jaunimą į kaimus ir ten 
jį pagoninti, tvirkinti.

— Vokietijos naziai sako, 
kad Tautų Lyga yra žydų 
rankose .ir kaip tie nori taip 
ją valdo. Dėlto jie ir nenori 
prie jos dėtis.

— Netoli Atlanta, Mo., už
ėjus migloms, sudužo kelei
vinis TWA lėktuvas. Užmušta 
4 keleiviai, kiti 9 sunkiai su
žeisti.

— Ispanijos, 12 valdžios 
kabinetas nuo buvusios revo
liucijos, ^ezignavol Priežas
tis — negavo kongreso pasi
tikėjimo.
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JUNGT. VALST. KATALIKŲ SKAIČIAI

1935 m. Official Catholic Directory paduoda Jungtinių 
Valstybių katalikų ir jų dvasiškių bei įstaigų skaitmenis. J. 
Valstybėse, Alaskoje ir Hawaii salose katalikų esame 20,_ 
523,053; padaugėjo 200, :59 į vienus metus. Katalikai į de
šimt metų padaugėjo 1,869,025, o nuo 1925 metų 4,213,723. 
New Yorko arkivyskupija turi 1,200,000 tikinčiųjų, Chicago 
— 1,159,390, Bostono 1,068,000. Didžiausia vyskupija yra 
Brooklyno su 1,101,689. ,

Directory paduoda pernykščių metų tokių lentelę: atsi
vertimų (iš kitų tikybų) 68,845, padaugėjo 14,664; herarchi- 
ją sudaro 104 vyskupai, 18 arkivyskupų, 4 iš jų kardinolai. 
Kunigų yra 30,250, padaugėjo 795. Bažnyčių 18,344, padau
gėjo 100. Seminarijų 193, padaugėjo 8. Jose mokinasi 23,579 
klierikai (padaugėjo 3,114). Kolegijų 661, padaugėjo 6 vai
kinams, bet sumažėjo 7 merginoms.

High Schools padaugėjo 106, tad dabar užlaiko 1134, ku
riose mokinasi 186,948 mokiniai, (padaugėjo 4,240). Pradink], 
mokyklų katalikai padaugino 13, kas sudaro viso 7,442, su 
2,20^,673 vaikais (sumažėję 14,880). Našlaitnamių užlaiko 
243 su 43,769 našlaičių. Ligoninių 669 ir seneliams namų 155 
(8 padaugėjo).

Šie skaičiai parodo, kaip Katalikų Bažnyčia plačiai dirba 
tikybinėje, mokslo ir labdarybės dirvoje. Jungtinės Valsty
bės yra pagoniška šalis, neremia tikybų, bet duoda pilnų vei
kimo laisvę. Katalikai savo centais išstatė tūkstančiais baž
nyčių, mokyklų, vienuolijų, našlaitnamių, ligoninių ir kt. 
Užlaiko visa eilę dvasiškių, vienuolių ir pasauliečių, įstaigų 
priežiūrai. Tikybinė dvasia giliai įdiegta žmonių širdyse. Ka
talikų Bažnyčia yra didelė pajėga viešajame gyvenime.

Statistikų lentelės geriausiai atsako bedievių užmeti
mams ir džiūgavimams dėl tikėjimo silpnėjimo ar tikinčiųjų 
išnaudojimo. Jungtinės Valstybės yra tik paveikslas, kų Ka
talikų Bažnyčia dirba visuose pasaulio kraštuose ir kokia 
moralė pajėga artinti tautas, taikinti žmoniją, vargšus šelp
ti, ligonius gydyti, mažutėlius mokinti, netikinčiuosius prie 
tikros tiesos privesti. Kristaus mokslų skelbti ir visų sielas 
išganyti.

VOKIEČIAI SUDEGINO PA
KARTĄJĮ ’’ŽEMAITĮ”
’’Šaltinis” rašo: ’’Pereita 

savaitę Tilžės nacių vadovy
bė sukvietė kelis šimtus žmo 
nių, daugiausiai jaunuomenės 
Javų turgun, prie Luizos til
to, kur pirmosios demonstra
cijos prieš lietuvius metu, ko
vo 26 d., ant elektros stulpo 
buvo pakartas šiaudinis mane
kenas, pavadintas ’’žemai
čiu”. Ant ’’pakaruoklio” bu
vo prikabintas užrašas ”ich 
bin- ein Volkverrater (aš tau
tos išdavikai}. Vienas iš de
monstracijos rengėjų pasakė

Subscription rates:
In. U. S. A. one year ...... $1.50
In. U. S. A. six months............80
Other Countries one year . $2.25 
Other Countries 6 months .. 1.25
Advertising rates on application 
Advertising in ’’Amerika” brings 

best results

kalbų, kurioje nurodė, kad 
’’tas tautos išdavikas” jau 
pakankamai ilgai kabojo ir 
atėjo laikas jį nuimti.

’’Šiaudinis ’’žemaitis” vir
ve buvo nuleistas ant ”la- 
vonvežimio”, kuriuo, tarda
miesi labiau pažeminsią lie
tuvius, demonstracijos rengė
jai panaudojo mėšlo vežimų. 
Paskui demonstracijos daly
viai išsirikiavę eilėmis nuly
dėjo manekeną Nemuno kran 
tu iki Kepėjų gatvės, kur jau 
laukė ’’žemaičiui” parengtos 
kartuvės ir laužas. ’Žemaitis’ 
dar kartų čia pakartas ir api- 

pylus žibalu, sudegintas. Ap
link laužą susirinkusieji, kei
kė, cypė, šaukė, Kas kaip iš
manė prieš lietuvius. Susida
rė vaizdas, kad ne kultūrin
gos tautos žmonės ten susi
rinkę, bet kokie Afrikos gilu
mos laukiamai atlieka savo 
religines apeigas”.

TIK 21% DARBININKŲ SU
PRANTA ORGANIZACIJŲ

NAUDĄ
Twentieth Century fondo 

surinktos statistikos parodo, 
kad nors kompanijų unijos 
pradėjo augti, bet jos toli gra 
žu negali atstovauti visų or
ganizuoti] darbininkų. Jei 
kompanijos neverstų darbiniu 
kų priklausyti prie kompani
jų unijų, tai jos visai išnyktų.

’ ’Iš surinktų davinių, ma
tyti, kad kompanijų unijose 
yra 2,500,000 darbininkų, o 
visose kitose darbininkų uni
jose yra 4,200,000 narių. Išvi
so Amerikoje organizuotų 
darbininkų yra 6,700,000, kas 
sudaro 21 nuošimtį visų dar
bininkų. Kaip mažai. Darbi
ninkai turi susirūpinti unijo
mis ir savo organizacijomis.

’ ’Lietuviai darbininkai te- 
sideda į Lietuvių Darbininkų 
Sąjungą.”

NEKRAIPYKIME TIKRO
VĖS

Iš kaikurių laikraščių kro
nikų ir asmeniškų pasikalbė
jimų galime įsivaizduoti, kad 
Lietuvos ūkininkų padėtis - 
yra apverktina. Tai nepaslap- 
tis. Bet kažkodėl tūli oficia
lūs Lietuvos svečiai bando tų1 
paslėpti. Kažkurie jų net paa
gituoja, kad giminės iš Ame
rikos nesiųstų ten dolerių, nes 
Lietuvos žmonės perdaug iš
mokę iš amerikiečių dolerių 
maldauti, kad jų ir nereikia. 
Toki ’’agitacija” nėra patei
sinama, net smerktina. Kad 
Lietuvos ūkininkai kenčia 
skurdų nėra reikalo ginčytis. 
Tas pasitvirtina, kai sužino
me, kad ir vyriausybė atidėjo 
mokesčių mokėjimą, skolų 
grąžinimų ir tt. Taigi tie ofi
cialūs atstovai ar svečiai be- 
reikalo skleidžia neteisingas 
žinias, nevienam vargstan
čiam Lietuvos ūkininkui nu
traukdami paramų iš giminių 
Amerikoj. Gal taip darydami 
jie nori pasirodyti patys esą 
turtingi. Bet štai ką sako 
apie tai ’’Tėvų Žemė”, bar
dama kažkuriuos Lietuvos lai 
krašičų už slėpimų tikros 
ūkininkų būklės ir kalbėji
mų, kad ūkininkai tikrai pui
kiai verčiasi:

”Jeigu panašūs straipsniai 
skiriami ūkininkams ir jie tu
ri kelti ūkininkų pasitikėji
mų šviesesne ateitimi, tai čia

atsiekiama p ešingo rezulta
to. Juk kada a koma alka
nam, kad jis sotus, tai alka
nas nuo to nepasidaro ma
žiau alkanas. Atvirkščiai, jį 
ima pyktis, kad jo neatjaučia. 
Kai alkanas suvokia, kad sa
kąs tikrai žino jį esant alka
nu, tai jį apima aitrus ap
maudas — juk čia tyčioja
masi iš jo. Panašūs straipsniai 
lygiai taip pat veikia ūkinin
kus, nes jie savo padėtį mato 
viai kitokiose spalvose, negu 
rašų apie juos.

’’Dažnas iš ūkininkų ir pa
prašo savo sūnaus medžiagi
nės paramos. Sūnus valdinin
kas, gavęs tokį prašymų laiš
ku, patrauko pečiais ir prisi
minęs oficiozo straipsnius 
apie padėtį kaime, numoja 
ranka galvodamas, kad ūki
ninkai tik dejuoti temoka.

’’Taigi atrodo, kad netei
singi, perdėtai optimistiški 
straipsniai tikslo nepasiekia, 
o tik sukelia ūkininkų tarpe 
visai teisėtą pyktį kitiems, ži
nantiems tikrąją ūkininkų 
būklę, iššaukia šypseną, gi 
nežinančius — klaidina. Nors 
ir blogiausia tiesa lietuvio 
atkaklaus pasiryžimo nepa- 
lauš savęs gi apgaudinėjimas 
— visokeriopai žalingas.”

’’STUDENTŲ ŽODIS”
Jau išėjo vienintelio Ame

rikoj moksleivių žurnalo 
’’Studentų Žodis” š. m. ge“ 
gūžės men. numeris. Šis nu
meris dar įdomesnis už visus 
iki šiol buvusius. Straipsniai 
— labai aktualūs, įdomūs ir 
suprantamai parašyti. Jame 
telpa: Mano Gerb. Draugams 
Visuomenės Vadams ir Studen 
tams, J. C. Morkūnas; Mūsų 
tautinio bei religinio gyveni
mo perspektyvos, A. Miciū- 
nas; J. E. Arkivyskupo Me“ 
tropolito Juozo Skvirecko 
sveikinimas; Išnykimas, Gin
taras; Studentų ir Profesio
nalų Sąjungos Iždininkas — 
Petras M. Barzilauskas; Pra
našystė, Lermontov, J. K.; 
Išeivijos likimo reikalu, P. K. 
Žadėikis; Iš kelionės, J. Va" 
balaitis; Pėdsakai, Gintaras; 
Adomas Jakštas ir ’’Studen
tų Žodis”, S. Jašmantas; Su
žeistos širdys, J. P. P.; Mūsų 
Veikėjai; Vincas Ahdriuška, 
Izabelė V. Rovaitė; Apžvalga 
ir tt.

’’Studentų Žodis” ištikrųjų 
pravartu užsirašyti kiekvie
nam Amerikoj gyvenančiam 
lietuviui inteligentui, kad ir 
neprigulinčiam į A. L. R. K. 
Studentų ir Prof. Sąjungų.

PASAULIEČIŲ APAŠTA
LAVIMAS

Kuomet izraelitų tauta, Ne“ 
emijo ir Ezdro vadovaujama, 

grįžus iš Babilonijos nelaisvės 
rado sunaikintą jų sostinę 
Jeruzalę, pirmas jos rūpesnis 
buvo atstatyti, naujai susti 
printi mjiesto sienas ir pasta
tyti bažnyčių. Dirbo visi: ku
nigai, vyrai, net moterys ir 
merginos (2 Ezdro 3).

Ar nebūtų gražus ir gar
bingas darbas, kad mūsų lai
kais, kuomet katalikų Bažny 
čios priešai tiek skaudžių 
žaizdų yra padarę Kristaus 
Bažnyčiai, tiek’ smūgių yra da 
vę ir nuolatos duoda net sti
priausiom katalikybės tvirto
vėm, katalikai vieningai stoti] 
ir šventų apaštalavimo darbų, 
kad užgydžius padarytąsias 
žaizdas, sustiprinus tvirtovių 
sienas. Aišku, tasai darbas 
visu pirma turi rūpėti ir rūpi 
katalikybės vadams: Popie
žiui, vuskupam ir kunigam. 
Bet negali būti nuo jo laisvi 
ir visi katalikai, kurie katali
kų Bažnyčioje yra ne kas ki
ta, kaip tos Bažnyčios kariai. 
Tokiais juos Katalikų Bažny
čia ir nori turėti teikdama 
jiems Sutvirtinimo Sakramen 
tų. Del to nei vienas neturi 
teisės save išteisinti sakyda
mas: .čia negali būti prievar
tos; aš laisvas: noriu veikiu, 
nenoriu neveikiu. Ne prievar 
ta, bet pareiga, kurių užsi
trauki, nešiodamas kataliko 
vardų verčia tave dirbti apa
štalavimo darbų.

1. Dievo įsakymas
Kų reiškia šie šv. Rašto žo

džiai? ’’Jis davė kiekvienam 
iš jų įsakymų apie jo arti
mų” (Ekli. 17, 12). Atsiran
da kartais tokių patarėjų, 
kurie sako: nekišk savo no
sies į svetimus reikalus. At
rodytų, kad atskiras žmogus 
yra nepriklausomas, kitų ne
reikalinga būtybė. Ištikrųjų 
taip nėra. Visi žmonės, ypač 
visi katalikai sudaro tarsi 
vienų dvasinį kūnų, vienų šei
mų, kurios atskiri nariai la
bai dažnai turi bendrų rei
kalų. Jei vienas šeimos narys 
suserga, visa šeima juo susi
rūpina. Jei vienų kūno narį 
suskauda, ,at jaučia visas kū
nas. Ar ne panašiai turi būti 
ir dvasiniame katalikų ir vi
sos žmonijos kūne? Ar nekar 
toj a Dievas ir kiekvienam iš 
mūsų kada tai Kainui pasta
tė klauimų: ’’Kur yra tavo 
brolis?” Kų tu atsakysi?

Kun. A. Drazdys.

Prof Gerulis nuo balandžio 
men. 1 d. paskirtas Karaliau
čiaus universiteto rektorium.

Verta pažymėti, kad prof 
Gerulis gimęs ne Rytprūsiuo
se, kaip vokiečių laikraščiai 
pažymi, ,bet Klaipėdos kraš
te. Jis gimė 1888 metais, se
noje lietuviškoje šeimoje.

......-........................................................
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Tik užstojus mėsiedui, atsi" 
rado ’’promotoriai”, kurie 
pasta'navijo pagerbti znaimų 
ristiką Andy Kendrick—Kun" 
drotą, apvaikščiojant — sa" 
kanc—savo muskulų, ir kitų 
kaulų (arba atbulai) mankšti- 
nimo 25 m. biliušą. Į šią vož" 
nią bilijušų parę parkviestas 
ir garsus faitorius Jack Šar
kis—Žukauskas. Iškarto atro
dė, kad ta pare bus didele, 
nes kasgi nenorės pažiūrėt 
slaunių tautiečių. Ale nevis
kas taip ščilnai ėjo į galą, 
kaip buvo manyta išpradžių. 
Iš karto smarkiai grandė, bet 
kaip reikėjo lyt — tai lašai 
išgaravo. Tik paskutinėm die
nom Džianas su Džiovu ap
vaikščiojo vietines gazietas, 
klausdami preisų. Tuo, maž“ 
daug, darbas prasidėjo ir bai
gėsi. Kai atėjo pašenavota 
gegužės 12 d. ir atsidarė di" 
džiulės Arcadia seklyčios du
rys, tai sugužėjo apie 800 
žmogystų, įrokuojan t ir 
’’nepilnamečius”... Ilgai ne
laukus, pasirodė ir pats Kun
drotą ir Šarkis ir keletas men 
kesnių nosių gurintojų. Pro
gramos vedėjas mosavo ran" 
kom ir keikė žmones, kad jų 
mažai susirinko (Taigi reikė
jo ir tuos išvyt). Bet p. Kun
drotas vedėją nuramino ir pu
blikai padėkojo už skaitlingą 
atsilankymą. Gi Šarkis kalbo
je buvo šykštus, ale parašų 
nesigailėjo: — kas tik papra
šė, tam ir pasišraibino.

Bendra rokunda toki: jei 
pramatoriai ėmė tokią didelę 
seklyčią, tai reikėjo kviest 
daug ir žmonių. O argi Brook 
lyno socialistai gali daug visuo 
menės sutraukt — nėra kveš" 
cino, — niekuomet. Na, tai 
reikėjo arba per mano vožną 
šermukšninę garsintis, arba j 
keno restoraną, bet ne. Arca
dia Kundrotą ir Šarkį kvies" 
ti. Ateityj tas reiktų turėt 
ant pometies, nes kitaip vis • v • • v viseis piss.

Perdaug ”Bonkų”
Nežinau, kaip tam mūsų 

redaktoriui ir kantrumo pa
kanka? Kožnas mielas Ame" 

rikos numeris vis mini apie 
kokias tai ’’bunko partis”, 
kurias geriau būtų vadinti 
’’bonkų parėm”, nes jos, kaip 
tos bonkos suskamba ir su- 
dušta... Tas bonkų pares ypač 
mėgsta kaikurie lockauni sky 
riai. Vožni ir tie skyriai, vož" 
nios ir tų skyrių narės ir dar 
vožnesni jų darbai. Ale gaila, 
kad tie darbai — bonkų pa
res. Argi tokių parių negalė" 
tų ruošt kitos sosaidės? Ir 
dar kaip! O tie skyriai turė
tų dirbt kitokį darbą, kuris 
jiems kaiptik ir tiktų. Tai 
darbas — ligonių ir našlaičių 
lankymas, jų sušelpimas. Yra 
daug lietuvių paliegėlių, ku" 
riuos reiktų aplankyti nors 
jau didžiųjų švenčių proga. 

Bet ar mūsų tie skyriai pada
lo tą — aš mislinu, kad ne; 
niekur apie tai negirdėjau. 
Taip kad ir Kings County oš“ 
pitolėj yra keletą koliekų lie
tuvių, jie laukia savo tautie
čių apsilankant, bet nesulau
kia. Jie gauna ten ir tą pa
čią Ameriką ir mato, kaip vi" 
šokių ’pavargėlių sušelpiami’ 
ruošiamos bonkų parės... O to 
sušelpiau) nesulaukia. Mote
rėlės, jei turit tokių kilniij 
idėjų, esat sutverę sosaidės 
našlaičiams šelpti, tai nedary 
kit bonkų parių tik savo na" 
riam pavaišinti, o užsimkit jei 
ne sušalpimu, tai atlankymu 
tų našlaičių ir paliegėlių. Jie 
mūsų laukia, nepamirškime.

Būkit Biznieriai
Brooklyne yra žmonių, ku

riuos galim pavadint labai 
Siektais biznieriais. Jie daro 
savo sosaidžių ar savo pačių 
visokias vakaruškas, balius ir 
kitus macnus pasišumijimus, 
bet pamiršta, kad mūsų vožni 
gazieta ’’Amerika” yra brook 
lyniečių organas, yra locnas 
mūsų apylinkės spykeris. Jį 
pamiršti — didelė klaida. Jei 
’’Amerika” negauna spaudos 
darbų, garsinimų, tai ’’Ame
rikos” skaitytojai supranta, 
kad tie rengėjai ’Amerikos” 
nekerina. O jei ”Am.” nekeri 
na, tai nekerina ir jos skai
tytojų. Tada skaitytojas sa
ko: ’’Jei jums nerūpi pagel" 
bet mano organui ’’Ameri 
kai” — nenorėk ir mano pa- 
gelbos savo sosaidės”. Ir rei“ 
kia pasakyt, kad toki rokun
da yra teisinga. Taigi nežiū" 
rint, ar jums rūpi ’’Ameri
kos ’ ’ skelbiamas lietuvišku" 
mas, bet jei būsit geri biznie
riai ir žinosit savo biznį, tai 
nepamiršit, kad atėjus reika’ 
lui ’’Amerika” gali duot 
jums publikos, ir dar kokios! 
Tai taip atrodo žiūrint per 
mano locną spaktyvą. Ir, vie- 
rikit man, ton rokunda yra 
orait. Dėdė.

KLAUSYK PASAULI!
Vertė Eleonora Bartkevičiūtė.

Ką tu jauti — toks ir esi.
Tu niekuomet tikrai nema

tai nei žemės, nei padangės, 
nei namų, kuriuose tu gyveni, 
nei veidų, kuriuos tu myli. 
Tu darai klaidą manydamas, 
kad viską matai.

— Bet tas negali būti” — 
tu ginčysi. — ”Aš galiu mą
styti savyje, bet mano tikra
sis gyvenimas eina išoriniai. 
Dirbant, žaidžiant, keliaujant 
sutinkant žmones — tie veiks
mai sudaro mano gyvenimą. 
Ir dalykai, kurie nutinka 
mane: geros progos ir blogos 
—tas irgi sudaro mano gyve
nimą. Tikrai šie dalykai nevy 
ksta, tik vidujiniai”.

Taip, šie dalykai neįvyksta 
savyje, bet jie ir nesudaro 
tavo gyvenimo. Tavo gyveni"1 
mas nėra sudėtas iš išorinių 
veiksmų, įvykių, bet iš to, 
kaip tu jauti apie tuos veik
smus ir įvykius.

Tavo gyvenimas nėra išori
nis pasaulis. Tu gyveni tiktai 
tavo paties vidaus pasaulio 
pažiūroje. Ir ta pažiūra yra 
tiek didelė ar maža, graži ar 
biauri, kiek tavo paties dva
sia.

Du asmenys nemato to pa" 
ties dalyko vienaip. Du as
menys vienodai nejaučia tų 
pačių įvykių, kur vienas jau" 
čia tiktai asmenišką įžeidimą, 
kitas gali jausti progą, dra
mą.

Kiekvienas žmogus iš gyve
nimo gauna tai — ką jis jau
čia — ir vien tiktai tą, ką jis 
jaučia. Visą, ką tu turi, kas 
tu esi, yra tavo vidaus pažiū
ra!

Tu gyveni savo jausmuose.
Tu neturi kito gyvenimo, 

kaip tavo paties jausmai.
Tu padarei savo gyvenimą 

sulig savo jausmų.
Ir tu gali jausti tą, ką tu 

pats pasirenki. Tai nėra leng
va — bet galime padaryti. 
Kaip tu gali išmankštyti silp
nas rank os raumenis į stip
rius, taip tu gali išlavinti ga
lia savo vidujiniams pasirinki" 
mams ir išmokti valdyti savo 
paties reakciją.

Mes turime mažą kontrolę 
išoriniams atsitikimams. Per
daug yra įvairių žmonių, per 
daug nesuprantamų tikslų ir 
jėgų. Ir taip visai ne dėl sa
vo kaltės, tu gali rastis ne
laimingoje padėtyje. Bet tu 
turi galią prieš tą atsispirti, 
nes tu gali jausti tą, ką tu 
nori jausti ir padaryti savo 
gyvenimą tokį, kokį tu pats 
nori.

Likimas gali priversti 50 

žmonių vilkėti skarmalus, val
gyti išmatas. Bet nei joks li
kimas negali padaryti žmogų 
elgeta jo vidujiniame pasau
lyje, nebent jis pats to norė
tų. Privatinis ir visuomeniš 
kas žiaurumas, ištyrimas, ga
li prislėgti, apvogti ir netei
singai įžeisti tave, bet jokia 
jėga pasaulyje, apart tavo pa 
ties, negali pavergti tavo dva

LIETUVOS BIČIULIAMS ŽINOTINA
O------------------

Lietuvos lankytojas (turis 
tas) turėtų žinoti, kad š. m. 
birželio mėn. invyks visų Kau 
no ir apylinkės mokyklų mo" 
kinui sporto olimpiada. To 
pat mėnesio pabaigoje numa 
tomą Klaipėdoje sporto klu
bų ”J. S. O.” ir Klaipėdos 
’’Santaros” olimpiada — san 
skridis, kuriame laukiama 
5,000 sportininkų.

Liepos mėn. Palangoje ”J. 
S. O.” sporto klūbas ruošia 
savo sanskridį, kuriame lau
kiama 2,000 sportininkų.

Šiai metais užjūrio svečių 
daugiausia yra laukiama rug
pjūčio mėn., nes to mėnesio 
11—17 dd invyks pasaulinis 
užsienių lietuvių Kongresas 
Kaune. Šio Kongreso metu 
numatoma sporto olimpiada, 
invairūs paradai, koncertą ir 
spaudos paroda.

Rugsėjo mėn. pabaigoje nu 
matoma namų pramonės ir 
smulkių ūkio šakų paroda 
Kaune. Dainų švenčių šiemet 
nenumatoma.

Dovanų siuntėjams svarbu 
žinoti, kad pastaruoju laiku 
Lietuvoje pasikeitė užsienių 
prekių insileidimo tvarka ta 
prasme, kad daugelis prekių 
pakliuvo in sąrašus, kuriems 
reikalingi Lietuvos Prekybos 
Departamento leidimai. Be to 
kių leidimų, Lietuvon atsiųs
tos prekės, nors ir kaipo do
vanos, sulaikomos Lietuvos 
muitinėse. Šios tvarkos neži
nantiems gali tokiu būdu su
sidaryti nuostolių ir nemalo
numų. Tačiaus to viso galima 
išvengti kad ir tokiu būdu:

Prekių (dovanų) siuntėjas 
turėtų pirma parašyti laišką 
savo giminėms Lietuvon, kad 
patirti ar prekės, numatomos 
siųsti, reikalauja leidimo ar 
ne. Jei prekėms leidimas rei
kalingas, tai kad giminės pa
sirūpintų gauti prekėms pri
imti leidimą iš Prekybos De
partamento Kaune.

Sekančioms prekėms reika
lingi leidimai:

Kava, cukrus ir saldainiai, 
kosmetika, kvepalai, galeno 
preparatai (vaistai), medvil
nės (cotton) audiniai (baltin 
ti, nebaltinti, dažyti), auto- 

šią baimės, kerštui, neapykan
tai.

Ką tu’ jauti, toks ir esi. Tu 
jauti tai, ką tus pats pasiren“ 
ki. Šie paskutiniai žodžiai, 
yra svarbiausi visoje tavo bū
tybėje. Jie yra giliausias pa" 
matas tiesos. Ant to pamato- 
tu gali sukurti dangų ar pra
garą.

Tas priklauso tiktai nuo 
tavęs.

mobiliai ir jų dalys, tabakas 
lapais, angalų aliejai, vilno
niai audiniai, šilko verpalai, 
kaliošiai, radio aparatai ir da 
lys ir daugelis kitų prekių.

Dėl invairių muito ir pašto 
formalumų, dovanų siuntimas 
prekėmis dažnai sudaro keb
lumų kaip siuntėjui, taip ir 
dovanų gavėjui. Todėl dova
nų siuntimas pinigais yra 
daug patogesnis ir tikslinges- 
nis, nes Lietuvoje už pinigus 
galima daug dalykų nusipirk
ti.

Kas siunčia dovanas pavy- 
dale vartotų drabužių bei a- 
valynės, žino, kad už dėvėtus 
daiktus muito mokėti nerei
kia, kai tie daiktai siunčiami 
paštu ryšuliais iki 22 svarią. 
Nereikalinga nei Lietuvos 
konsulų jokio liudijimo. Ta
čiaus, jei tarpe senų daiktų 
muitinė pastebėtų ir naujų 
dalykų, tada būtinai reikės 
mokėti muitą dar su pabau
dom.
Liet. Generalinis Konsulatas, 
11 Waverly Place, New York, 
N. Y.

AR ŽINAI, KAD
New Yorko mieste 190^ m. 

buvo 97,581 krautuvė, kurio
se dirbo nuolatinai 237,382 
darbininkai ir 34,642 nenuola 
tinai, kuriems už pilną laiką 
buvo išmokama $285,595 ir 
už dalį laiko $16,930.

New Yorko mieste 1930 m. 
įvairiose dirbtuvėse dirbo 2,- 
324,599 vyrai ir 862,860 mo
terų, v

New Yorko miestas 1931 
metais turėjo 471,999 darbi
ninkus, kuriems per metus iš 
mokėta algoms $678,705,151.

New Yorko mieste 1930 m. 
buvo 6,587,225 balti žmonės, 
iš kurių 4,293,825 buvo Ame 
rikoj gimę, o kiti 2,293,400 
svetur gimę, ir 327,706 neg 
rai. Tais pačiais metais čia 
buvo rasta tik 15,005 lietu

New Yorko mieste 1927 m. 
buvo 1,765,000 žydų arba 
29.56% visam pasaulyj gyve 
nančių žydų.
viai gimę svetur.

Didžiajame kare žuvo 7,446 
newyorkieciai kareiviai. S.L.
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Ar girdite Amerikos radio pro
gramas? Trečiadieniais 7 vai. va

karo. Penktadieniais 10:15 v. ryto

AMERIKOS RADIO RĖMĖ
JAI

Nuolatiniai Amerikos radio 
rėmėjais yra: fotografas Ra
polas Kručas, Garsas Bakery, 
—Šrupskis, Tru-Ember Coal 
Co., adv. Al. J. Vencius — 
Wentz, graborius Povilas Gu
stas, Novogen Laboratories 
(Aidone Tablets) ir graborius 
Bronius Šaulinskas, pereitą 
savaitę atsidaręs modernišką 
graborystės įstaigą Woodha- 
vene, 84-02 Jamaica Ave.

PARAPIJOS
Visos Didžiojo New Yorko 

lietuvių parapijos nuoširdžiai 
remia Amerikos radio, ypač 
Apreiškimo ir Maspetho para 
pijos, kurių gerb. klebonų 
(kun. Pakalnio ir kun. Bal- 
kūno) dėka Ameriko radio 
turėjo galimybės praplėsti 
vakarinių programų laiką.

DRAUGIJOS
Federacijos apskrities prie

lankumu ir paakstinimu, A- 
merikos radio susilaukė gra
žios paramos ir iš draugijų. 
Pirmosios draugijos su pini
gine parama pasirodė iš Ap
reiškimo parapijos: Šv. Vardo 
d-ja įmokėjo Amerikos radio 
fondan $5.00 (pažadėtos su
mos $25.); Sodalicijos dr-ja 
$5.00; Gyvojo Ražančiaus dr- 
ja $10.00 (p. s. $20.); Mote
rų Sąjungos 29 kp. $30.00 (p. 
s. $30.).

Mat, Fed. Apskr. pirm, yra 
Apreiškimo parap. klebonas 

(kun. N. Pakalnis), turbūt, 
dėl to, ir draugijų nutarimai 
’’sostinėje” greičiau vykdo
mi.

NAUJA ŽVAIGŽDĖ
Parapijų chorams, kuriems 

vadovauja muzikai: Jankus, 
Dulkė, Tamošaitis, Brundza, 
dalyvaujantiems Amerikos ra
dio programose, atėjo talkon 
Vytauto Vaidylų Ratelio or
kestras,' susidedąs iš gitarų, 
mandolinų, balalaikų ir ben_ 
džio instrumentus gerai varto" 
j ančių muzikantų.

Nors šis jaunutis orkes
tras dar nesenai susikūręs, 
bet jau spėjęs vykusiai susi
skambinti. Gegužės 1 d. šis 
orkestras pirmu kartu daly
vavo Amerikos radio progra
moj, kurios klausytojams ge
rai užsirekomendavo, nes gau 
ta daug komplimentų ir pa
geidavimų vėl paskambiniti 
pasirinktus muzikos kurinius. 
Vienas angliškai kalbantis

Sumaišyk ištrąkštos vyšnių 
sunkos du galionu su vienu ga
lionu medaus, daboj ant, kad 
indas nebūtų pilnas, uždenk 
dankteliu ir laikyk šaltoje 
vietoje; kaip ims putoti, nu- 
semk kas dvi dieni putas, iki 
skystimas neliks tyras, o po 
poros savaičių perkošk, tegul 

| pats skystimas sunkiasi įbo“ 
sėlį, sklidinai jo nepripil“ 
dant; paskui lengvai už“ 
kimšk ir įkąsk į smėlį.

Tokiu pat būdu daro midų 
ir su avietėmis.

Šildytas alus su medumi
1 gal. alaus, citrina, du— 

trys šaukštai medaus ir šau
kštas alyvos. Užkaisk alų pa
saldyta medumi, .įpilk truputį 
alyvosį įdėk supiaustytą grie- 
žiinėliais citriną ir pridėk 
prie to skrebučių iš padžio
vintų iš duonos arba duonos 
skrebučių pabarstytų su drusr 
ka ir kmynais.

Sriuba iš alaus.
Užvirink galoną lengvo 

alaus, nukaisk, įdėk kvortą 
ar daugiau rūgščios grietinės 
ir šešis trynius, įmaišyk mažu 
mą cukraus ir druskos, kiek 
tinkama ir tą visą maišyk 
ant ugnies koliai visai neį- 
kais; paskui ant pjaustyto 
apskrebinto pyrago arba duo 
nos. Sekas paduodant įdėti į 
vazą šviežio piaustyto sūrio.

—o—
Nuvalyti nuo piano padary

tus pirštais ženklus, nuvalyk 
juos su švariu skuduriu sudre 
kintu šaltam tyram vandenyj 
paskui sausau nušluostyk.

Kad sidabriniai daiktai il- 
’gai gražūs būtų, tai juos po 
vartojimo nuplausti ir apšluo 
sčius suvynioti popieron ir pa
dėti skrynelėm *

Apdegintas ar apšutintas 
kūno vietas geriausia aptepti 
su kiaušinio baltymu. Tas su
stabdo skausmą ir greičiau 
pagyja.

Kad palaikyti muštardą ge
ram stovyj, maišyk ją su pie
nu ne su vandeniu.

Pervirintą kietai kiaušinį 
galima vėl padaryti minkštu, 
jeigu nuimsi puodą nuo ug-

klausytojas savo laiške pra
šo, kad kitą kartą šis orkes
tras paskambintų: ”0 Suzan
na”. Kiti prašo paskambinti 
— ”Du broliukai kunigai”, 
’’Noriu miego” ir kitokių 
’’favorite” dalykėlių. Pasiro
do, kad klausite jai pageidau
ja išgirsti ir liaudies daine
les paskambinant. Galima ti
kėtis, kad tas pageidavimas 
bus išpildytas.

nies ir tuojau paleisi bėgti 
šalto vandens ant jų. Tokia 
greita vandens permaina su
grąžina kiaušiniui gerą stovį.

AR TAI TIK PRIPUO
LAMI BUVO ĮVYKIAI
AR DAUGIAU KAS?

Vienas šoferis stovėdamas 
prieš Limpi jos stebuklingą 
Kryžių tyčiojosi iš Išganyto“ 
jaus ir sakė savo draugams: 
’’Kristus atveria burną, nes 
Jis nori pyrago valgyti”. Čia 
jis painia pyrago gabalėlį ir 
ruošiasi mesti į Prikryžiuotą- 
jį, kuris čia atveria burną, 
čia vėl uždaro. Bet tuo tarpu 
jo ranka sustingsta, tarsi sua“ 
kmenėja, o patsai mirtinai 
suserga ir po 2 dienų miršta. 
Klebonas, kuris nelaiminga“ 
jam suteikė paskutinius sak“ 
ramentus, liūdi j a šio fakto ti
krumą.

Viena dieną automobiliu at
važiuoja į Limpi jos bažnyčią 
viena ponų šeimyna. Ponams 
nuėjus bažnyčion, šoferis vi
saip iškoneveikė Limpi jos ste
buklus, girdi, jis visai netikįs. 
Iš bažnyčios sugrįžę šeiminin
kai vos privertė jį nueiti ba
žnyčion. Įėjęs jis išdidžiai at
sistojo prieš altorių ir su pa
šaipa žiūrėjo į Nukryžiuotą
jį. Tik staiga išgąstingai su
rinka: ’’Pasigailėk manęs!” 
ir mirtinai išbalęs krinta že
mėn. Kristaus vienas žvilgsnis 
parbloškė jį taip, kad ir atsi
kelti negalėjo. Teko jį nuneš
ti į automobilį, o šoferiauti 
turėjo pats savininkas.

Čekoslovakijos laikraštyj 
’’Arnauer Volksbote” 1920 
m. sausio mėn. numeryj ap
rašoma, kad vienas subedievė- 
jęs mokytojas kaime Zdirnitz, 
vaikams pasakė kalbą, kad 
mokykloj neturi būti vietos 
kryžiui. Po to pasistatęs kė
dę mokytojas lipo ant jos nu
imti kryžių, bet nuvirto ir 
dviejose vietose nulūžo ranka.

1870 m. Vokietijoje pradė
ta smarkiai persekioti katali
kų Bažnyčia. Apie tai rašė vi
so pasaulio laikraščiai, ir vi
sur kalbėta apie tą persekio
jimą. Kartą apie tai kalbėjo
si ir Mac Cormicko fabriko 
Chicagoje darbininkai. Vienas 
iš jų tarė: ”Aš dabar norė
čiau būti Vokietijoje, kad ga
lėčiau visiems kunigams nup
jauti galvas”. Greit po to, 
tas darbininkas priėjo prie 
šachtos, kuria, buvo keliama 
į viršų geležis, įkišo tenai gal
vą kažko pažiūrėti. Bet ne
lauktai buvo paleista ž*m>n 
Šachtos dėžė ir vienu akimirk
sniu nukirto jam galvą. Dar
bininkai negalėjo atsistebėti, 
kaip greit įvyko jam tai, ko 
jis linkėjo kitiems. „Š”

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

:— Lietuvos vyriausybė jau 
išleido įstatymą, kuriuo tvar
koma Liet, gyventojiį ir jų 
turto apsauga nuo sprogdini
mo, deginimo, nuodijimo du
jomis ir kitokio pavojaus iš 
lėktuvų.

— Lietuvoj paskelbta pa
stovios žemės ūkio trąšų kai
nos. Tai ūkininkai bus apsau
goti nuo permokėjimų suk
čiams. ?

— Sao Paulo,, Brazilijoj, 
dėl šeimyninio gyvenimo pa_ 
irimo (žmona pabėgo), nusi
šovė gabus rašytojas, poetas 
Vincas Atkočaitis. 1931 m. 
buvęs ’’Lietuvis Brazilijoj” 
redaktorius.

— ’’Lietuvis” praneša, kad 
Rio De Geneiro apskrityj 
(Brazilijoj) surasta turtingi 
aukso klodai. Naujos kasyk
los jau pardėjusios veikti.

— Pasitraukusio V. V. S- 
gos pirmininko prof. M. Bir
žiškos vietą užėmė jaunas, 
energingas vyras Dr. J. Juš
ka. Tikimasi, kad dr. Juška 
ves V. V. S. senu keliu.

— Praf. M. Biržiška išvyko 
ir apsigyveno Vilniuje, iš kur 
jis su kitais 32 veikėjais, len 
ku valdžios buvo ištremtas 
1923 metais.

— Nors Vokietijos naziai 
skleidžia pagonizmą, bet Vo
kietijos katalikai stipriai lai
kosi katalikiškų principų. 
Taip Kančios sekmądienyj 
Koelno mieste įvyko jubilie
jaus atlaidams laimėti vyrų 
procesija, kurioje dalyvavo 
35,000 vyrų.

— Iš Turkijos pranešama, 
kad ten valdžia išleido įsta
tymą, draudžiantį kunigams 
viešai dėvėti kunigiškus dra
bužius. Kelionių agentūros a_ 
bejoja ar kitų šalių dvasiškiai 
galės ten vykti ir viešai savo 
drabužiuose rodytis, ar gal 
visai nepasirodys toje šalyje, 
kur yra persekiojama kunigų 
luomo ženklai.

—Gegužės 3. — Jeruzalė
je buvo didelis karštis geg. 
2 ir 3 dd. Siekė net 104 laip
snių.

— Iš Palestinos praneša, 
kad balandžio mėn. atvyko 
ten 4,000 žydų. Pirmais šių 
metų 4 mėnesiais pribuvo 21,- 
000 žydų.

— Honolulu. —Viena ang
lų šeima turėjo stikliniame 
inde auksinę žuvį. Vieną kar
tą katinas priėjo ir pradėjo 
gerti vandenį. Žuvis jam už 
tai smarkiai įkando liežuvį. 
Ir žuvys išpaiko.

— J. V. Senatas priėmė bi- 
lių, kuriuo bus išmokama Di
džiojo karo veteranams bo- 
nai, sumoje apie 4 bilionus 
dol.

— Klaipėdos vokietininkai, 
su neumanininku Bertulaičiu 
priešakyj, nutarė kreiptis į 
Centro vyriausybę ir prašyti 
ūkininkams paramos. Bal. 13 
d. surengtuose debatuose jie 
pasmerkę ikišiol varytą klai
dingą politiką Lietuvos atž
vilgiu.

— Lietuvos vyriausybė at
pirksiant! dvi Klaipėdoj vei
kiančias medžio dirbtuves, 
kuriose iš Lietuvos miško me 
džiagos gamina -gerą fanerą, 
parketus sienoms kloti lente
les ir tt.

— Teisingasis lietuvis Pra
nas Grigas, kuris vasario 22, 
1935 m. rado Wall gatvėj 
New Yorke už $42,000 Šerų ir 
juos gražino — Belden ir Co. 
savininkėms, dabar vėl vaik
što gatvėse su didele iškaba 
ant pečių, kaipo garsintojas 
fotografijų firmos ir už tai 
gauna $1.00 į dieną. Jo džiau 
gsmas jau baigėsi.

— Bal. 14, Liet. Spaudos 
Fondas paminėjo baigimo 3_ 
jo tomo lietuviškos enciklo
pedijos. Šis tomas turėjęs 
7,000 prenumeratų. Tuojau 
prasidės spausdinimas 4-jo 
tomo, kurį jau užsiprenume
ravo 3,000.

— Paryžiuj suimtas vokie
čių šnipų vadas Bernhuberis. 
Tas pagelbės išaiškinti gudrią 
vokiečių šnipinėjimo sistemą 
Franci jo j.

— Kauno prieplauka — 
nuo Karmelitų Bažnyčios iki 
Daukanto gatvės statoma nau 
ja krantinė ir bendrai geri
namas uostas. Dirba apie 450 
darbininku.

— Liet. Aero klubo naują 
valdybą sudaro: pirm. prof. 
Žemaitis, vice pirm. Inž. Hi- 
ksa, iždin. A. Kinaitis, sekr. 
V. G. pad. Krygeris, techni
kos direktorium ir eskadrilės 
vadu ats. major. Garolis ir 
turto glob. Šalkauskas. Aero 
klubas mano pradėt vežiot 
paštą lėktuvais.

— Bal. 18 d. suėjo 80 m. 
amžiaus senam aušrininkui, 
veikėjui, veter. gydytojui ge
nerolui Jonui Bulotai. Lietu
vos spauda plačiai aprašė se
nelio generolo didelius nuopel 
nūs mūsų tautai.

— Lietuvos Atgimimo Drau 
gijos pirmininku šiems me
tams vienbalsiai išrinktas ge_ 
ner. Teodoras Daukantas.

— Apie Ark. Jurgį Matule
vičių neretai rašo ir plates- 
nioji Europos katalikų spau
da, paduodama žinių apie Jo 
kilnumą, kūno perkėlimą iš 
Kauno į Mariampolę, pasirei
škiančius užtarimus meldžiau 
tiems Jo malonių.
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KO R E S PON D EN GIJOS
Marianapolis

Lietuvos svečias

Balandžio 13 d. gerb. p. R. 
Skipitis lankydamas lietuvių 
kolonijas, atvyko Kolegijom 
Gerb. svečiui apipasakojus 
savo atvykimo tikslą, studen
tai svečią palinksmino ant" 
greitosios suruošta lietuviška 
muzika bei dainomis.

Po stud. A. Miciūno ir St. 
Grafo kalbų, kurie atstovavo 
Kolegijos ir High School stu
dentus, gerb. svetys, beabejo" 
nes įsitikino, kad Amerikos 
lietuvių jaunimas nesąs taip 
ištautėjęs, kaip jam užmeta
ma.

Gerb. p.'R. Skipičiui Ma“ 
rianapolis pasilieka nepamirš
tamai dėkingas už jo atsilan" 
kym'ą ir supažindinimą su 
DU.LR.

Atstogaujantieji grįžo

Po trijų dienų rekolekcijų 
balandžio' 18 d., išvykę stu
dentai atostogoms. Balandžio 
28 d. sugrįžo. Naujų pavasa
rio jėgų įsigiję, jaunuoliai 
stojo prie užbaigimo antro
jo mokslo semestro. (Kolegi" 
jos fakulteto nutarimu, šie
met panaikintas tretysis se" 
mestras). Viliojančios pava- 
rio dienos stengsis r nevieną 
paveikti, bet lietuvis tvirtas 
— nesuviliojamas.

’ ’Iškeikimas ’ ’

Balandžio 14 d. buvo suvai
dintas Šv. Kazimiero parapi
jos salėje, Providence, R. L 
Savo gausiu atsilankymu pro 
videnciečiai parodė nepapras
tą susidomėjimą Kolegijos 
ruošiamomis programomis, 
tuo pačiu paremdami pačią 
įstaigą.

Po vaidinimo studentai pas 
A. Avyžinį buvo karališkai 
pavaišinti.

Koleg. vadovybė širdingai 
dėkoja gerb. parapijos klebo
nui kun. J. Vaitekūnui ir p. 
Avyžiniams už vaišingumą.

Balandžio 28 d. ’’Iškeiki“ 
mas” aplankė Westfield, 
Mass., kame klebonauja dide
lis Kolegijos prietelis kun. 
V. Puidokas. Po pasisekusio 
vakaro — vaidinimo, gerb. 
klebonas visus studentus ska 
niai pavaišino. Studentai ilgai 
nepamirš prietelio nuoširdų" 
mo per vaišes ir programą.

Sportas
1 

Sviedinio ratelio coach’as 
mok. J. Rakauskas praneša, 
šiuos jau šiemet gautus loši
mus :

Geg. 1 d. Assumption (Wor
cester).

Gegužės 2d. — Nicholas 
Junior — (Dudley).

Gegužės 4 d. St. Thomas, 
(Bloomfield).

Gegužės 6 d. La Salle (Po 
vidence).

Gegužės 10 — Mt. St. Cha- 
rle (Thompon).

Gegužė 13 d. — Pomfret 
(Pomjfret).

Gegužės 16 d. — Nichols 
Junior (Thompson).

Gegužės 20 d. — La Salet" 
te (Hartford).

Gegužės 25 d., — Assump
tion (Thompson).

Gegužės 26 d., — La Salle 
(Thompson).

Gegužės 28 d. — Mt. St. 
Charles (Worcester).

Be tų tikimasi daugiau žai“ 
dimų. Tai nesulyginamai vir
šijąs iki šiol turėtii sezonų se
zonas. Ratelis pasiryžęs visus 
nugalėti. Pasisekimo!

Julius Stankus, (L. K.)

SO. BOSTON, MASS.

Iš Vyčių veikimo

L. Vyčių 17 Algirdo kuo
pa ruošiasi tinkamai apvaikš
čioti Motinų Dieną. Rytą tu
ri užprašę mišias motinų in
tencija ir visi "in corpore eis 
prie Šv. Komunijos. Kartu 
pakvietė dalyvauti merginų 
Sodaliciją, chorą ir kitus.

Tuoj po mišių įvyks bendri 
pusryčiai pobažnytinėj salėj. 
Pusryčiuose dalyvauti pakvie
sta įžymūs visuomenės vadai, 
bei profesionalai. Kartu su 
mūsų jaunimu dalyvaus ir 
New Yorko Vyčių būrys su L. 
Vyčių Centro pirm. inž. An
tanu J. Mažeika priešakyje. 
So. Bostono vyęįai pakvietė 
Newyorkiecius atvažiuoti ir 
sulošti garsųjį teatrą ”Žmog 
žudžio Duktė”.

Kadangi veikalas yra vie
nas iš naujausių ir parašytas 
gabaus rašytojo J. Žemaičio, 
todėl So. Bostono ir apylin
kės lietuviai laukia New Yor
ko vyčius su teatru pasiro
dant. Apart teatro, bus ir vi
sokių pamarginimų. Kalbės 
Vyčių Centro pirm. A. J. Ma
žeika ir daugiau kitų. Bus ir 
dainų. Programoje dalyvau
ja artistas Rapolas V. Juška 
ir solistė p-lė Elena Meškau" 
skaitė.

Kaip muz. R. V. Juška, taip 
p_lė E. Meškauskaitė, publi
kos mylimi.

Lauksime Motinų Dienos 
vakaro. P. R.

Baltimore, Md.
Prieš Velykas siuvėjai buvo 

nudžiugę: visose dirbtuvėlė^ 
se buvo atsiradę darbo, bet 
po Velykų žymiai sumažėjo. 
Daug lietuvių šiame amate 
dirba tai jie vėl atsidūrė de
presijos angoj. New Yorko 
dirbtuvės skyriai darbo turi 
pilnai.

— Geg. 5, buvo merginų 
Sodaliečių Komunija ir susi
rinkimas. Išrinkta Karalienė 
gegužinei procesijai, kuri į“ 
vyks paskutinį sekmadienį 
šio mėn. gatvėse. Taipgi buvo 
išdalinta Seserų Kazimierie" 
čių bilietų laimėjimui auto
mobilio. Bilietai tik po 10c. 
Visa knygutė $2.00. Būtų ge 
ra, kad nusiunčiant du dol.' 
Sesutėms gautumle tuos bilie
tus, nes yra geram tikslui: 
lietuvių tautos ir Bažnyčios 
reikalams.

— Geg. 19 d., įvyksta pa
rapijos Piknikas. Šiemet oras 
šaltas, dar reikia kambariai 
pasišildyt, jei neatšils, tai pi
knike bus nejauku.

— Birž. 1 d. šeštadienį, 
rengiamės į kelionę, Pranci
škonų Vienuolynah, Washin
gton, D. C. Dr. Kun. L. J. 
Mendelis vadovaus. Važiuosi
me busais; bilietai po $1.25 
į abi pusi. Bilietai reikia iš' 
kalno pirkti pas kunigus; kas 
važiuos savo mašinomis, tie 
nebus dalyviais tos kelionės.

— Geg. 12 d. bus Bažnyčioj 
minėjimas Motinų Dienos, eis 
visi prie Komunijos ir vakare 
parapijos salėj bus Mokyklos 
vaikučių tai dienai pritaiky
tas lošimas. Įžanga dovanai.

J. K.

Elizabeth, N. J.
JUBILIEJINIAI ATLAIDAI.

Metiniai 40 v. atlaidai bus 
apvaikščiojami gegužės 12— 
13—14 dd. Iškilmingai prasi
dės su mišiomis 11 vai. sek
madienį, kurios bus su asista. 
Pamaldų tvarka bus sekanti: 
Rytais mišios 6—8—9 suma; 
vakarais, mišparai, 7:30 vai. 
Šiuomi kviečiame visas baž- 
nytines ir maldos draugijas 
rikiuotis prie nuolatinės ado
racijos prie Švenčiausio Sak
ramento.

Tėvas Bružikas
Per visas dienas Tėvas J. 

Bružikas, Jėzuitas — misio
nierius, sakys pamokslus. Per 
sumą rytais ir per mišparus 
vakare. Jo dalyvavimas pa- 
brieš mūsų parapijos 40 iš ei
lės apvaikščiojimą garbei šv. 
Sakramento. Daug dvasiški jos 
yra sukviesta klausymui iš
pažinčių, ypač pirmadienio 

vakare. Tas viskas sudaro pui 
kią progą atlikti velykinę pa
reigą.

Muzika
Kom. J. Žilevičius ruošia 

ypatingą programą muzikai, 
kuri puoš jubilienį pažymėji
mą atlaidų, ypač antradienį 
vakare, kuomlet mišparai bus 
išpildomi pilnomis ceremoni
jomis, kurie primins mums 
anuoos buvusius per naujus 
metus. Kviečiame visus nau
dotis šia dvasios puota.

J. S.

Harrison, N. J.
Gegužės 5 d., Mr. ir Mrs. 

J. Smigelskis iškėlė savo ma
mytei Marijonai Ašakūnienei 
’’Surprise Birthday Party”. 
Pagelbėjo M. Žilienė ir A. 
Kazlauskienė.

Sekančios ypatos buvo at
silankę : Sūnus grab orius Ži
lis su žmona, Kazlauskai Pa- 
peekei, Jankowskai, Svetuliai, 
Jenušai, Barčiauskai, Mayers, 
Stankienė, Bedarbienė, Gave- 
nienė, Kašėtienė ir Beilnskie- 
nė. Visi pasilinksmino iki vė
laus vakaro. Ponia Ašakūnie- 
nė gavo labai daug dovanų 
ir daug linkėjimų. Hgiausių 
metų! Ten buvęs.

CHORŲ, ORCHESTRŲ IR 
BENŲ ŽINIAI

DULR pirmin. p. Skipitis, 
besilankydamas Amerikos lie
tuvių tarpe, mane įgaliavo 
laike pasaulio lietuvių kong
reso Lietuvoje,' patiekti iš mu 
zikos srities pilną vaizdą apie 
Amerikos lietuvių veikmę. 
Laike Kongreso bus paroda 
užsienių lietuvių veikimo at
vaizdavimas įvairiose srityse. 
Jei aplenkti muzikos veikimą 
Amerikos lietuvių tarpe, ne
būtų svarbiausio judėjimo 
akstino atvaizdavimui. Žino
me, kad visas kultūrinis ir 
tautinis judėjimas yra tamp
riai susijęs su chorais, orches 
trais, benais, solistais ir tp.

Nors daug medžiagos pasi
sekė surinkti, bet nuodugniai 
žiūrint, pasitaiko ir trukumų. 
Todėl kreipiuos šia proga į vi 
sus chorų vadė jus, paskirus 
chorų narius, benus, orkestrus 
solistus ir visus kitus muzi
kos menininkus pagelbėti ta
me reikale, kad tėvynėje gy
veną lietuviai turėtų pilną su 
pratimą apie mūsų kultūrinį 
veikimą. Man reikalinga:

1. Chorų dabar esamų, bu
vusių seniau ir nebeveikian
čių atvaizdai. Taip pat progra 
mas ir plakatus iš jų veiki
mo. Kostiumuotus atvaizdus 
lošimų ir tp.«

2. Senų orkestrų didelių ar 
mažų, dabar veikiančių ir se

niau buvusių, atvaizdus.
3. Solistų, kurie kolonijoje 

yra plačiai žinomi dainavimo, 
pianistų, smuikininku ir kitų 
atvaizdus.

4. Miko Petrausko laikų vei 
kimo atvaizdus, plakatus, ,pro 
gramas.

5. Stasio Šimkaus veikimo 
atvaizdus.

Tokios medžiagos esu daug 
gavęs, žinau, kad jos labai 
daug dar yra po plačią Ame
riką. Ji mažai yra vertinama 
ir atvaizdai tankiausiai kur 
kampe užmesti dulka. Taip 
pat protokolų knyga buvusių 
garsių benų Clevelande, Ma“ 
hanoy City, Pa., Shenandoah, 
Pa. ir kitur. Tų laikų benų, 
garsinusių lietuvių vardą iš
eivijoje, narių mažai bėra gy
vų, bet atvaizdai kur nors 
yra. Svarbu prisiminimai bu
vusių dalyvių ar mačiusių jų 
veikimą.

Labai prašau man tą me
džiagą prisiųsti. Ji bus sutvar 
kyta grupėmis, aprašyta ir į 
albumus sudėta. Laike paro
dos ji bus viešai išstatyta. 
Jei kas norėtų atvaizdus ar 
kitą medžiagą gauti atgal, ji 
bus po Kongreso parodos sa
vininkui grąžinta pilnumoje. 
Medžiagą meldžiu siųsti ne 
vėliau birželio mėn. 1 d. 166 
Park Pl., Elizabeth, N. J.

Su pagarba,
Juozas Žilevičius, L. M.

DULR Įgaliotinis Meno Rei
kalą mis Amerikoje.

GREAT NECK, L. I.

Geguž. 5 d. prasidėjo vieti
nėj šv. Aloyzijaus bažnyčio
je lietuviškos misijos, kurias 
veda kun. J. Bružikas, S. J. 
Baigsis šį sekmadienį geg.12 
d. po pietų 4 vai. Kasdien 
pamaldos įvyksta rytais mi
šios su pamokslu 6 vai. ir va
karais 8 vai. du pamokslai ir 
Palaimįnimas. Antradienio va 
karas buvo vien tik mote
rims, o ketvirtadienio vaka
ras vien tik vyrams. Visais 
vakarais gausingai lankėsi 
žmonės. Šeštadienio ryte 5:30 
(geg. 11 d.) bus iškilmingos 
mišios ir šeimų Komunijos. 
Bolševikai griežia dantis, kad 
daug draugų lankosi misijose 
ir juos jau pames. Misijos 
neša gerą dvasią greatnekie- 
čių tarpan. Dieve duok svei
katos ir ilgo amžiaus gerą jam 
misionieriui.

KUNIGŲ V. R. P. SUSIRIN
KIMAS

Įvyks gegužės 13 d. 2 vai. 
po pietų, Elizabeth, N. J. pas 
kun. J. Simonaitį. Dalyvaus 
kun. K. Urbanavičius — Kmi_ 
tas ir kun. J. Švagždys. Bus 
labai svarbus posėdis.
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IviETOS IR APYLINKĖS ŽINIOS j
LIETUVIŲ DIENA

Šių metų .Liepos 4 d. įvyk
sta 6-ji metinė Didžiojo New 
Yorko Lietuvių Diena. Jai 
jau senai ruošiamasi. Mano
ma, kad šių metų Lietuvių Die 
na bus viena iš didžiausių iki 
šiol buvusių. Pernai Lietuvių 
Dienoj buvo apie pusketvirto 
tūkstančio žmonių. O kiek šie
met bus? Nėra abejonės, kad 
žymiai daugiau. Taigi jau da
bar jaunime lavink balsą mi
klink kojas; moterys ruoškit 
Užkandžius, o vyrai didinkit 
’’patalpas” — nes ten ir už
kandžių ir alaus netruks.... Šių 
metų Lietuvių Diena įvyks 
didžiuliam Klaščiaus Parke, 
Maspethe. Chorų dainų šven
tei atlikti ten bus įrengta di
džiulė estrada parke. L. Vy
čių D. N. Y. apskritys išpildys 
sporto programą. Rungtynėse 
galės dalyvauti ir publika. 
Taigi Liepos 4 d. niekur ki
tur, kaip tik į Lietuvių Die
ną, į Maspethą.

MASPETH, N. Y.

Jaunimui rekolekcijos
Šį sekmad., Maspethe pra

sidės jaunimui rekolekcijos— 
May Retreat. Pradžia 8 vai. 
vakare. Pamokslai bus tiktai 
anglų kalboje. Rekolekcijas 
ves pasijonistas kun. Richard 
Fay. Rytais mišios per visą 
savaitę bus 6, 7 ir 8 vai., va
karais pamaldos: 7:30 vai., 
gegužinės pamaldos lietuviš
kai, ir 8 vai. rekolekcijų pa
mokslas ir Palaiminimas. Jau 
nimas, kuris skundžiasi nesu
prantąs lietuviškų pamokslų, 
dabar privalo naudotis šio
mis rekolekcijomis.

Studentams pasisekė
Praeitą sekmadienį mūsų 

studentai turėjo teatrą ir šo
kius. Vaidino ’’Tėvas rašo 
gromatą į krajų”. Buvo mo
nologų, dialogų, dainų — solo 
duetų ir chorelio (tik iš stu
dentų). Prakalbėjo į susirin
kusius kun. J. Balkūnas, 
ragindamas studentus į lietu
višką lavybą ir maspethiečius 
remti mokslus einantį jauni
mą. Šokiai buvo ligi vėlumos. 
Studentams liko pelno apie 
40 dol. Graži pradžia. Bravo 
moksleiviams.

—o—
— Geg. 5 d. mirė Kazys 

Tarųulynas. Palaidotas šv. 
Jono kapinyne geg. 8 d. Pa
lydėjo Šv. Vincento draugi
jos nariai.

— Šią vasarą maspethie- 
Čių vaikučiai galės atostogau

ti prie jūrų. Tuo rūpinasi 
vietos kunigai.

—Geg. 19 d. šv. Stanislovo 
salėje Ražančiaus dr. narės 
ruošia balių.

— Vyčiai stropiai ruošiasi 
prie pavasarinių šokių geg. 25 
d. Klaščiaus salėje.

— Pirmoji šv. Komunija šie 
met įvyks birželio 16 d. švč. 
Trejybės sekmadienį.

— Ponia A. Pažereckienė 
jau sveiksta. Netrukus grįš 
namon iš Long Island College 
ligoninės.

—Maspetho radio rėmėjai 
šį trečiadienį geg. 15 d. da
lyvaus ’ ’Amerikos ’ ’ radio 
programoje 7 vai. vak. Kal
bės kun. J. Balkūnas.

VARDUVIŲ VAKARIENĖ

Šeštad. geg. 4 d. Maspetho 
V. J. A. parapijos Altoriaus 
Draugija surengė kun. Pijui 
Lekėšiui vakarienę, varduvių 
proga. Sunku buvo tikėt, kad 
taip paskubom suruošta va
karienė būtų toki pasekmin
ga: parap. salėn negalėjo til
pti žmonės ir daugumai teko 
stovėt, negaunant vietos. Va
karienė buvo paruošta ska
niai. Kunigas Pijus sulaukė 
daugybės sveikinimų nuo dr- 
jų atstovų, kurių dauguma 
įteikė įvairių dovanų.

Kun. Pijus Lekėšis, dėko
jo visiems už jam padarytą 
netikėtą malonumą, suren
giant šią vakarienę. Jis pasiža 
dėjo ir toliau nuoširdžiai dir
bti su draugijomis ir malo
niais parapijiečiais.

Įpusėjus vakarienei, atsi
lankė ir kun. J. Aleksiūnas, 
taip staigiai iškeltas iš Mas
petho į Karai. Angelų parap. 
kur jis paskirtas valdytoju. 
Kadangi jam išvykstant ne
spėta suruošt išleistuvių, tai 
šia proga ir jo adresu vaka
ro vedėjas pasakė kalbą ir 
pakvietė jį patį pakalbėti.

Vakarienę vedė klebonas 
kun. J. Balkūnas, labai gra
žiai replikuodamas kalbas ir 
sudarydamas malonią nuotai
ka., v

PAVASARIO GĖLIŲ ŠOKIAI

Rengiami A. L. L. Dariaus- 
Girėno Posto Moterų Rėmėjų 
skyriaus įvyks šeštadienį va
kare, gegužės 11 d., Posto 
Ramovėje, 262—A Humboldt 
St. Brooklyn.

Apart šokių, bus eilė įdo
mių siurprizų. Įžanga tiktai 
35 centai. Komisija.

AUKSINIAI GRŪDAI

Praslinkus audringiems no- 
bodžios žiemos vakarams, su" 
tirpo ledai, atgijo gamta, pra 
švito saulutės spinduliai. Štai 
jau atėjo gegužės mėnuo su 
juo ir brangioji Motinų Die
na. Prieš tą dieną kiekvienas 
ištikimas motinai sūnus ar 
duktė rūpinasi kaip čia ge" 
riau būtų savo matytę pager
bti. Vieni perka brangias do
vanas, kiti aukoja Dievui sa
vo karštas maldas ir šv. Ko
muniją savo motinos inten
cija priima. Maži vaikeliai, 
nesuprasdami maldos bran
gumo, bėga į gėlių krautuvę, 
perka nors mažą gėlelę ir se" 
ga savo motinai prie krūti
nės. O kiek čia džiaugsmo, 
kaip malonu išgirsti nuo savo 
gerų vaiki! motiną širdį jau
dinančius žodžius. Todėl kie
kviena katalikė motina šian
dieną turėtų susirūpinti ar ji 
gerai atlieka savo pareigą, 
kurią privalo atlikti. Brangus 
yra krikščioniškas motinystės 
supratimas. Reikalingas kan
trumas ir savo uždaviniams 
pasiaukojimas. Kokis kilnus 
idealas būti gera motina šiais 
sunkiais audringo gyvenimo 
laikais. Gera motina galima 
prilyginti prie puikaus daržo, 
kuriame besidarbuodama ji 
gimdo ir auklėja mūsų jauni
mo puikius žiedus. Ji kaip 
saulutė šviečia, daigina, ugdo 
mažutėlių jaunus protus. Ge
ra motina tai — mokykla, ku
ri pasisodinus vaikelį ant ke
lių, duoda jam pirmas gyve" 
nimo pamokas, skiepija juose 
prakilnaus pasišventimo idė
jas. Gera lietuvė motina turi 
būti apsauga jaunimo nuo iš" 
tautejimo. Negalima abejoti, 
kad katalikė motina auklėja 
savo vaikelius lietuviškoj dva 
šioj.

Todėl prašykime Dievo, kad 
tokių prakilnių motinų būtų 
kuodaugiausiai mūsų šalyje 
ir mūsų parapijose, kad jos 
auklėdamos savo vaikelius, iš 
auklėtų juos gerus lietuvių 
tautos mylėtojus. Jei Dievas 
lietuvių tautą lyg šiol gyvą 
išlaiko, tai ir mes jos nenai
kinkime, o visuomet jai dirb
kime, vadovaudamiesi idealu: 
’’Mūsų Viešpačiui ir mūsų 
tautai”. O. Petrulienė.

MUZIKAS JANKUS IR 
’’SILVIA”

Brooklyno lietuvių koloni
ja didelė. Joj įvairių paren
gimų mirgėte mirga. Dažnai 
po keletą parengimų vieną 
dieną supuola, vienok svetai
nės nėra tuščios. Tokia milži
niška kolonija galėtų turėti k 

• • *1nors sisteiųatingo muzikos ar 
teatro srityje, bet deja— Pasi 

tenkinama savuoju ”Aš” ir 
viską kur ne ”Aš” pamiršta
ma. To nelaimingojo ”As” 
vyravimas jaučiasi mūsų išei
vijos kiekviename žingsnyje. 
Gaila ir labai gaila, nuo to 
mes visi kenčiam.

Prisimenam didingus Miko 
Petrausko parengimus, taip 
pat gyvai akyse tebestovi jun 
gtinis vargonininkų parengi
mas ’ ’Kornevilio V arpai ’ ’,
Vytauto metų iškilos ir vienas 
kitas ’’Operetės” draugijos 
parengimas. Šiaip viskas sus- 
mulkėjo ir blaškosi lig jūros 
audros pagautas laivas. Vie
ni tik bažnytiniai chorai pasi
rodo kas sekmadienis bažny
čiose su savo gražiu giedoji- 
mįu. Jie visuomet prisideda 
prie bažnytinių iškilmių di
dingumo, jie puošia įvairius 
vakarus, jie tautinėse šventė
se sudaro švenčių ūpą, jie 
mus linksmina per radio, na ir 
kada laikas pavelija, ,perstato 
ir didesnį veikalą. Tai kredi
tas priklauso jų vadams. Jie 
turi parūpinti gaidas, mo
kinti dainuoti, vaidinti, ver
timus daryti, nurašinėti, na 
ir kartais kompoziciją ’’pa
rašyti”. Žodžiu, choro vedė
jas dienų dienas tik tuo ir 
yra užsiėmęs ir apie tą tik 
galvoja, kad kuo įvairesnį ir 
įdomesnį parengimą suren
gus. Taip pat jis turi' būti ir 
biznierius, numatyti kaip su
daryti didesnes įplaukas. Vie 
nu tokių asmenų yra p. Jan
kus, kurio rūpesniu statoma 
operetė ’’Silvia” gegužės 11 
ir 12 dd. Apreiškimo parapi
jos salėje.

P. J. Jankus savo sumanu
mu gražiai mus linksmina Ap 
reiškimo parapijos radio va
landose; jis visuomet padaro 
jas įdomias ir malonu jų yra 
klausyti. Būnant nuolat už
imtu prie radio valandos ve
dimo ir programos parengimo, 
mažai belieka laiko didesniem 
parengimam priruošti.-Bet vis 
gi prie gerų norų galima daug 
padaryti.

Operetė ’’Silvia” nėra iš 
sunkiųjų operečių, bet lietu
viškom pajėgom ji yra sunki 
ir reikalauja daug darbo. Gai
la, mūsų žiūrovai dar per ma
žai prie meno priaugę, jie 
nemoka dar meno briliantais 
gėrėtis po kelis kartus iš ei
lės, kaip kad daro kitos tau 
tos: jos eina muzikos klausy
ti ir drauge mokintis, kad grį 
žę namo galėtų pasišvilpauti 
gražias melodijas. Kuomet 
jam pasiseka išmokti, jis bėga 
po keletą kartų teatran pati
krinti ar teisingai jis nugir 
do, o jei negali pataikinti — 
eina mokintis po keletą kartų 
Jie teatre mato kultūros mo
kyklą, o ne ’’fonių” regyklą. 
Štai kur skirtumas tarp m)ū' 

sų žiūrovų ir kitų. Pas mus 
vedėjas su choristais įdėjęs pu 
sę metų darbo, gali vos vie
ną kartą pasirodyti su vaidi 
nimu. Antram vakarui žiūro
vų nebeužtenka. Žinau atsiti
kimų, kur net tėvai neateina 
į vaidinimus nors jų vaikas 
kartais turi net svarbiausią 
rolę. Ką tada mano jaunimas,

Muzikas Jonas Jankus

žiūrėdamas į senesniuosius, 
kuomet senesnieji nori eiti 
jaunimą mokinti ir jam vado
vauti.

Mes labai vertiname p. J. 
Jankaus pasiryžimą tokiame 
prakilniame darbe, gėrimės 
jo rengiamais koncertais; 
malonu yra klausyti bažny
čioje gražaus vaikučių ir cho 
ro giedojimų; nejaugi mes lik 
sime kurčiais ir nesilankysi
me į ’’Silvia” perstatymą V 
Sakysime, kad svetainė talpi
na 400 žiūrovų, per du vaka 
ru atsilankytų tik 800. Tai 
gėda ir negalimas daiktas, 
kad tokioje milžiniškoje pa
rapijoje negalėtų nors ket" 
virtdalis parapijonų atsilan 
kyti, o tai būtų ne du vaka
ru, bet kelis kartus po du.

Taigi supraskime tą svar
bumą ir atsidėkodami p. J. 
Jankui už jo įdedamą muzikoj 
triūsą Apreiškimo parapijos 
garbei — lankykime į ’’Sil
via” visi ir palinkėkime p. 
Jankui ir jo sandarbininkams 
geriausio pasisekimo.

Kaimynas.

— New Yorke iš miesto 
duodamų vargšams pašalpų, 
kaikurie miesto ponai pratur 
tėjo. Sako, kad 4 jų Parkų 
darbininkai gavę per metus 
42,332. Kiti gaudavę keliais 
vardais po kelis šimtus dol. 
mėnesiui, o tie, kuriems tie 
pinigai, kuriuos surenka užde 
darni namų savininkams auk 
štus mokesčius surenkami, 
paliekama tik trupiniai.

Prikalbink savo kaimyną 
užsirašyti „Ameriką” padary 
si gražų patriotinį darbą.
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- ROŽANČINĖS DIRBA ,

PAGERBIMO VAKARIENĖ

Apreiškimo parapijos Drau 
gystė Šv. Ražančiaus, pagelb" 
stint kitoms parapijos drau
gijoms, rengia pagerbimo va 
karienę savo gerb. kleb. kun. 
Norbertui Pakalniui, jo varda 
dienio proga. Vakarienė įvyks 
Ketverge, birželio — June 6 
d. parapijos salėj. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Tikietus 
prašoma įsigyti iš anksto, nes 
jų greit pritruks.

IŠ MOTERŲ S-GOS 35 KP.

rodyti ir jie gali būti tikri, 
jog savo tikslą atsieks. Toliau 
kun. Pakalnis pažymėjo, jog 
tas pat pritaikoma ir šiai vy
čių kuopai, kurios narių skai
čius turėtų siekti į 250 ir taip 
gi pareiškė, jog jis visuomet 
yra pasirengęs vyčiams visais 
būdais pagelbėti daugiau 
naujų narių į kuopą įtraukti.

Visų kalbos, ypač kun. Pa
kalnio ir kun. Žvirblio buvo 
širdingai ir karštai narių su
tiktos ir visi skirstėsi su pa
keltu ūpu ir naujais pasirįži- 
mais dirbti dar smarkiau ir 
su didesniu pasiryžimu vyčių 
labui. A. J. M.

Motini} Dienoj, gegužės 12 
d. per 9 vai. Mišias visos na
rės eis prie bendros Šv. Ko
munijos, pasipuošę baltom ir 
raudonom gėlėm, savo motinų 
atminimui.

— Per gegužės 5 susirinki
mą prisirašė nauja narė A. 
Diepšienė. Sveikinam.

— Mūsų rengtam balandžio 
28 d. ’’Margučių baliui” šios 
draugijos davė laimėtojams 
dovanų už margučius: Soda" 
lietės elektrinę lempą, Vyčiai 
graži} kėksą, mūsų pati kuo
pa statinę saldainių.

Laimėjo šie dalyviai: K. 
Meškūnas, turėjo labai gražų 
margutį su Dariaus ir Girėno 
paveikslais; antrą — Lorida 
Kazlauskaitė; trečią Marytė 
Brangaičiūtė. Nors dėl dauge
lio tą dieną parengimų, žmo
nių buvo nedaug, bet pelno 
biškutis liko parapijai. Vi
siems dėkojame už atsilanky
mą. M. B.

BENDRA KOMUNIJA

Šv. Vardo Draugijos Aprei 
škimo parapijos bendra Šv. 
Komunija įvyks gegužės 12 
d. 8 vai. Mišiose. Visi nariai 
prašomi būtinai dalyvauti.

TAIKINASI DĖL KAI1 S
Gegužės 7 d. vakare mūsų 

skaitytojo p. Kasmočiaus na
muose, 262 Humboldt St., 
Brooklyne, įvyko Brooklyno 
Property Owners Protective 
Association bendras susirinki
mas. Jame dalyvavo Alt. E. 
Smith’, Jr. su žmona; Morris 
Roesnfeld, jo sekretorius; ad
vokatas Feinberg ir keletas 
miesto bei valdžios oficialų 
ir apie 200 namų savininkų. 
Aptarta ir maždaug susitarta, 
kad vyriausybė padengtų 
$400,000 skirtumą, kuris su
sidaro tarp valdžios įkainavi
mo ir savininkų reikalaujamo 
atlyginimo už nuosavybes, ku 
rios randasi tuose 12 blokų 
Williamsburge, kurie numa
tyta išverst ir valdžios lėšo
mis išstatyt moderniškus gy
venamus namus. Darbas ne- 
poilgo turės būti pradėtas. 
Nemaža lietuvių tame kvar
tale turi nuosavybių.

” Tel.: STagg 2-2306

PALOCIUS SALDAINIŲ
= KRAUTUVĖ

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate 

Pietūs išanksto susitarus.
s AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš
E geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
E J. GINKUS,
E 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

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
107 Onion Avenue, Brooklyn, N. Y.

PIKNIKAS

GRAŽIAI PASIRODĖ

SekmĮadienį, gegužės 5 d. 
L. Vyčių 41 Vytauto kuopa 
per 8 vai. šv. Mišias ėjo ben
drai prie šv. Komunijos pa
gerbti savo motinas. Dalyva
vo beveik visi kuopos na
riai, kurie buvo -gražiai pasi
puošę vyčių ženkleliais, kas
pinais, kas sudarė labai gra
žų įspūdį. Tam momentui 
pritaikintą pasakė gražų pa
mokslą misionierius kun. 
Žvirblis.

Po pamaldų įvyko kuopos 
bendri pusryčiai, kuriuose 
dalyvavo klebonas kun. N. 
Pakalnis, kun. Žvirblis ir kun. 
Kartavičius. Visi iš jų pasa
kė po gražią jausmingą kalbą 
šia apvaikščiojimo proga.

Gerb. kun. Pakalnis ir kun. 
Žvirblis ypatingai pabrėžė, 
jog tik dideliu pasiryžimu 
galima, ir beveik visuomet at
siekiama savo tiklas. Taigi 
vyčiai, to garbingo vardo ne
šiotojau turėtų taip kaip tik 
mintyje turėti ir savo amate 
darbe ar* tai moksle tai pa-

Gegužės 19 d. Apreiškimo 
parapijos Šv. Vardo draugija 
su parapijos choru rengia pi
kniką Klaščiaus parke, Mas- 
pethe. Iš kalno tikietai po 40 
centų, prie durų — 50c. Du
rys atdaros nuo 1 vai. p. p. 
Choras išpildys gražių dainų 
programa. Be to, bus įvairiau
sių pamarginimų parke. Šo
kiams gros J. Avižonio orke
stras.

Šis piknikas žada būti vi- 
pusiai įdomus, nes rengėjai 
jau iš kalno ruošiasi. Kvie
čiami visi dalyvauti.

Gegužės 17 d. Šv. Vardo 
draugijos įvyks ekstra susi
rinkimas tuoj po pamaldų. 
Visų narių dalyvavimas bū
tinas, kadangi yra svarbus 
reikalas.

24 METINIS BALIUS
Sekmad. gegužės 12 d. 1935 

m. įvyksta 25 metinis balius, 
Draugystės Šv. Kryžiaus iš 
New York City. Balius įvyks- 
Aušos Vartų parap‘. salėj, 568- 
570 W. Broome St., New 
York. Šokiai prasidės 5 vai. 
vakare.

Bronksiečiai ir Brooklynie" 
čiai turėtų atsilankyti į šį ba
lių ir paremti vienintelę down 
townieciu seną pašalpinę or
ganizaciją.

PASKAITA PER RADIO

Š. m. gegužės 13 d. 1 vai. 
30 min. p. p. per stotį WMBQ 
V. Trainaitis skaitys DULK, 
paskaitą apie 1863 m. sukili" 
mą Lietuvoje.. Patartina vi
siems lietuviams šios istorinės 
paskaitos pasiklausyti.

TRU - EMBER COAL COMPANYi i

(LIETUVIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661

Tel.: STagg 2-^5043 NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS, Inc.
BIELIAUSKAS ;

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

Tel.: STagg 2-^1409 NOTARY PUBLIC
ALEKS. RADZEVIČIUS 

. GRABORIUS I
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.

Telephone: Evergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Inc.

SAVININKAS—A. SHRUPSKIS
Gera Duona—Žmogaus Sveikata

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

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

per tai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

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

Kreipkitės adresu:

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

Jei norit gauti į kitus miestus ar farmas, kreipiktės:
1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.
N. MASENAS BAKING CO.
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KAR. ANGELŲ PARAPIJA

Choro Žinios
Balandžio 27 d. apsivedė 

tena mūsų choristė ir visiems 
gerai žinoma p"lė Ona Šve- 
džiūtė, kurią Antanas Linko- 
nis atvažiavęs iš Chicagos ”iš 
atvežė” su savim. Per šliūbą 
giedojo vyrų choras, vadovau" 
j ant varg. P. Dulkei, kurių 
giedojimas labai patenkino 
daug žmonių bažnyčioj.

Choras linki ponui ir poniai 
Linkoniams laimės, sveikatos 
ir gražaus sugyvenimo. Tiki
me, kad jie mūs neužmirš, 
kad ir taip toli nuo Brookly- 
no gyvendami.

Svarbus choro menes, susi
rinkimas įvyks gegužėfe 10 d., 
parapijos salėj. Visi choristai 
prašomi sueiti, nes bus daug 
svarstymų, kaip tai: ”bus 
ride”, koncertas ir tt. Taipgi 
jaunimas, kurie dar nepri- 
klausot prie mūsų choro, pra 
šome atsilankyti Į šį susirin
kimą ir prisirašyti.

J. Avižonis, Koresp.

DIDELIS PIKNIKAS

3 skyrius turės susirinkimą 
Šv. Jurgio par. salėj. Visų na 
rių pareiga dalyvauti. Apšne" 
kėsim reikalus vakaro rengi
mą birželio 1 d.

Mūsų draugijos narės A. 
Slavinskienė ir E. Klumbienė 
buvo susirgę ir išvežtos į li
goninę. Bet laimė jos jau vėl 
sustiprėjo. Džiaugiamės jų pa 
sveikimu.

ATSTATYMO BENDROVES
AKCININKŲ DĖMESIUI

kam neišduos, jeigu Bendro
vė bus likviduojama, savo tei 
šių galės netekti ir Bendrovės 
likučių pasidalinime dalyvau
ti negalės.

Kvorumui Sudaryti 
Komisija.

,Amerika’ stovi tikėjimo, tei
sės ir lietuvybės sargyboje

SMM1UOTI 
UCTUMM

ALRK. Moterų Sąjungos 
24 kp. rengia didelį pikniką 
ir šokius, parapijos naudai, 
birželio 22 d. Klaščiaus salė
je, Masp ethe. Bilietai 50 cen 
tų, bet perkant išanksto — 
40 centų. Pradžia pikniko 2 
vai. po piet, o šokių 5 vai. p. 
p. Taigi visi į pikniką. T. I

’’KRUSTUKŲ BALIUS”

Šiandien, t. y. geg. 10 d. Mo 
terų Sąj 24 kp. rengia ”kru 
stukų” Balių, kuris įvyks 
7:30 vai. vakare. Karalienės 
Angelų par. salėje. Užsimo
kėjus tik 25c. įžangos, čia ra
site ’’kirstukus”, šio to šla
pio išgert, o kas svarbiausia, 
tai šokių iki sočiai, kuriems 
gros ’’Vytauto Vaidilų Rate
lio” stygų orkestras.

Tad nepamirškite, kad są- 
jungietės pilnai pasiruošę 
gražiai jus pasitikti.

’• Ha—cha.

Kvorumui sudaryti Komi
sijos vėliausiame atsišaukime 
į Lietuvos Atstatymo Bendro 
vės akcininku (šėrininkus) 
buvo įsibriovusi klaida, bū“ 
tent: pažymėta, kad Bendro
vė nepaprastas Seimas šau
kiamas š. m. gegužės mėn. 21 
d., o turėjo būti pažymėta 
gegužes mėn. 20 d.

Tie akcininkai, kurie Seime 
dalyvauti nesiruošia, teiksis 
sau įgaliotinius, jei jų dar ne
turi, galimai greičiausiu laiku 
išsirinkti ir savo įgaliojimą 
be mažiausio atidėliojim'o ir 
ne vėliau penkių dienų prieš 
Seimą atsiųsti.

Kvorumui sudaryti komisi" 
ja laiko savo pareiga akci
ninkams pranešti, kad tie, ak
cininkai, kurie Seime neda
lyvaus ir savo įgaliojimų nie“

Ifr GlRCHflž
Paraše P. Jurgėla

TURINYS: Dariaus ir Girėno gy
venimo ir veikimo apžvalga. Skridi
mas per Atlantą. Soldino miško pa
slaptis. Žygio atgarsiai pasauly. Da
riaus ir Girėno nuopelnai aviacijai 
ir mūsų tautai. Poezija apie LITU
ANIKĄ. Skridimo rėmėjai ir rėm. 
komitetai. 384 pusi, su 86 paveiks
lais; tvirti viršeliai. Kaina $1.50. 
siunčiant paštu $1.65. Reikalaukite:

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

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 patamauj'a

Tel.: Evergreen 1-711^

POVILAS GUSTAS 
■—: Graborius :—

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

Į CLINTON PARKAS |
Tinka Piknikams, Baliams, ir kitiems parengimams E 

= JUniper 5-8059 Jonas Klasčius, Savin. E

= Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. Ę
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PRAKALBOS

_ Sekmadienį, gegužės 19 d. 
yra rengiamos LRKSA. 134 
kuopos Vajaus prakalbos.
Įvyks Karalienės Angelų pa
rapijos salėje. Visi tie, kurie 
manote Susivienyme apsidrau 
sti, prašome nuoširdžiai atsi
lankyti, nes šiuo Vajaus me
tu jokio įstojimo mokėti ne
reikės.

C. BROOKLYN, N. Y.

Gegužės 12 d. tuoj po su
mos Vaik. Jėzaus draugijos

" AMERIKOS LITUVIŲ KATALIKŲ ■■ 
STUDENTŲ IR PROFESIONALŲ SĄJUNGA

RENGIA PIRMĄ OFICIALŲ 1935 M
i DIDELĘ EKSKURSIJĄ į LIETUVĄ I
Išplaukia iš New Yorko Moderniškuoju Baltu Motorlaiviu

’GRIPSHOLM’ |
TrečiadienĮ, Liepos 3 d., 11 vai. ryte

New York — Klaipėda Per Gothenburgą, Švediją
Visi Amerikos Lietuviai, Kviečiami Dalyvauti 

EKSKURSIJOS PALYDOVAI: Sąjungos Cetro Dvasios Vadas: Kun. 
J. Balkūnas; Sąjungos Centro Pirmininkas Jonas C. Morkūnas 

Ekskursija užglrta Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos Amerikoje
Norį dalyvauti šioje Ekskursijoje malonėkite kreiptis
L. ŠIMUTIS, (Garbės Pirmininkas) 2334 S. Oakley Ave., Chicago, HL 
’’AMERIKA”, 423 Grand St., (Brooklyn, N Y.
J. C. MORKŪNAS, 41 Willitt Drive, Rochester, N. Y 
MARIANAPOLIS COLLEGE, Thompson, Conn.

Arba į vietinį laivakorčių agentą
SWEDISH AMERICAN LINE

Phone EVergreen 8-10494

r—’ ~ -----
BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERBY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p. 
6—8 vak •

Tel.: EVergreen 8-8707

DB. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel.: MAnsfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS
(PETRAUSKAS) 

65-08 GRAND AVENUE,
• MASPETH, N. Y.

VALANDOS: 
1—2 P. P. 
6—8 vak.

Išklriant ketvirtadienius Ir 
Sekmadienius

Tel.: JUniper 5-4488

DR- A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS:
9—12 ryte
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel,: EVergreen 7-9105

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REpublio 9-3040

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

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

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

Tel: JUniper 5—0259

Tel: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

Tel.: STagg 2-3672

399 Grand Str., kampas Rodney St., Brooklyn, N. Y.
Gausite specialę nuolaidą, jei pasakysite, kad matėte šį 

Skelbimą Amerikoje.
... ......................................................... ................................... ................................................ lutnaiiittimm

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

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

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

Parduoda ir išmaino namus, krautuves ir biznius, | 
išnuomuoja kambarius ir sukolektuoja rendas. Taipgi į 
apdraudžia automobilius, judomą ir nejudomą puosa- j 

: vybę, žmogaus sveikatą ir gyvybę. ; į
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