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Lietuvos kino kronikai ga
minti monopolis atiduotas ne 
p. Lukšiui, kuris daugiausia 
tikėjosi ir turi nusipirkęs ke
lis aparatus, bet p. Linartui, 
jų neturinčiam. Linartas dirbs 
su Dunajevu. Lukšys yra lie
tuvis — amerikietis, negi gali
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—0—
Užsienių Reikalų Ministeri

jos tarnyboje laukiama kaž
kurių pakeitimų, ypač užsie
nio tarnybose. Jų ir reikia.

—0—
Laukiama į Lietuvą, atvyk

stant Pilsudskio emisaro. Esą, 
Pilsudkis santykiams su Lie
tuva tvarkyti sudaręs realų 
planą. Tačiau tie konkretūs 
siūlymai kol kas laikomi pa_ 
slaptyj. Abi pusi kada nors 
turės susikalbėti. Kodėl neiš
bandyti Pakšto kontonų pla
ną? Kas bus, kad Pilsudskis 
miręs ?

Spaudos žiniomis, prof. M. 
Biržiška pasitraukęs ne tik iš 
V. V. S. valdybos, bet ir Vil
niui Vaduoti Sąjungos narių. 
Ar tik ne politiniais sumeti
mais?

Komunistinis elementas įsi
skverbė į aukštąsias Amerikos 
mokyklas. Nesiseka komunis
tams liaudyje, tad dirba jau- 
namečiuose high Schools mok
sleiviuose ir kolegijų bei nui- 
versitetų studentuose. New 
Yorke dabar svarstomas įsta
tymas uždrausti radikalų ju
dėjimą miesto mokyklose. 
Žmonių mokesčiais užlaikomo 
se mokyklose neprivalo būti 
toleruojamas komunizmas. Jei 
tikybai uždarytos durys, juo 
labiau komunizmui privalo bū 
ti uždaros.

—0—
Šiemet sukanka 10 metų, 

kai Vilniaus' krašte veikia 
Lietuvių Šv. Kazimiero jau
nimui auklėti ir globoti drau
gija. Šias sukaktuves draugi“ 
ja ketina plačiai paminėti. 
’’Rytas” ir ši draugija dirba 
nepamainomą darbą lietuvy
bės labui Vilnijoj.

—0—
Katalikų Federacijos Cen

tras pirmu kartu viešai pa" 
reiškia remianti p. Skipičio 
misiją Amerikoje ir siųsianti 
delegatus Į Lietuvių Pasaulinį 
Kongresą. Senai reikėjo p. 
Skipičiui susitarti su Federa
cija. Dabar gauni įspūdžio, 
kad ne tas rūpėjo- Juk laiko 
nedaug, susidomėjimas ma
žas, entuziazmo nėra. Ar vi“ 
sur jam taip sekasi, kaip 
Brooklyne,?

MIRĖ PILSUDSKIS

WARŠAVA, geg. 12 d. va
kare, išbuvęs 3 dienas be ža“ 
do, mirė Lenkijos diktatorius 
maršalas Pilsudskis sulaukęs 
67 metų amžiaus. Jis turėjęs 
vidurių vėžį. Liga nuo žmo
nių ir užsienio buvo slepiama. 
Tik kai Francijos ministeris 
Lavalis vyko į Waršavą, buvo 
oficialiai pranešta, kad Pil
sudskis sergąs ’’šalčiu”. Tik 
po 4 vai. po Pilsudskio mir
ties, apie tai buvo pranešta 
kariuomenei ir gyventojams. 
Per tą laiką ministerial turė
ję posėdį ir paskirstė valdžios 
pareigas. Esą diktatorius pa
likęs politinį testamentą, ku’ 
riuo savo vieton pasiūlęs sa
vo artimą draugą Rydz—Smi- 
gly, kurį ministerių kabinetas 
ir paskyręs vyriausiu kariuo
menės inspektorium, o genel. 
Kasprzycki paskirtas karo 
ministerių. Šias abi vietas tu
rėjo Pilsudskis.

Visos Europos sostinės įdo
maujasi, kokios krypties da
bar laikysis Lenkija užsienio 
politikoj. Gal ir Vilnius len
kams nustos prasmės, nes ne
bebus kam sakyti ’’Wilno jest 
moję” — kaip sakydavo Pil
sudskis, kuris buvo gimęs Vil
niaus apylinkėj, sulenkėjusių 
lietuvių šeimoj.

LAVALIO KELIONE 
Į RYTUS

Francijos užs. ministeris 
Lavalis, būdamas Waršavoj, 
Lenkijai pasiūlęs pasirašyti 
du paktu: Rytų Europos sau 
gurno (Locarno) ir Dunojaus 
sryčių Paktą. Lenkai atsisa
kę tai padaryti, nes esą dar 
neišsiaiškinę, kaip Franci j a 
galėjusi pasirašyt militarinę 
sutartį su Sov. Rusija. Beto, 
dar sako, lenkai pareiškę La_ 
valiui, kad apie minėtus pa
ktus jie pasitarsią su Vokie
tija.

La valio kelionė į Waršavą 
skaitoma nepasekminga. Jam 
nepavykę suklijuot tarp Len 
kijos ir Francijos pairę san
tykiai. Gelžk. stotyj buvo su
tiktas kelių oficialių Lenkijos 
atstovų, be jokių iškilmių ir 
nugabentas į speciali} viešbu
tį, kame pietų metu nebuvę 
jokių kalbų.

IŠKILMINGA GEGU
ŽĖS 15 LATVIJOJE

Gegužės m. 15 d. visoje 
Latvijoje buvo švenčiama 
Valstybės Atgimimo metinė 
šventė. Ši šventė buvo labai 
įspūdinga. Rygoje 8 vai. ryto 
visose bažnyčiose skambėjo 
varpai, pranešdami švenčių 
pradžią.

10 vai. Brolių kapus aplan
kė vyriausybės atstovai ir 
mokyklos. Vėliau buvo pa
maldos Maros katedralėje, 
kuriose irgi dalyvavo vyriau
sybės ir kariuomenės vadai.

12—15 vai. Vienybės aikš
tėje kariuomenės ir šalių skai 
tlingas paradas. Po pietų uni 
^versitetas surengė didelę tau
tos manifestaciją.

SPAUDOS PARODA
Kaune šią vasarą, Pasauli

nio lietuvių Kongreso metu, 
bus didelė spaudos paroda, 
kurioj dalyvaus įvairių užsie
nio lietuvių spaudos firmų su 
savo spaudos leidiniais. Nuo 
tos parodos bus sudaryta lie
tuvių išeivių muziejaus užuo
mazga.

DU ŽUVO PER MA
NEVRUS

Honolulu, Hawaii. — Ame
rikos karo laivyno ir lėktuvų 
manievrų laiku Havajų salo
se du karo laivai dėl rūkų su
sidaužė ir vienas asmuo žu
vo, taip pat vienas lėktuvas 
įkrito jūron ir lakūnas žuvo.

NAZIŲ PROPAGAN
DA PALESTINOJE

Žydai kolonistai npsiskun. 
džia, kad Vokietijos naziai su 
nedraugingų žydams arabų 
pagalba Palestinoj skleidžia 
savo obalsį: ’’Vokietija pirm 
visako”. Arabai net naudo
jasi nazių ’’svastika” ir su 
ja kiršina žydus.

♦ ..   .  — —
VOKIEČIAI LENDA 

ŽEMĖN

Vokietijos vyriausybė sta
to ruimingus ofisus giliai že“ 
mėj. Tie ofisai bus apdrausti 
nuo išorinių bombų ir nuo nuo 

dingi} dujų. Vykstant karui 
ant žemės paviršiaus pože
my j galės vykti vyriausybės 
darbas, iš ten eis reikalingi 
įsakymai ir nurodymai. Ber
lyno policijos viršininkas pa
skelbė, kad nuo dabar sta“ 
tant naujus namus, pirmiau
sia reikia susisiekti su oro ap 
saugos sąjunga. Visi nauji 
namai turės naujovinius nuo 
bombų ir dujų apsaugotus 
skiepus. Vokietija ruošiasi ne 
tik pulti, bet ir puolimą su
tikti.

JAPONAI IŠSTUMIA 
BRITUS IŠ SIJAMO

Japonų įtaka Sijame smar
kiai didėja. Britai iš ten stu
miami laukan. Japonų preky
ba su Sijamu didėja. Sijamo 
vyriausybė pareiškia, kad su 
japonais draugigumas yra pa 
prastas, neturįs jokio politi
nio pagrindo. Tačiau britai 
yra kitokios nuomonės ir ne
žino kokių priemonių imtis.

SUBMARINU Į ŠIAU
RĖS POLIUSĄ

Garsus šiaurės tyrinėtojas 
australietis Hubert Wilkins 
ruošiasi submarinu plaukti į 
šiaurės poliusą. Kartu jis no
ri įsteigti šiaurėje oro tyrimo 
stotį ir daryti mokslinius ban 
dymus.

HITLERIUI PADO
VANOJO 38 KARO 

LĖKTUVUS

Balandžio 20 d. per Hitle
rio 46 m. amžiaus sukaktuves 
hitlerininkai visoje Vokieti
joje surinkę 3 mil. 500 tūkst. 
markių. Už tuos pinigus nu
pirko 24 karo lėktuvus ir juos 
padovanojo Hitleriui. Karinin 
kai padovanoję Hitleriui 14 
karo lėktų vi}.

— Francijos atitinkamos 
įstaigos siūlo kasti tunelį po 
Mont Blanku, kurio ilgis bū
tų apie 13 ir pusę mylios ir 
tarnautų automobilių susisie
kimui tarp Italijos ir Franci
jos.

— Shanghai — Užplūdus 
vandeniu kasyklas, nuskendo 
400 mainierių.

MASKVA SUTIKO 
LAVALĮ

Iš Warsavos Franc, užs. 
ministeris Lavalis geg. 13 d. 
atvyko Maskvon. Čia buvo su 
tiktas aukštųjų komisarų, su 
Litvinovu priešakyj. Po to 
nuvežtas į specialę rezidenci
ją, iš kur Lavalis pasiuntė 
užuojautą Lenkijai, dėl Pil
sudskio mrities. Lavalis Mas
kvoj išbus 3 dienas. Svarbiau 
šia, tai būsią bandoma Pabal- 
tę įtraukti į Rusijos — Fran
cijos sąjungą, kad ja sustipri
nus.

Sovietai Lavalį priėmė la
bai širdingai, parodė savo 
moderniškus lėktuvus ir kitus 
karo pabūklus. Lavalis buvo 
pirmas svetimšalis, galėjęs į“ 
žengti į Monineo (netoli Ma
skvos) karišką aerodromą, 
kame jo garbei iš vieno dide' 
lio bomberio lėktuvo iššoko 
25 parašiutininkai.

Maskva, geg. 16, Lavalis 
pareiškė, kad jo kelionė Ma
skvon pilnai pasisekusi. Pa
vykę susitarti dėl tarpusavės 
kariškos pagelbos. Ši sutar
tis ar sąjunga esanti atvira 
visoms valstybėms, kurios tik 
nori prie jos prisidėti užtik- 

■'rinimui Europos saugumo. 
Šis saugumo paktas veiksiąs 
Tautų S—gos frėmuose.

SUOMIJA ATSIMETA 
NUO PROTESTAN- 

ITZMO?
Suomija didžioje daugumo

je yra liuteronų kraštas, ir 
ligšiol buvo vienybėj su Vo
kietijos protestantais. Bet da
bar, kai Vokietijoj prasidėjo 
dideli skilimai tarp liuteroni
škų vyskupų, suomių protes
tantai atsisakė toliau bend
rauti su vokiečių bažnyčia. 
Ypač juos atbaidė iš Hitlerio 
paskirto tautinio vyskupo 
Miulerio išeiną papiktinimai. 
Soumių liuteronai susidėsią 
su anglikoniška bažnyčia.

— Kai Lavalis atvyko War 
šavon, tai lyg paneigimui jo 
kelionės, 5 aukšti Lenkijos 
kariuomenės viršininkai at
vyko Vokietijon, kaipo milita- 
rinė misija. Jie vokiečių pa
kviesti apžiūrėti militarinius 
centrus.
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SEIMO 15 METŲ SUKAKTIS

Lietuvių tauta, vykdydama Didžiojo Vilniaus Seimo 
nutarimus, per savo atstovus 1920 m. gegužės mėn. 15 d. su
sirinko į Steigiamąjį Seimą. Steigiamasis Seimas dirbo virš 
du metu ir galutinai patvirtino Lietuvos nepriklausomybę, 
nustatė jos valdymo būdą ir paskelbė valstybės konstituciją.

Į Steigiamąjį Seimą susirinko 112 teisėtai tautos išrink
ti atstovai. Buvo daugiausiai jauni žmonės, kupini iniciaty
vos ir energijos, bet turį maža patyrimo. Jame teko sunkų, 
atsakomingą darbą pradėti ir vesti kebliausiose aplinkybėse, 
apsukriose politinėse sąlygose. Kovos su kaimynais, neteki" 
mas Vilniaus, bylinėjimai Tautų Sąjungoje, peštynės parti
jose, komunistų kiršinimai, visa tai sudarė nepernešamą 
jungą valstybės sutvarkyme. Šaliai apginti ir.atstatyti, kaip 
kariuomenės suorganizavimas, apsaugos stiprinimas, žemės 
reforma, konstitucijos pravedimas, tai darbai šiais laikais 
neįmanomi. St. Seimas visgi sugebėjo juos atlikti. Galime 
šiandien tyčiotis ir pajuokti partijų rietenas, Seimo narių 
erudicijos trūkumą. Bet tai buvo tautos rinktiniai žmonės, 
pasišventėliai, sunkiam darbui ir pasiryžėliai tėvynę atsta
tyti, Lietuvos respublikai pamatus nutiesti. Garbė jiems, 
Seimo nariams, valstybės pionieriams.

Steigiamas Seimas pergyveno Lietuvos valstybės sun
kiausius laikus. Jis nutiesė darbų planą kitiems dviems sei
mams. Parlamentarinis valdymas buvo konstituciniai nusta
tytas Lietuvos respublikai. Todėl Steigiamasis Seimas pasi
liks istorinis faktorius tautos gyvenime.

1926 m. gruodžio 17 d. pervermas sudavė smūgį parla
mentarizmui Lietuvoje. Tautiška vyriausybė paleido seimą 
ir panaikino demokratinį valdymo būdą. Jinai ir atsistojo 
valdyti tautą. Tai padaryta tautos neatsiklausius. Todėl ne
teisėtas žingsnis neturi josios sankcijos ir dabartinė vyriau
sybė nėra teisėta. Jinai ir pasiliks tokia, kol tauta neturės 
progos savo žodžio tarti.

Minėdami penkiolikos metų sukaktį, kai tauta laisvai ir 
demokratiniai apsisprendė, dar kartą pareiškiame tautos di
džiumos troškimą, atstatyti valstybę į normales demokrati
nes vėžes ir leisti piliečiams valdytis per savo išrinktus ats
tovus.

---------- o-----------
AVIACIJOS DIENA

’ ’Draugas ’ ’ rašo: ’ ’Anot
prof. K. Pakšto per Klaipė
dą eina du trečdaliu visos 
mūsų užsieninės prekybos. 
1934 m. per kiekvieną sausu
mos sienos kilometrą, perėjo 
vidutiniškai už 87,500 lt. pre
kių, o per jūrinės sienos kilo
metrą — net už 1,991,700 lt. 
Taigi jūrinis pasienis šiuo at
žvilgiu yra 24 kartus veikles
nis, negu sausumos pasieniai. 
Visa tai turint galvoje kiek
vienam aišku, kad Klaipėda 
turi Lietuvai nepaprastai di
delės reikšmės. Per ją mes su- 
sisiekiam su visu pasauliu. 
Tik vargas, kad visas šitas 
susisiekimas eina svetimais 
laivais. 1934 m. Klaipėdos 
uosto prekių apyvarta pasie
kė 1,014,424 tonų. Iš to kie
kio tik apie 10 nuoš. teko Lie
tuvos — Vokietijos prekybai, 
tačiau Vokietijos laivai mū-

uoste sudarė net 40 nuoš 
tonažo. Lietuvių laivai šiame 
tonaže nedalyvauja, nes jų ir 
neturime. Tad gana teisingai 
prof. M. Haltenberger (”Die 
Baltischen Laender”) mūsų 

•šiaurės kaimynus priskirda
mas prie jūreiviškų valstybių,

Lietuvą palieka kantenenti- 
nių tarpe, nors ji turi uostą 
ir gerą pajūrį, bet jūra nesi
naudoja. Štai mūsų trijulės 
sąjungos laivynų didumas: 
Latvija 207,000 br. reg. tonų; 
Estija 115,000 br. reg. ton., 
Lietuva 4,000 br. reg. ton.

’’Atsižvelgiant į tai prof. 
Pakštas siūlo:

”1. Reikia steigti jūros de
partamentą; jam pavesti vi
sus jūros reikalus adminis
truoti ir diriguoti.

”2. Steigti jūrininkystės 
mokyklą, kurios namai jau se 
nai tušti stovi Klaipėdoje prie 
pat įūros kranto.

”3. Kurti tautinį laivyną 
gal būt pusiau valdiškomis, 
pusiau privatinėmis lėšomis, 
suteikiant jam ypatingų leng 
vatų savam uoste ir Transpor
te.

”4. Motorizuoti ir išplėsti 
tolimesnę jūros žvejybą.

”5. Baigti Šventosios uosto 
statybą.

”6. Steigti Baltijos Insti
tutą hidrologiniams tyrinėji
mams ir įvairių navigacijos 
klausimų studijoms bei jūros 
propagandai.

’ ’Planingai pakreipti tu
ristus ir vasarotojus į pietinę 
pajūrio dalį, kur labai reika-

PILSUDSKIUI PASIMIRUS

Gegužės 30 d. š. m., Brooklyno socialistai su tautininkais 
rengia Aviacijos Dieną antram transatlantiniam skridimui. 
Vietinis Dariaus—Girėno Fondas prie Aviacijos Dienos ne
prisideda, kadangi šventės pelnas einąs Altasso naudai, ku
riam pasitikėjimo mūsų visuomenėje nėra. Aviacijos Dienoje 
kalbės socialistų papa Grigaitis. Skelbiamas kalbėtoju ir kun. 
J. Balkūnas, kuris jau atsisakė minimoj programoj dalyvauti.

Lenkijos diktatorius maršalas Pilsudskis jau senai sirgęs 
(tas nuo žmonių buvo slepiama). Bet gegužės 12 d. mirė, su
laukęs 67 m. amž. Jis buvo gimęs Zulovo dvare, netoli Vil
niaus, iš senos lietuvių kilmės dvarininkų šeimos. Nuo jau
nystės pasižymėjo atkakliu kovotoju už Lenkiją prieš Rusų 
Carą. Dar gimnazijoj Vilniuje, ir vėliau universitete, buvo 
persekiojamas rusų mokytojų. 1887 m. rusų valdžios buvo iš
tremtas 5 metams į Sibirą, nuo ko ir gavo tą nesveikatą, dėl 
kurios mirė. Ištrūkės iš rusų kalėjimo į kurį buvo patekęs 
antru kartu — 1900 m. Pilsudskis pabėgo užsienin. Kilus ru
sų — japonų karui Pilsudskis vyko Japonijon prašyti pini
ginės paramos suruošti Lenkijoj sukilimui prieš Rusiją. Japo
nai paramą atsakė. Pasauliniam kare jis buvo austrų kariuo
menėj lenkų legiono viršininku ir kovojo fronte prieš rusų 
armiją. 1916 m. vokiečiai buvo sudarę projektą atstatyti 
Lenkiją ir Pilsudskį buvo pasikvietę į talką. Bet kai lenkai 
atsisakė duoti broliškumo priesaiką vokiečiams, tai ir pats 
Pilsudskis atsidūrė vokiečių kalėjime. 1918 m. jis grįžo War- 
šavon, o kitais metais buvo paskirtas laikinuoju Lenkijos 
prezidentu. Tas pareigas iki 1922 m. ėjo. Jo prezidentavimo 
metu Lenkija klastingai išplėšė Lietuvos sostinę Vilnių, spa
lių 9, 1920 ir jei ne mūsų kariuomenės drąsa ir atkaklumas, 
lenkai būtų ir visą Lietuvą pavergę. Lenkiją valdant mūsų 
tautiečiui Pilsudskiui.

Mūsų aplinkėje antro transatlantinio skridimo rėmimą 
Kat. Federacija ir tautiškos draugijos atidavė Dariaus—Gi
rėno Fondui. Pradžioje Fondas rėmė Altassą, kol neaišku
mai, Grigaičio užsikirtimai ir kapryzai neatstūmė visų kar
tu ir Fondą. Bet Fondas mus atsovauja. Dabar Grigaitis pa
sikinkė Susivienijimo kuopa ir tautininkus papinigauti. Nori 
ir katalikus patraukti.

Fondas neatsisako Vaitkaus skridimą remti. Jį rems, 
bet ne Altassą. Altassui mes atsisakom bendradarbiauti. 
Kaip čia tautininkai įsivėlė? Ar tik dėlto, kad kenkti kitam 
parengimui. Pigi būtų politika.

Kada 1926 m. prezid. Woiciekovskis užsimanė sumažinti 
Pilsudskio įtaką Lenkijoj, ,tai karininkių padedamas, jis Wai- 
cekovskį privertė atsistatydink Pats neėmė prezidento vie
tos, o jon paskyrė savo draugą Moscickį. Tačiau faktinu Len
kijos valdytoju buvo Pilsudskis. Daug vargo, smurto ir prie
spaudos pavergti Vilniaus krašto lietuviai kentėjo, daug gy
vybių ir sveikatos neteko Lenkijoj diktatoriau j ant išgamai 
lietuviui Pilsudskiui. Jo, kaip išdaviko vardas bus įrašytas 
į nuskriaustų tautiečių širdis ir tautos istoriją. Jis taip atkak
liai kovojo už pamotę Lenkiją, o tikrąjai savo motinai Lietu
vai spiaudė į veidą, ją teriojo.

lingas etnografinis lietuviško 
elemento sustiprinimas.

”8. Kuomet ruošti jūros 
dieną ir plačias mases sudo
minti jūreivyste.

”9. Propoguoti ir remti 
vandens sportą jūroje, upėse 
ir ežeruose.

’ TO. Mokyklų programose 
įvesti skyrių apie Baltiją ir 
Lietuvos jūreivystę”

r ■ - ' J

TEISINGI ŽODŽIAI

’’Draugas” rašo: ’’Balan
džio mėn. 25 d. Kaune įvyku
sioj pirmojoj prielėktuvinėj 
parodoj, krašto apsaugos mi" 
nisteris P. Šniukšta pasakė 
įspūdingą kalbą. ’Tsb.’ pra
neša, kad krašto apsaugos 
ministeris gen. P. Šniukšta 
pareiškė, kad jam ypač ma
lonu atidengti pirmąją Lie
tuvoje tokią parodą. Nors che 
minis karas yra pasmerktas, 
bet kitos tautos ginkluojasi 
ir rengiasi pavartoti šį ginklą. 
Lietuva nieko nemano pulti, 
bet gintis mes turime būti 
pasirengę. Štai dėl ko tenka 
remti visuomenės pastangas 
ir rūpesčius apsiginti nuo oro 
nuo cheminio ginklo visose 
šalyse šiandiena ■ vykdomas. 
Pas mus taip pat šis tas daro
ma. Šiomis dienomis vyriau- 
pavojaus. Apsigynimo darbas 
sybė paskelbė įstatymą apsi
saugoti nuo pavojaus iš lėk
tuvų. Dabar tenka jį įgyven- 
linti. Šiame darbe yra būti
nas glaudus bendradarbiavi
mas tarp karo vadovybės ir 
visuomenės.

Tad sveikindamas parodos 
rengėjus už jų gerą iniciaty
vą ir darbą, krašto apsaugos 
ministeris priminė, kad visos 
mūsų pastangos turi būti nu
kreiptos Lietuvos Tėvynės 
labui.

PASAKĖ KARČIĄ 
TIESĄ

’’Studentų Žodis” Nr. 1-2, 
1935 m. talpino kun. A. Bub- 
lio straipsnį ’ ^Lietuva ir 
mes”. Lietuvos Gen. Konsulas 
New Yorke p. P. K. Žadei- 
kis atsako kun. A. Bubliui 
’’Studentų Žodyj” 5 Nr. 1935 
m. straipsniu ’’Išeivijos Li
kimo Reikalu”. Kun. A. Bu_ 
blys straipsnyje užklausia: 
”Ką Lietuva davė amerikie
čiams?” Ir atsako: ”Gi be
veik nieko”. Ponas konsulas 
bando priešingai atsakyti, nu
rodant kaip autoriaus perdė
ta, ir neteisingai išvadą daro 
’’jog Amerikos lietuviai ben
drai žiūri į Lietuvą, kaip į 
svetimą valstybę, o nekaip į 
tikrąją tėvynę”. Ar šiaip ar 
taip imsime, kun. A. Bublys 
pasakė daug karčios tiesos.
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ŠERMUKŠNINĖ

Iš Čikagos antrojo skridi
mo ateina gromatos, kad smū- 
tnas Grigaitis virto diktato
rium. Jau ir to vadinamo at" 
laso prezidentą Kartaną iš- 
pravodino iš kanceliarijos. 
Ant gromatų ir ’’Navynose” 
Grigaičio nemas daug storiau 
drukavojamas negu pirma. 
Znočinas, išsipildė, kaip buvo 
pasakyta, kad jis Atlase bu
vo toks Čyna, kuris darė ką 
norėjo, o kiti turėjo pasira
šyti. Nebereikalo ir Janušau" 
skas pasitraukė; matyt nusi
bodo socialistic bosui tarnau" 
ti.

— Aną sekmadienį ”atsi- 
sveikinimo” piknikas neįvy- 
ko, nes sako dėl lietaus ae
rodromas buvo šlapias. Bet 
kažin iškur BagoČius žinojo, 
kad aerodromas bus šlapias, 
kuris dar prieš lietų —petny- 
čioj — išvyko namon. Čia 
jau vėl prasideda pasaka, 
kaip pernai: ’’blogi orai”.

— Ir tarp savęs cicilistai 
pradėjo faituotis. Taip kol 
Tysliava gynė Grigaičio kro- 
melį, tol buvo orait. Ale kaip 
biškį išsitarė apie monki biz" 
nį, tai Grigaitis Tysliava pa
prašė užsidaryt armoniką. 
Tai tikrai eicilistiškas apsi“ 
gynimo gatunkas: rėk, kolio- 
kis, šmeižk, tai gal suglumy- 
si ’’neprietelius” ir paimsi 
viršų.

— Mano šermukšninės net 
galai fliorą pradėjo barškint 
iš susinervinimo. Aš nežinau, 
ko sulauksiu, jei tokiu mac- 
numu suksis svietas. O žmo
nės sako, bėga čėsas, mainos 
dienos, su jom mainos ir žmo 
nių pastanavijimai. Taip ne
senai Vienybės editorialas, 
ščyrai skaitydamas mano šer" 
mukšninę, užsirūstindavo ir 
visaip nevožindavo, o dabar 
jau dėkoja ir patarimus duo
da mūsų redaktoriui. Ko ge
ro, gal nepoilgo, beskaityda
mas mano vožna šermukšni- c
nę, išmoks ir žmoniškumo ir 
pamirš blevyzgot ant Dievo 
ir tikinčiųjų. Matyt, kad ma
no šermukšninė pamačlyva. ,

Vos po trijų mėn. vekeiši- 
no susirinko 16"tos februario 
komitetas ir parašė testamen
tą už likusius nuo tos Lietu
vos nepriklausomybės celebra

SKIPITIS, KONGRESAS IR 
GENEROLAI

Šiais metais Lietuvoje šau
kiamas viso pasaulio lietuvių 
kongresas, kurio reikalais A“ 
merikon yra atvykęs adv. Ra
polas Skipitis.

Kviesti viso pasaulio lietu
vių kongresą yra geras su
manymas, kurio rimtas reali
zavimas galėtų atnešti nema
ža naudos ir užsienio lietu
viams ir Lietuvai. Bet pagei
daujamos pasėkos iš tokio kon 
greso plauks tik tada, kai kon 
greso dalyviai turės laisvės ir 
laiko aptarimui viso pasaulio 
lietuvių gerovės ir garbės 
reikalų. Prie dabartinių Lie
tuvos politinių apystovų — 
galima laukti tik tam tikruo
se rėmuose kongreso.

Jeigu Lietuvoje būtų pa
geidaujamas pasaulio lietu
vių kongresas to žodžio pras
mėje, tai ir p. Skipičio Ame
rikon atvykimas ir jo čia su
tikimas būtų pasireiškęs kito
kioje šviesoje. Visų pirma, 
jis būtų atvykęs anksčiau, 
nes susipažinimas su šaukia
mo kongreso tikslais ir prie jo 
tinkamas pasiruošimas reika
lauja daugiau laiko, negu da
bar mes jo turime. Čia priei
name vieną išvadą,, kad Lie
tuva nereikalauja iš užsienio 
kalbėtojų, o tik klausytojų. .. 
Taigi klausytojus į kongresą 
kviečiant nereikia jokių pasi
ruošimų: užtenka rasti žmo
nių, kurie turi laiko, tinka
mas ausis ir nieko neatstovau
ja.

Juk iš tokių, o ne kitokių 
žmonių — ’’generolų be ar
mijos” — buvo susikūręs ir 
New Yorke komitetas sutikti 
p. Skipitį ir čia jam pagelbėti 
atlikti savo misiją. Bet čia 
yra Amerika, kur generolai 
be armijos neturi reikšmės, 
kur klausytojai turi teisės ir 
savo nuomones pareikšti. Dėl 
to, p. Skipičio sutikimas ir 
jo pranešimams kviečiami su
sirinkimai buvo taip negau
sūs ir nereikšmingi. Šis atsiti
kimas dar kartą įrodė, kad 
rimti visuomeniniai darbai 
galima atlikti sėkmingai tik 
per organizacijas, o ne dikta
toriškais parėdymais. Pas 
mus vadai yra reikšmingi tie,

cijos pinigus. Man teko išgirst 
kad juos atiduos Kauno Viln. 
Gel. Fondą, su kuriuo reiks 
Vilnių išvalninti. Bet kam tų 
pinigų reiks, juk Pilsudskis 
jau mirė? Paliokai ir Vilnių 
ir Pilsudskio dvarą mums 
dormai atiduos. O jei ir reiks 
kiek užfundyti Lietuvoj pat
ronų ir granatų yra senai pri 
pirkta.... Dėdė.

APIE DUBISĄ
Gražios pakalnės tavo, Dubise, 
Ten vanduo skaistus, kalnai žaliuoja, 
O po tuos kalnus sesutės mūsų 
Maloniai griaudžias dainas dainuoja.

Kaip naktis tamsi juodas Nevėžis 
Perjuosia laukus ir žalias pievas, 
Tyliai jis teka vagą išrėžęs, — 
Jo gilias dūmas težino Dievas.

Tarp aukštų kalnų eina į rytus 
Nemunas, upių mūsų didvyris.
Lietuvių darbus neužrašytus
Atmen ir Kaunas, ką yr’ patyręs.

Zarasų kraštas, ežerų vieta, 
Kur tamsios girios krantus apstoja; 
Kiek tenai giesmių aukštyn išlieta, 
Kas įkvėpimo ten neieškojo!

Ir jūs, Anykščiai, garsūs šiandieną, 
Auginot dainių, kurs mums dainavo, 
Kursai prikėlė brolį ne vieną 
Iš ilgo miego giesmėmis savo.

Gražūs, Lietuva ir dvarai tavo, 
Balti tarp sodnų žalių statyti;
Ištolo žmogų meilumais savo 
Užeiti tartum prašo prašyti.

P. P. M.

kuriuos vadais pasirenka pati 
visuomenė, o ne kurie patys 
tokiais nusiteikę bando iš Lie 
tuvos atvykstančius svečius 
įtikinti, kad jie atstovauja 
Amerikos lietuvių visuomenę.

Yra charakteringa, kad kie
kvienam svarbesniam atsitiki
me, tuos ’’generolus” o ne 
organizacijas sukviečia Lie
tuvos oficialios įstaigos ir čia 
iš jų sudaromi ’’bendri ko
mitetai’”. Tartum,, kad mūsų 
organizacijos ir mūsų įstaigos 
lietuviškiems reikalams berei
kalingos.

DIDŽIOJO KARO NUOTIKIŲ ATMINIMAI

Vokiečių žandarų žygiai
Vokietis žandaras V. varo 

iš Viešintų miestelio tris ru
sų belaisvius į Kupiškį, bet 
neturi noro daryti žygių. Kam 
pačiam vargti ir varginti be
laisvius. Todėl apsėjo leng
vu budi — tikrai vokiškai — 
visus tris nušovė. Jurgiškio 
kaimo ūkininkai palaidoje 
juos bulbėse prie vieškelio.

Ruso Porfiri j a, pabėgusio 
su šeima į Rusiją, tuščiame 
bute apsigyveno užsilikęs ru
sų šnipas karininkas, gimimu 
iš Maskvos < miesto. Nudavė 
vietos gyventoją žemdirbį ir 
gavo kaip ir visi kiti vietos 
gyventojai, vokiečių ’’aus" 
veis” (pasą). Turėdamas to
kį pasą minimas ’’šnipas”, ap
sirengęs driskiu, laisvai nuei
davo į Kupiškį, kur pasisuki
nėdavo tarp vokiečių ir paš" 
nipinėdavo juos. Daugiausiai 
rinkdavo žinias iš vokiečių te
lefono vielų, žinomais jam 
prietaisais. Vieną kartą vidų"

Tačiau p. Skipičio misijai 
vairuoti susikūręs ar sukur
tas komitetas, turėjo belaiko 
likviduotis. Ir pats jo atsako 
mingasis asmuo turėjo tą pri
pažinti ir aiškiai pasisakyti, 
kad organizacijas pakeisti 
kokiais komitetais yra neiš
mintingas ir nevaisingas dar
bas.

Reikia tikėtis, kad iš to at- 
sakomingi vyrai pasimokys ir 
ateityje; bent rimtuose rei
kaluose eksperimentų neda
rys. Matomas.

ryj rinkos Kupiškyj nežinia 
už ką vokietis žandaras išta
škė ’’šnipui” ausis. Pastara
sis užsidegęs kerštu, ieškojo 
atatinkamos vietos ir valan
dos atkeršyti savo skriaudi
kui. Kiekvieną dieną sekė jį, 
neišleisdamas iš akių. Žarde- 
lių kaime keliais revolverio 
šūviais paguldė savo skriau
diką žandarą ant ūkininko 
Šerio grįčios slenksčio. Vokie 
čiai nesurado užmušėjo. Nu
kentėjo šio kaimo gyventojai. 
Buvo išvaryti į Žagarės dva
rą ir ten iki karo pabaigos 
vergavo vokiečiams. Nuo šio 
įvykio vokiečių žandarai ne
besivalkiojo pavieniais po kai 
mus ir su žmonėmis elgėsi 
švelniau.

Mūsų dabartinis konsulas, 
gavęs antausį nuo to paties 
vokiečio feldžandaro kurs iš
taškė rusų karininką ’šnipą’, 
ne keršijo, bet pernešė smū
gį krikščioniškai nusižeminęs 
sulig taisyklės- jei kas tėškė 

tau į veiną žandą, statyk 
antrą.

Buvo tarp vokiečių žanda
rų ir išimčių su gailestinga 
širdimi. Durmfresseris buvo 
visiškai žmoniškas žandaras 
— policininkas. Jis laikėsi to
kios nuomonės: jei vokiečiai 
pristygs valgymų ir kitų ka
rui reikmenų, kas jau pasirei
škia, tai greičiau pradės kal
bėti apie taiką. Todėl prane
šdavo slaptai ūkininkams apie 
nuspręstas padaryti pas juos 
kratas, patardamas paslėpti 
arklius, jaučius ir kitką. Pats 
atvykęs į ka’mą padaryti kra
tą, ors surasdavo ant grįčios 
”gat nichts”. Už tai žmonės 
jį gerbė, mylėjo ir vaišino.

Dolmečeriai — Pervedėjai
Visa Lietuva buvo padaly

ta į apskričius (kreisus) ir 
valsčius (Gemeinde) Biuruo’ 
laikė kalbų pervedėjus (Dol’ 
mestcher) daugiausia lietu
vius mokančius vokiškai.

Juodpėnų biure tokiu per
vedė ju buvo jaunas žydas Ni
son Rozental, socialdemokra
tas, neblogas vyras. Žmonėms 
jis darė daug gera. Ūkininkai 
nuo jo iš anksto sužinodavo, 
pas kurį bus krata ir kas bus 
rekvizuojama. Tad viską pa
slėpdavo. Už surekvizuotas 
karves išduodavo ūkininkui 
pašalpos kvitus, pav., ’’deine 
Frau ist f ėst und diek”.

Neblogas žmogus Tvarijana 
vičius buvo Plikiškiij biuro 
pervedėju. Pav., ateina biu- 
ran kaimynas apskųsti iš kers 
to savo kaimyną. Pasako, kur 
kaimyno paslėpti arkliai, kar
vės, grūdai. Tvirijanavičius 
perveda savo ponui Amtsvor- 
stehereriui, kad interesanto 
staigiai susirgo žmona, pra
šo vaistų arba patarimo. Amt- 
svorsteheris, nebūdamas gy
dytoju, numoja ranka, saky
damas ’’heraus”, vadinasi, 
eik laukan. Pervedė j as paaiš
kina piktam kaimynui, kad 
vokietis, kaip matai neklauso 
tavo pranešimo, liepia eiti na
mo. Tokiu būdu Tvarijanavi- 
Čius padarė žmonėms ne ma
žai gero ir buvo žmonių myli
mas, gerbiamas.

Šimonių miestelio biure pei 
vedėjo pareigas ėjo biauri 
boba S., vokietė iš Jamburgo. 
Mokėjo daug kalbų. Važinė
davo su vokiečių žandarais 
po kaimus, nurodydama tur
tingesnius ūkininkus. Rusų 
belaisvis Vanka miške apšau
dė ją ir jos kameradą žan
darą. Už tai Vanka sunkiai 
nukentėjo. Buvo Kupiškyj su 
šaudytas. Išėjus vokiečiams, 
kaimynai jai atkeršyjo: iš
daužė namo visus stiklus. 
Boba nesikęsdama persikėlė į 
Šiaulius. Kun. A. lizinas.
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SVEIKAS PRISIKĖLĘS ŽMOGAUS SŪNAU
Leiskite dar kartą pakalbė

ti apie tą, kuris stebina pa
saulį: milionai priešą, milio- 
nai draugų; vieni keikia, kiti 
meldžiasi; vieni mylėdami pa
sišvenčia net iki gyvybės ati
davimo, kiti gi sukelia di
džiausias revoliucijas ir aud
ras prieš Jį. Dabar klausimas: 
kas galėjo būti šis kadaise 
gyvenęs Kristus.

Jis, nelankęs mokyklos, tu
rėdamas vos 12 metų, nuste
bino Jeruzalės išminčius ir 
tautos vyresniuosius.

Kaip suprasti tai, kad Jis 
per 30 metų gyveno užsida
ręs, niekeno nežinomas, pas
kui pradėjo mokyti ir per tris 
metus iššaukė negirdėtą pa- 
siulyj perversmą, kuris ir po 
šiai dienai supurto ne vieną 
tautą ir šalį. Niekas kitas nei 
prieš Jį, nei po Jo neįstengė 
taip sujudinti ir suįdominti 
pasaulio.

Ar Jis galėjo būti tik žmo
gus? Visi turime pripažinti, 
kad daugiau, negu žmogus. 
Jis nežino, kur galvą priglau 
sti. Tačiau žmonėms sako-. 
Jis vargšas, Jis nieko neturi. 
’’Išsižadėkite visko dėl ma
nęs: išsižadėkite savo namų., 
savo tėvų, seserų ir sekite 
manimi”. Ką Jo švelni ranka 
palietė, tas pagijo. Kur Jo 
žvilgsnis krito, to širdis su
virpėjo ir ašaromis apsipylė. 
Atsiminkime Petrą ir milio- 
nus atsivertėlių. Jis nurami
no putojančią jūrą. Jis sušun
ka į karstą, kuriame lavonas 
atsiduoda puvėsiais ir tuoj 
pradeda tekėti kraujas ir 
plakti širdis.

Apie Kristų viskas sukasi. 
Jis pasaulio ašis. Be Jo visa 
didi žmonija į nieką pavirsta. 
Jis yra laiko pradžia. Nuo Jo 
gimimo skaitomi 1935 metai, 
kuriuos priima ir didžiausi 
Jo priešai. Jis yra netik dalis 
istorijos, bet be Jo nebūtų 
istorijos. Nuo Jo prasidėjo ti
kroji istorija ir žmonių gi
minės atnaujinimas.

Nieko naujo pasaulis nesu
galvoja, kas Kristaus Evan
gelijoj nebūtų paskelbta. Net 
komunistų nevykusiai skelbia 
ma brolybę lygybė paimta iš 
Kristaus mokslo, nes prieš 
Kristaus atėjimą tie dalykai 
pasauliui nebuvo žinomi ir 
suprantami.

Viskas pasaulyj nusidėvi, 
viskas neblunka, viskas sezl- 
sta ir viskas atsimaino, tik 
Kristaus mokslas visados tas 
pats ir niekada nenusidėvės ir 
nenubluks. Pažvelkime į dvie
jų tūkstančių metų laikotarpį 
tai dvasioje pamatysime Kri
stų žengiantį kur kas iškil
mingiau negu Verbų sekma

dienį Jeruzolimoj. Milionai 
mažų vaikelių, baltai pasirė
džiusių, beria gėleles prieš 
Monstrancijoj keliaujantį pro 
cesijose Kristų. Šimtai polic- 
monų daro kelią Kristui, kur 
Eucharistiniuose Kongresuo
se suplaukia milioninės mi
nios. Hosana, Hosana iš vai
kelių krūtinių pasigirsta bal“ 
sai.

O kiek jaunimo po Kris
taus vėleva, kas besuskaitys 
ir jie šaukia Hosana, O die
viškas mūsų Karaliau, kuris 
Savo širdimi mūsų kilnias sie
las prie Savęs patraukei. O 
vienuolynuose pulkai jauni- 
kaičių ir mergelių įsmeigę ug
nim degančias akis į kryžių, 
šaukia Tu mūsų širdžių Su
žadėtinis, mes dėl Tavęs vi
są gyvenimą aukojame.

O pasaulyj gyvenančios 
mergelės ir moterys šaukia: 
Hosana, o dieviškas mūsų Ka 
raliau. Tu mus iš sunkios ver
gijos pakėlei....

Antai vyrų krūtinės nuo 
giesmės kilnojasi: Hosana, 
mūsų Vade ir Karaliau, 
kuris darbą savo ranka pa- 
šventei, kuris dorovės idealą 
prieš mus pastatei, moterį ir 
mergelę gerbti įsakei, Hosa
na, mūsų Vade ir Karaliau, 
kuris šeimos židinį sutvirtinai 
nu vyras ir mes vyrai, džiau
giamės, kad mūs luomą išauk
štinai, Hosana Tau, Galinga
sis tautų Vade. Hosana...

Iš tūkstančių skausmo pe
rimtų krūtinių veržiasi gies
mės: Hosana, kurs kryžių 
nešdamas, klupai, bet vėl at
sikėlei, iš tavo akių kantry
bė ir jėga tryška, todėl ir 
mes drąsiai nešime kryžių....

Taigi visi o visi, noromis ar 
nenoromis pripažįsta Kristų. 
Jis yra gyvenanti Tiesa. Ta 
Tiesa bado priešų akis Kris
tus į juos lyg kalba: ”Ir jūs 
mane vadinate mokytoju ir 
neklausote manęs! Ir jūs mane 
vadinate šviesa ir nematote 
manęs. Ir jūs vadinate mane 
tiesa ir netikite manimi! Ir 
jūs vadinate mane keliu ir 
neinate į mane! Ir jūs vadi
nate mane gyvenimu ir netro- 
kštate manęs! Ir jūs vadina- 
nate mane išmintingu ir ne
sekate mane! Ir jūs vadinate 
mane gražiu ir nemylite ma
nęs! Ir jūs vadinate mane 
turtingu ir nieko neprašote 
manęs! Ir jūs vadinate mane 
amžinu ir neieškote manęs! 
Ir jūs vadinate mane gailes
tingu ir nepasitikite manimi! 
Ir jūs mane vadinate kilniu 
Vadu ir nesekate manim! Ir 
jūs mane vadinate Visagalin-

PASAULIEČIŲ APA
ŠTALAVIMAS

Meilės įsakymas
’’Visa ko jūs norite, kad 

I žmonės jums darytų, ir jūs 
I jiems darykite”, sako V. Jė
zus (Mat. 7, 12). Mums patin
ka, kuomet kiti rūpinasi mū- 

| sų reikalais, mums padeda. 
Ar nereikėtų ir mums dau
giau pasirūpinti savo artimu? 
Argi nedarome mes tai me* 
džiaginiuose artimo reikaluo
se? Užsidega kaimyno na
mas, bėgame gesinti, gėrybes 
iš ugnies išnešti. Žaidžia kas 
su užtaisytu ginklu, atimam 
iš rankų. Nesuprasdamas pa" 
vojaus ruošiasi kas gerti nuo 
dus, sudraudžiame, persergs- 
timė. Dėl ko nedarome pana
šiai dvasiniuose artimo reika
luose, nelaimėse? Matome ar
timųjų sielas skęstančias, nuo 
dijamas arba nuodinančias, 
ką mes darome? ’’Jei kas tu
ri šio pasaulio lobio ir, maty
damas, kad jo brolis turi rei
kalo, uždaro jam savo širdį, 
kaipgi pasiliks jame Dievo 
meilė?” (I Jon. 3, 17). Jei 
taip kalbama apie žemės rei
kalus, koks rūpesnis turi būti 
dvasiniuose artimo reikaluo
se, kurie milijonus kartų yra 
brangesni už kūno reikalus.

Ar galima tikėti, jei kas 
sako mylįs Dievą, o nemyli 
savo artimą, kilnų Dievo tva
rinį? Ar myli tas Jėzų, kuris 
nenori mylėti sielų, už kurias 
Jėzus atidavė gyvybę? ’’Jei 
kas sakytų, aš myliu Dievą 
ir nekęstų savo brolio, kurį 
mato( kaip jis gali mylėti 
Dievą, kurio nemato? Tą įsa
kymą mes turime iš Dievo, 
kad kas myli Dievą, mylėtų ir 
savo brolį”. (I on. 4, 20—21). 
Nemylėsi artimo, jei negeisi 
jo išganymo. Tikroji meilė 
jungiasi kartu su geidimu 
mylimam gero. Panašiai sako 
ir šv. Bernardas: ’’Kas myli, 
geidžia, kas nemyli, negei
džia”. Užtat kiekvieno my
linčio Dievą yra pareiga rū
pintis Bažnyčios garbe ir am
žinąja žmonijos sielų laime. 
’’Nes uolumas apie tavo na
mus graužė mane”. (Ps. 68, 
10).

Kun. A. Dfrazdys.

čiu, amžių Karalium ir neger 
biate! Taigi atsiminkite ga
lutinai, kad aš esu irgi tei
singas Teisėjas, kad nenutei- 
sčiau jūs už tai!”

Mes nulenkiame prieš Tave 
galvas! Sveikas prisikėlęs 
Žmogaus Sūnau, mūsų Vieš
patie, nugalėjęs mirtį! Ale
liuja! Aleliuja!

Tėvas J. Bružikas, S. J.

TRi MPOS NAUJIENOS
— Nepatikrintomis žiniomis 

iš Berlyno, sakoma, kad So
vietų aukšti aviac. karininkai 
su Lietuvos atstovais apžiūri
nėja Kauno, Klaipėdos, Šau
lių, Panevėžio ir Rokiškio 
apylinkes, kame būtų galima 
statyti aerodromus Rusijos 
karo lėktuvams nusileisti.

— Vilniaus krašto lietu
viai įteikė Vysk. Jalbrzykov- 
skiui motyvuotą prašymą, kad 
mišriose parapijose būtų įve
sta ir lietuvių kalba pamal
dos; taipgi kad lietuviams 
kunigams būtų leista dirbti 
tarp lietuvių.

— New Yorko uoste, Gover 
nors Island salėje, ,kame yra 
federates valdžios iždo sande 
lis, norima įsteigti aerodro
mą kariškiems lėktuvams.

— Meksikos vyriausybė ge 
gūžės 1 d. sulyg žemės refor
mos įstatymo, išparceliavo 1,- 
365,910 akrų žemės, kuri te
ko 37,000 bežemių.

— Klaipėdos krašte jaučia
ma stoka lauko darbininkų. 
Taigi geriau būtų, kad iš Di
džiosios Lietuvoj darbininkai 
vyktų į Klaipėdos kraštą, o 
ne į Latviją.

— Nuo balandžio 1 d. ati
darytas oro susisiekimas tarp 
Varšavoš—Vilniaus — Rygos 
—Talino. Susisiekimą palaiko 
lenkų bendrovė ’’Lot”.

— Gegužės 30 — birž. 2 dd. 
Bruselyj (Belgijoj) įvyksta 
tarptautinis katalikų gydyto
jų kongresas.

—. Didžiosios valstybės no
rinčios sutaikinti Lietuvos 
su Vokietija. Jos įgaliavusios 
Angliją tarpiųinkauti tarp 
Lietuvos ir Vokietijos.

— Portugalijos parlamen
tas išleido įstatymą, drau
džiantį slaptų organizacijų 
veikimą Čia turima galvoj 
masonai. Ispanijoj irgi eina 
ginčas parlamente dėl masonų 
veikimo. Numatoma ir čia jų 
veikimą sulaikyti.

— Kaikuriose Brazilijos 
vietose, ,kur lietuviai dirba 
vokiškose įmonėse, jie atlei
džiami iš darbii dėl Klaipėdos 
nazių nuteisimo Kaune. Pietų 
Amerikos vokiečiai yra dideli 
šovinistai.

— Chicagos ALTASS atsi
sveikinimą su lak. F. Vait
kum ir Lituanica II iš geg. 
5 buvo atkėlę į gegužės 12 d. 
dėl lietaus. Bet gegužės 12 d. 
irgi dėl lietaus susirinkę apie 
100 žmonių į aerodromą. Tai
gi ’’atsisveikinimas” nukeltas 
į birželio mėn.

— Anglą, Tomą Moore, ku
ris greit bus paskelbtas šven
tuoju, savinasi Rusijos komu
nistai. Raudonosios armijos 
išleistam vadovėlyj, jis tarp Randall saloje.

kitų, yra skelbiamas komunis
tų didvyriu. Mat jis savu lai
ku parašęs romaną ’’Utopi
ja”.

— Sovietų mokslo akade
mijos pręf. Lazarevas mano, 
kad žmogus turėtų gyventi 
170 — 180 metų, jei nervų 
sistema būtų išlaikoma tam 
tikram laipsnyj. Eksperimen- 
talis institutas Maskvoj daro 
bandymus, kaip dabartinį 
žmogaus amžių prailginus iki 
180 metų.

— Apie kovo mėnesį Vokie
čių naziai Eitkūnuose apmu
šė ir atėmė prekes ir pinigus 
iš kelių Lietuvos piliečių. Da
bar Vokiečių administracija 
už tai atsiprašė ir sakosi nu
baudusi mušeikas po 6 mėn. 
kalėjimo.

— Iš Washington© prane
šama, kad Brooklyne senų na 
mų griovimo ir naujų staty
mo Williamsburgo dalyj pro
grama pirmoje vietoje. Pirmie 
ji namai žadama pabaigti 1 
d. liepos.

— Auksas iš Franci jos į 
Ameriką plaukia. Pereitą sa
vaitę New Yorkan jo pasiųsta 
net už 15 milionų dol. vertės.

— Geg. 14 d. New Yorko 
valstijos gubernatorius Leh
man pasirašė įstatymą, kuriuo 
draudžiama platinti nudistų 
(nuogųjų) idėjas ir jų prak

tikavimą skaitoma nusikalti
mu.

— Kapit. Stevens rengiasi 
paskutiniu kartu iš Akrono 
Ohio kilti į dausas (stratos
phere).

—• Geg. 25 d. prasidės Ame
rikos Mokslo įstaigų globėjų 
kampanija prieš besiplatinan
tį komunizmą valdžios mo
kyklose.

— Filipinai, gegužės 15 d. 
balsavimuose, nutarė priimti 
konstituciją ir po 10 metų 
nepr iki aus omyb ę.

— Oklahomoj, po didelių 
sausrų ir dulkių vėtrų, pradė
jo lyti ir dabar gręsia van
dens užplūdimo pavojus.

— Iš Vokietijos pranešama, 
kad Sovietai nuteisė 8 kuni
gus — vokiečius — sušaudy
ti. 27 jų sėdi kalėjimuose.

— Mussolini pranešė Euro
pos valstybėms, kad jos nesi 
kištų į Italijos reikalus Afri
koje.

— Veteranams Bonų išmo
kėjimo bilių, prezidentas 
Rooseveltas ’’vetavo”. Sako, 
kad vistiek bus priimtas be 
prezidento parašo.

— New Yorkas planuoja 
pastatyti naują stadiumą, ku
riame tilptų apie 70,000 žmo
nių. Stadiumas žada statyti

.. ........... .......................................................................................................... —-



Gegužes 17 d., 1935 m.

Marianapolis
Vaidinimas pasibaigė

Gegužės 5 d. 7:30 v. v. 
Athol, ąMss. studentai pasku
tinį sykį suvaidino veikalą 
’’Iškeikimas”.

Gerb. klebono kun. P. Ju“ 
raičio pastangomis,’ svetainė 
buvo pripildyta žiūrovų. Ath_ 
oliečiai pirmą kartą turėjo 
progos išvysti Marianapolio 
studentų gabumus. Neabejoja" 
ma, jog buvo sužavėti.

Po programos, — skanūs 
užkandžiai. Už 'viską, gerb. 
parap. klebonui ir visiems 
nuoširdžiai dėkojame.

Ištisai trijų aktų tragedija 
’ ’Iškeikimas ’ ’ maršrute - vai
dino šie studentai:

Didikas — J. Šakočius, — 
Pittston, Pa.

Sūnus — St. Grafas, — 
Pittsburgh, Pa.

Išdavikas — J. Liolia, — 
Brockton, Mass.

Magometonų leitenantas — 
J. Stankus, New York, N. Y.

Kaimietis, — A. Dranginis,
— Cumbola, Pa.

Kaitniečio l"mas sūnus — 
A. Bambalas, Chicago, UI.

Kaimiečio 2 sūnus, — J. 
Mekšraitis, Girardville, Pa.

Magometonų turtuolis, — 
J. Kazlauskas, — Philadel
phia, Pa.

Magom. turtuolio vergas,
— P. Balčiūnas, Chicago, UI.

Budelis — J. Kulbis, — Eli 
zabeth, N. J.

Kareiviai —• B. Voveris, P. 
Skeivis, A. Akstinas, Brock
ton, Mass., ir V. Urbonas, 
Waterbury, Conn.

Šie jaunuoliai per du mėne
siu kas sekmadienis, garsino 
Kolegijos vardą. Puiku!

Sportas
Sviedinio' ratelis jau grū

mės su penkiais priešais-. As
sumption Kolegija, Worcester 
Mass., La Salle Akademija, 
Providence, R. I., Nichols Ju
nior Kolegija, Dudley, Mass., 
St. Thomas Seminarija, Bloom 
field, Conn, ir Pomfret Prep. 
Pomfret, Conn. Pirmiesiems 
dviems pralošė 5:4 ir 7:1, pa
skutiniesiems įvaryta 11:10, 
6:5 ir 11:3 Studentų naudai.

Ratelis ypatingai didžiuo
jasi savo metiku J. Stanioniu 
Philadelphia, Pa. Pasisekimo!

Julius Stankus (L. K.).

Baltimore, Md.
— Gegužės 10 d. parapijos 

salėje įvyko kortavimo vaka
ras vadovaujant kun. K. Kei- 

došiui. Publikos buvo daug, 
jų tarpe nemažai ir svetim
taučių. Parapijai liks pelno 
arti 200 dolerių.

— Geg. 12 d. Motinų Dienoj 
8:30 vai. mišiose po Evangeli
jai, kun. Dr. L. J. Mendelis 
pašventė medalikėlius su bal- 
tos“mėlynos spalvos kaspinais 
ir prie grotelių išdalino mo
kiniams, baigusiems parapijos 
mokyklos 8 skyrių, kurių bu
vo 6 berniukai, 7 mergaitės. 
Jie pirmieji in corpore ėjo 
prie šv. Komunijos. Po pas
kutinės Evangelijos, tas būre
lis jaunuolių nuėjo pas Švč. 
Panelės Altorių, suklaupė, ir 
sykiu su kunigu kalbėjo Aktą 
prie švč. Marijos.

— Šv. Vardo Jėzaus drau
gijos pirmininkas V. Straz- 
dauskas serga, bet kiek gerė
ja. Jam nunešta į namus šv. 
Komunija, o visi nariai baž
nyčioj priėmė Švč. Motinų 
Dienoje, daugybei žmonių ei
nant prie grotelių, buvo pa
mainyta ėjimo tvarka. Vy
rams teko maišytis su publi
ka arba pasilikti paskutiniais. 
Suėję salėn iš tos naujos tvar
kos reiškė nepasitenkinimą.

— Kun. Mendelis bažnyčioj 
perskaitė laišką iš Washing
ton©, nuo Šv. Pranciškaus 
Vienuolyno, kurie laukia mū
sų procesijos 1 d. birželio. 
Vienuoliai ir Broliukai žada 
viską padaryt, kad išeitų iš
kilmingiausia procesija. Tas 
Vienuolynas yra . pašvęstas 
Šventosios Žemės Atlaidais.

— Birželio 2 d. įvyks di
džios iškilmės dėl mūsų kle
bono kun. J. Lietuvninko, 
Lietuvos valdžia, per Washin- 
gtono Liet. Atstovybę, iškil
mingai įteiks Gedimino meda
lį, už ilgų metų patriotišką 
darbą. Linkime kun. J. Lie
tuvninkui pasigėrėti asmeniš 
ka Liet. Valdžios dovana, bet 
tūkstantį kartu daugiau mū
sų Klebonas ir mes kartu 
džiaugtumės, kad Lietuvos 
katalikai gautų pilną laisvę 
veikimui draugijoje, mokyklo 
se įr Katalikų Universitete.

— Gegužės 12 d. po sumos 
įvyko LRKSA 13" kuopos su 
sirinkimas. Raštin. J Budelio 
pasidarbavimu, prisirašė 8 
nauji nariai. Tai retas atsiti
kimas mūsų kuopoj; dar ža
da būt naujų narių prirašy
mui susirinkime geg. 26 d.

— ’’Amerikos” pereitam 
No. buvo pažymėta, kad Mo
tinų dienos vakarėlio įžanga 
dovanai, bet buvo 50c. Ir ver
ta, nes mokyklos vaikučiai 
Kazimieriečių Seserų puikiai 
išlavinti, sulošė motinoms ii- 

gą programėlę Visi pasigėrė
jo gražiais įspūdžiais, kurie 
motinoms buvo taikomi.

J * K.

Pa+erson, N. J.
Petersoniečiai nepasižymi 

veikimu kaip kitos kolonijos, 
nes čia lietuvių inteligentų y_ 
ra labai mažai. Todėl labai 
visi džiaugiasi, kai sužinojo, 
kad jaunas ir energingas in
teligentas, darbštus jaunimo 
veikėjas Bernardas J. Shaw- 
konis iš Harrisono žada atsi
daryti savo ofisą Patersone. 
p. Shawkonis daug dirbo vy
čiuose ir chore savo gimta
jam mieste Harrisone, todėl 
jis yra populiarus lietuvių 
tarpe ir turi daug pažystamų.

Geguž. 11 d. su šv. mišiomis 
palaidotas senas Patersono 
gyventojas Vincentas Costello 
— Jokubavičius (į Kalvarijos 
kapines Brooklyne) ir gegu
žės 13 d. taipgi su šv. Mišio
mis, kurias irgi laikė kun. S. 
Stonis, palaidotas Patersono 
katalikų kapuose a. a. Ambra 
ziejus Bazevičius. Abiejų lai
dotuvėms rūpinosi ir gražiai 
patarnavo p. Shawkonis.

Abu velionys buvo žmonių 
mylimi, todėl ir į laidotuves 
prisirinko jų daugybė.

Rep.
♦ ■

Newark, N. J.
Gegužės 12 d. Moterų Sąj. 

68 kuopa minėjo Motinų Die
ną. Per 8 vai. mišias visos na
rės ėjo prie šv. Komunijos 
intencija gyvų ir mirusių mo 
tinų. Po to visos prie Panelės 
Švč. Altoriaus, kuris buvo pa
puoštas gyvom gėlėm, atkal
bėjo Litaniją. Visos narės bu
vo pasipuošę gėlėmis. Po mi
šių, parapijos salėj buvo su
ruošta bendri pusryčiai, ku
riais daugiausia rūpinosi pir- 
min. Demskienė. Pusryčius 
atidarė malda klebonas gerb. 
kun. I. Kelmelis, kuris pasa
kė ir gražią kalbą, raginda
mas sąjungietes ir toliau dirb 
ti nenuilstamą darbą. Po pus
ryčių visos išsiskirstė, linkė- 
damos laimingai sulaukti ki
tos Motinų Dienos.

Per gegužės 9 d. susirinki
mą Motera S-gos 68 kuopa 
nutarė surengt kortų vakarą 
birželio 2 d. parapijos salėj. 
207 Adams St. Newark, N. J. 
Pelnas parapijai. Visi kvie
čiami dalyvauti.

" Sąjungietė A.

HARRISON — KEARNEY 
N. J.

Liet. Vyčių Algirdo 90 kp. 
iškilmingai minėjo Motinų 
Dieną gegužės 12, 1935. Per

8 vai. mišias, kurias atnaša
vo kuopos dvasios vadas kun. 
L. Vaiciekauskas, visi nariai 
bendrai ėjo prie šv. Komuni
jos, pasipuošę rožėmis kruti
nės. Po to kuopa nuėjo ant 
Birutės kalno ir nusifotogra
favo. Tada visi susirinko į Šv. 
Vardo draugijos salę. Čia vi
ce pirmin. Velykis pasakė 
gražią kalbą. Po jo kalbėjo: 
J. Vaitkūnas, O. Stankiūtė, 
V. Augustinaitė, J. Mačiuliu“ 
kė, Z. Deškevičiūtė, A. Savic- 
kiūtė S. Velyviūtė. Paskui pa 
dainavo dainelių — duetų. Z. 
Deškevičius ir J. Šivickas. 
Kalba L. Budrevičius. Solo 
dainuoja K. Makarauskas, M. 
Šivickas. Ir paskiausia pra
kalbėjo Motinų vardu A. Ka
zlauskienė.. 

t

Po to visi skaniai pasistip
rino jaunų šeimininkių paga
mintais gerais pusryčiais.

Valio mūsų Vyčių jauni
mas už pasirodymą.

Jonukas.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
PARENGIMAI

— Gegužės 12 d. buvo su
rengta Lietuvių Aviacijos die 
na Fird Lansing airporte. 
Šita Aviacija buvo ruošta iš
leistuvėms lakūno F. Vait
kaus su orlaiviu Lituanika 
II, kuri turėjo išskrist į New 
York, kad ten prisirengt skri 
dimui per Atlantiką, į Lietu
vą.

— Aviacija tačiaus neįvy
ko, nes publikos suvažiavo 
tik apie 100 žmonių. Tokio 
neskaitlingo publikos susirin
kimo priežasčia turbūt buvo 
tai, kad praėjusią naktį labai 
daug prilijo, o dar pačioje 
Aviacijos dienoje lijo iki prieš 
piečių, gi likusią dienos dalį 
oras buvo netikras, nes pa
dangė grūmojo lietum.

— Gegužės 12 d., Vytauto 
darže įvyko dienraščio ”Drau 
gas” gegužinė. Tai buvo pir
mutinė šiais metais lietuvių 
gegužinė. Nors nakčia labai 
daug lijo ir tą pačią dieną li
jo iki priešpiečių, tačiaus į 
gegužinę publikos privažiavo 
apie 4,000. Buvo smagus pro
gramas, daug jaunimo ir sve
čių net iš tolimesnių koloni
jų, ir visi turėjo smagų ūpą. 
Tokių pasekmių gegužinės 
rengėjai buvo nesitikėję.

— Gegužės 19 d. įvyks S. 
L. A. jaunuolių kuopos eks
kursija į Tabor farm, tautie
čio Juozo J. Bačiūno rezortan, 
Michigan valstijos kaime So
dus. Ekskursantai automobi
liais išvyks anksti rytą, kad 
priešpiečiams pasiekus Tabor 
Farm rezortą. Visas pelnas, 
koks bus gautas iš šios eks
kursijos bus skirtas pastaty

mui Dariaus-Girėno pamink
lo.

— Birželio 2 d., Marquette 
parke įvyks Dariaus-Girėno 
Paminklo Fondo ruošiama ge 
gužinė. Gegužinėje bus ir mar 
gas programas, kurio suren
gimui dedama daug pastangų. 
Gegužinėn įžanga visiems dy
kai. Kadangi Marquette par
ko apylinkės turtingos lietu
viais, tad tikimasi, kad publi 
kos susirinks daug. Beto lau
kiama nemažai lietuvių atva
žiuojant ir iš tolimesnių ko
lonijų. Gegužinėje gautas pel 
nas bus sunaudotas Dariaus- 
Girėno paminklo pastatymui. 
Todėl gegužinės rengėjai ir 
kviečia lietuvius ~ skaitlingai 
šioje gegužinėje dalyvauti ir 
tuomi Dariaus-Girėno Pamin
klo Fondui prigelbėti pasta
tyt lietuvių didvyriams pa
minklą.

CHICAGOJ LIETUVIAI LA
BAI MIRŠTA

Vincas Kriaučiūnas, 53 m. 
amžiaus, rastas mirtinai pa
šautas ir geg. 11 d., numirė; 
nelaimės priežastis dar nesu- 
sekta.

Stasys Dūdas, 22 m., prieš 
16 metų paspringęs stikliniu 
žarstu, per keturis metus bu
vo maitinamas tik skysta sriu 
ba ir pagaliaus netekęs spėkų 
numirė badu geg 9 d., dakta
rai negalėjo susekt kliūties, 
tik jam mirus padarius opera 
ei ją, atrasta gerklėj žarstąs.

Marė Navickienė, iš tėvų 
Storpirščiūtė, gimus Lietuvoj, 
Mariampolės apskrityj, Pieta 
rių kaime, sulaukus pusę am
žiaus, mirė geg. 9 d., palaido
ta tautiškuose kapuose.

Juozas Juozaitis, 80 m. am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Pane
vėžio apskrityj. Mirė geg. 10 
d. palaidotas šv. Kazimiero 
kapuose.

Antanas Bartušis, 50 m., gi
męs Lietuvoj, Tauragės aps., 
ir parap. Mirė geg. 10 d., pa
laidotas šv. Kazimiero kapuos

Juozas Marinas, 40 m. gi
męs Lietuvoj Telšių apskr., 
mirė geg. 10 d.

Selvestras Natkevičius 72 
m., gimęs Lietuvoj, Zarasų 
apskr., mirė geg. 10 d.

Antanas Brazaitis, gimęs 
Lietuvoj, Jurbarko ap. Skers- 
nemunio parap. mirė Cicero, 
geg. 10 d.

Ona Navickienė iš tėvų Ja 
nušauskiūtė, 63 m. gimus Lie 
tuvoj, Griškabūdžio parap. 
mirė geg. 3 d., palaidota šv. 
Kazimiero kapuose.

Vincas Ažukas, pusės am
žiaus, gimęs Lietuvoj Mariam 
polės apskr., Krosnos parap., 
mirė geguž. 4. palaidotas šv. 
Kazimiero kapuose.
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{vietos ir apylinkės ŽINIOS j
LIEPOS MĖNUO JAU

NETOLI

Išaušo pavasaris. Po jo 
greit pribus ir vasara, o su ja 
ir visų laukiama Liepos 4 d. 
Tai Amerikos nepriklausomy- 
bes diena. Bet mums, brook- 
lyniečiams, ji bus dar reikš" 
mingesnė, nes Liepos 4 d. bus 
ir garsioji Didžiojo New Yor_ 
ko Šeštoji Metinė Lietuvių 
Diena. Taigi jau nuo dabar 
ruoškimės tai dienai, kad jai 
atėjus nereiktij galvot ką ten 
susitiksi, ką geriau būtų su 
savim nusivežti, ,kad gerai pa 
sisotinus, linksmai ir įdomiai 
dieną praleidus. Išanksto rū
kykime dešras, išsivirkime 
krupniko, pasitaisykime ge
rai batus, kad Liepos 4 d. 
būtų galima tik džiaugtis. O 
ten bus ko džiaugtis, bus kuo 
gėrėtis: chorai išpildys dainų 
programą, L. Vyčių apskritys 
parodys sporto įdomybių, pa
rapijos žais kontestus; ir už" 
viską bus dovanų. Taip kad ir 
Tamsta gali jų laimėti. Taigi 
nepamirškite Liepos 4 d. — 
Lietuvių Dienos, Klaščiaus 
Parke, Maspethe.

MASPETH, N. Y.

Gausingos Rekolekcijos
Praeitą sekmadienį kun. 

Richard Fay, C. P. pradėjo 
jaunimui rekolekcijas. Kas 
rytas ir vakaras jaunimas ir 
amerikiečiai gausiai lankosi, 
perpildo bažnyčią. Pamoksli
ninkas gražiais aiškia kalba 
(angliškai) pamokslais patrau 
kia klausytojus. Rekolekcijos 
baigsis šį sekmadienį geg. 19 
d. 4 vai. po pietų.

— Birž. 5 d. prasidės Ma- 
spetho lietuvių bažnyčioje 
novena prie šv. Antano.

—• Birž. 5 d. vakare 8:30 
vai. bažnyčioje bus rodomi 
judamieji paveikslai apie šv. 
Antano gyvenimą.

— Pirmos Komunijos kla
sės laikomos trečiadieniais 4 
vai. po piet. ir šeštadieniais 
10 vai. ryto.

GRAŽIAI MINĖJO ’ ’MOTI.
NOS DIENĄ”

Maspeth, N. Y. , gegužės 12 
d. š. m. ALRK Moterų Sąj. 
30 kuopa gražiai minėjo Mo" 
tinų Dieną ir kartu 15 metii 
kuopos gyvavimo sukaktį. 
Rytą 9 vai. buvo atlaikytos 
giedotos šv. Mišios kurias at
našavo Dvasios Vadas kun. 
P. Lekėšis intencija gyvų ir 
mirusių sąjungiečių. Pritai
kinta gražų Motinoms pamo

kslą pasakė gerb. klebonas J. 
Balkūnas. Visos Sąjungietės 
buvo pasipuošę gėlėmis ir lai- 
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ke šv. Mišių ėjo bendrai prie 
šv. Komunijos. Po pamaldų 
prie bažnyčios durų fotogra
fas R. Kručas nufotografavo 
visas.

Apie 10 vai. ryte įvyko 
bendri pusryčiai Sąj. M. Za" 
belskienės salėj. Kada susirin 
ko visi svečiai ir sąjungietės, 
gerb. kp. pirm. V. Baltrūnie- 
nė pakvietė kleb. J. Balkūną 
atkalbėti maldą. Taipgi pri
taikintą prakalbą su sveikini
mais pasakė, linkėdamas są- 
jungie'tėms ilgaus ir sėkmingo 
gyvavimo per ilgiausius me
tus. Po tam pakviesta prof. 
J. Tamošaitis vesti muzikalį 
programą. Atidarė savo prog" 
ramą, teikdamas širdingiau
sius linkėjimus sąjungietėms. 
Po tam eilutes pasakė p-lė O. 
Petrulytė, 7 m. mergaitė, kuri 
labai gražiai deklemavo ”Mo- 
tinos žodis garbingas’, ”0 
Motinos Jums duota galybės 
dangiaus”. P-lė E. Nedzins- 
kaitė padainavo ’’Motule ma
no”, ’’Gegutė” ir dvi kitas 
pritaikintas motinoms daine
les. P-lės S. Minčinskaitė ir 
O. VišniauskaiTe padainavo 
”Ausk močiute drobele’s’, 
’’Motiejus” ir ’’Augin motin 
tris dukreles”. Taip buvo 
jautrios eilutės ir dainelės, 
kad net visoms moterims aša
ros skruostus vilgc.

Mūsų gerb. pirm. V. Baltru 
nienė sveikino visas kuopos or 
ganizatores ir gerb. ponia V. 
Valantiejienę kuopos vardu 
ir buvo pakelta į kuopos gar
bės nares už jos 15 metų dar
buotę dėl mūsų kuopos. Taip" 
gi buvo suteikta didelis rau
donų gėlių bukietas ir rankų 
darbo didelė lininė staltiesė 
ir 12 napkins ir lacines firan- 
kos.

V. Valantiejienė gražioj 
savo kalboj nupiešė 15 metų 
veikimus ir išvardino pirmu" 
tines nares ir jų pasišventimą 
dėl bažnyčios ir kuopos. Ragi 
no visas sąjungietės dar dau
giau darbuotis po meilės ir 
tiesos vėleva.

Sveikinimus išreiškė pirmos 
organizatorės A. Švermickie" 
nė, ir A. Brusokienė. Taipgi 
gražias kalbas pasakė pirmu
tinė narė ponia R. Nedzinskle- 
nė, taipgi Amelija Galčiuvie" 
nė iš Blissville, L. I., O. Lau
kaitienė, O. Klaščiuvienė, Pa 
lubinskienė, A. Jocienė, O. 
Lizūnienė, M. Zabelskienė, M. 
Šlapikienė, A. Kivytienė, P. 
Navickienė, O. Petrulienė. At
silankė graborius A. J. Valan 

tiejus ir sveikindamas sąjun- 
gietes, motinėlės ir suteikė 
didelį pyragą sukaktuvių pa
minėjimais užrašytą.

Mūsų gerb. V. Valantiejie
nė paskutinė nuoširdžiai dė
kojo visoms sąjungietėms už 
taip gražias ir brangias dova
nas ir linkėjimus.

Po tam skirstėmės pilnos 
geriausių įspūdžių ir jausmų.

— Maspetho Šv. Rožan
čiaus draugija ruošia ”Žiur" 
ščiukų balių” ateinantį sek
madienį, geg. 19 d. 7 vai. va 
kare, Šv. Stanislovo salėje. 
Už gražiausius šiukštus bus 
duodama net 5 dovanos. Taigi 
visi į balių, kaip jauni, taip 
ir seni ir maži, kviečiami at
silankyti ir paremti gražų ti
kslą. Įžanga tiktai 35c. 
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PADĖKA

Malonios Maspetho sąjun
gietės, už jūsų linkėjimus, 
gėles, ir brangias dovanas į- 
teiktas man laike 15 metij ju
biliejaus mūsų kuopos minė
jimo, taipgi už jūsų įvertini" 
mą mano darbų ir pasišven
timo, labui mūsų organizaci
jos, tariu viešą širdingą ačiū.

Veronika Valantiejienė,
M. S. 30 kp. finansų raštin.

GREAT NECK, L.

Lietuviai pasirodė
Vietiniai lietuviai nežinojo, 

kad čia esama tiek daug lie
tuvių. Praeitą savaitę kun. J. 
Bružikas, S. J. laikė misijas 
ir išragino visus lietuvius at
silankyti. Penktadienio vaka
re atsilankė virš 300 žmonių, 
o sekmadienio ryte 5:30 vai. 
atsilankė į 500. Nustebo visi, 
kai didžiulė šv. Aloyzijaus 
bažnyčia buvo apipilnė. Visgi 
Great Neckas yra tik Maspe
tho misija, o tiek daug lietu- 
vių esama. Ilgai atsiminsime 
kun. Bružiką, jo gražius ir į- 
tikinančius pamokslus. Dėkin 
gi esame vietiniam klebonui 
kun. Donovanui už šias misi
jas.

P. ŽILEVIČIAUS PAGERB- 
TUVĖS

Kas dar neįsigijot į rengia
mą p. Žilevičiaus pagerbtuvių 
bankietą tikietus, pasiskubin- 
kit, nes laikas jau visai trum 
pas. Bankietas įvyks gegužės 
26 d. 6 vai. vakare puošniame 
Victoria Kotely j, 7th Avė ir 
51 St., New York. Šiame ban- 
kiete dalyvaus New Yorko ir 
New Jersey inteligentija. 
Prieš ir po vakarienės šokiai. 
Tikietij galima gauti pas apy
linkės vargoninkas, ’ ’Ameri
kos” redakcijoj ir pas komi

teto narius. Tikieto kaina tik 
$2.50.

Kaip žinoma, kad Lietuvos 
valdžia p. Žilevičių apdovano
jo Gedimino ordenu, tad lai
ke šio bankieto jį įteiks Lie
tuvos Gen. Konsulas p. Žadei- 
kis.

NAUJA PROGRAMA

Pradedant šiuo penktadie
niu, geg. 17 d. Ansamblis Lie 
tuvos Daina pradeda dainų ir 
muzikos programą iš stoties 
WLWL (1100 kc.). New York 
■City. Programa bus kas penk 
tadienis 7:00 iki 7:15 vai. va
kare.

LEGIONIERIAMS

Penktadienį, gegužės 17 d., 
8:30 v. v., Posto bute, 262-A 
Humblodt St., Brooklyn, N. 
Y. įvyks specialis A. L. L. 
Dariaus—Girėno Posto Nr. 1 
susirinkimas aptarti kelis 
svarbius reikalus, jų tarpe: 
a. a. kapt. Dariaus motinos 
karsto išlydėjimas Lietuvon 
ir dalyvavimas ’ ’Decoration 
Day” parade. Visiems na" 
riams privalu dalyvauti.

V. Trainaitis, Adj.

NAUJAS GIESMYNĖLIS

Pereitą savaitę gavome di
delį siuntinį iš kun. Juozo 
Židanavičiaus (Amsterdam, 
N. Y.) giesmiij knygelių — 
’’Naujas Giesmynėlis” 3-čią 
dalį, A ir B skyrius. Skyrius 
A talpina gegužės mėnesio 
giesmes prie Marijos. Skyrius 
B — Švenčiausio Sakramento 
giesmės. Šiam giesmynėliui 
žodžius ir meliodiją parašė 
Seirijų Juozas — kun. Žida- 
navičius, o harmonizavo Al. 
Kačanauskas.

Tikime, kad giesmynėlis 
turės didelio pasisekimo cho
ruose, nes tos rūšies giesmy- 
nėlių jiems trūksta.

Seirijij Juozas, išleisdamas 
’’Naujo Giesmynėlio” 3"čią 
dalį, daug pasitarnauja lietu
viškos bažnytinės muzikos 
naudai. ’’Amerikos” redakci
joj šio naujo giesmynėlio ga
lima gauti skyrius A — po 
25c. ir Skyrius B — po 15c. 
Imant daugiau . — daroma 
nuolaida.

VYKSTANTIEMS Į LIETU
VĄ

Liepos 3 d. A. L. R. S. ir P. 
S—ga organizuoja oficialę 
ekskursiją į Lietuvą Švedų 
Am. Linijos laivu ’Gripsholm’ 
Norintiesiems šią vasarą vyk
ti į Lietuvą, patariame važiuo 
ti su šia ekskursiją. Organi
zatoriai šios ekskursijos pra

neša, kad visiems su šia eks
kursija vykstantiems kelei
viams Lietuvos vyriausybė 
suteikė nemokamas vizas 
(šiaip viza kaštuoja $10) 
Šios ekskursijos keleiviai da
lyvaus Liet, jaunimo moksl. 
’’Ateitininkai” jubiliejiniam 
kongrese, iškilose po įvairias 
Lietuvos vietas, Pas. Liet. 
Kongrese, parodose ir tt. Ke
lionės metu laive bus laiko
mos šv. Mišios. Jau dabar 
yra nemažai užsiregistravusių 
šiai ekskursijai. Prašome nie
ko nelaukiant dėl rezervaci" 
jįj ir informacijij kreiptis į 
’ ’Amerikos ’ ’ redakciją arba 
pas ekskursijos vadą J. C. 
Morkūną , 41 Wilitte Dr., 
Rochester, N. Y. arba į Ma- 
rianapolis College, Thompson,. 
Conn, arba į ’’Garsą”, ’’Dar
bininką” ir ’’Draugą”. Vie
tas užsisakykit iš anksto, nes 
paskiau teks prastesni kam
bariai arba ir visai gali netek
ti.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

Pradedant sekančiu nume
riu ’’Amerikoje” tilps savai
tinė skiltis, ’’Teisių Patarė
jas”. Skiltį ves adv. K. R 
Jurgėla, kuris sutiko teikti 
’’Amerikos” skaitytojams 
bendrus teisinius straipsnius. 
Paklausimus siųskite:
C. R. Jurgėla, Esq.,

c-o ’’Amerika”,
423 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

Redakcija.

VAKARIENĖ IR KRIKŠTY
NOS ATIDEDAMA

Dariaus-Girėno Aero Klu
bas skelbė, kad gegužės 19 d. 
įvyks naujo mokomojo lėktu
vo krikštynos ir po to vaka
rienė. Bet kadangi lak. Kie' 
la negali su tuo lėktuvu iš 
Chicagos atlėkti, dėl dideliu 
lietų vakaruose, tai krikšty
nas ir vakarienę klubas atke
lia į vėlesnį laiką. Tikietai į 
vakarienę bus geri ir vėliau, 
jų nenumeskite.

New Yorko mieste yra 2,- 
809 bažnyčios, kurių verte 
siekia $318,786,150. Joms pri
klauso 4.079,501 asmuo, kurie 
sulyg tikybos skirstosi šiaip: 
Romos katalikų 1,733,954; žy
du 1,765,000; metodistu 55,- 
757; baptistij 26,279; presbt 
terijonų 68,580; episkopalą 
141,205; luteronų 110,430; re
formatų 24,225; congresiona- 
listų 27,594 ir Christ Scien- 
t is 5,209.

Darbas yra pasilinksmini 
mas ' fiziniuose skausmuose.

Šekspyras.



Gegužes 17 d., 1935 m. ’’AMERIKA”

APREIŠKIMO PARAPIJA

Gegužės 5, 6 ir 7 dd. Ap
reiškimo Bažnyčioje buvo 40 
vai. atlaidai, kurie apvaikš" 
eiota su didelėmis iškilmė
mis.

Sekmadienį, geg. 5 d. po 
sumos, prasidėjo tos pamaldos 
su iškilminga procesija. Per 
visus tris vakarus buvo iškil
mingi mišparai, kuriuos lai“ 
kė svečiai kunigai. Per Miš
parus gražiai išlavintas, cho
ras vadovaujant muz. Jan" 
kui, giedojo labai gražiai, o 
ypatingai giesmes ’ ’Karalie
nė Dangaus” ir giesmę prie 
Švč. Sakramento. Nedėlios 
vak. ir mūsų kaimynai vargo- 
ninkai prisidėjo savo balsais 
prie pagražinimo pamaldų. 
Labai malonu ir sveikintina, 
kad jie vieni kitiems gelbsti. 
Antrad. vakare ant užbaigi" 
mo atlaidų, beveik visi apy
linkės kunigai dalyvavo pro
cesijoje.

Per visas dienas draugijos 
laikė labai tvarkingai savo 
adoracijas. Gi labai gražus 
pamokslus per visas dienas, 
pasakė mūsų jaunas misionie" 
rius Tėvas Kazimieras Žvirb
lis.

Norint per visą mėnesį šio
je bažnyčioje buvo laikoma 
tai pamaldos, tai rekolekcijos, 
bet žmonės gausiai jas lankė. 
Jie paklausė pakvietimo savo 
mylimo klebono ir išpildė no" 
rą ir paties Viešpaties Dievo. 
Nes Jis pasakė: ’ ’Kas jūs klau 
so, Manes klauso, kas jus nie
kina, Mane niekina.”

Pastaba
Nežinia ar tie Kristaus žo" 

džiai buvo vien tik del senes
nių žmonių? Kažin kodėl mū
sų jaunimas to nepaiso. Jam 
neužtenka nei raginimų, nei 
prašymų. Argi tai neskaudu? 
Kad jaunuolis ar jaunuolė pa
čiame pavasaryje, kaip žydin 
ti gėlė, aukoja save pasaulio 
dievaičiui?

Labai teisingai ir gražiai 
kalbėjosi pereitą ketvirtadie
nį Jonas su Antanu per radio 
apie mūsų dienų jaunimą. 
Būti} labai pagirtinas daly
kas, kad ir daugiau tokių pa
kalbėsimų būtų per radio.

parapijos mokyklos užbaigi
mo parengimas, tai kun. Kar_ 
vičiaus pagerbimas atkelia- 

' mas į birželio 6 d. t. y. bus 
kartu su kunigo klebono pa
gerbimo vakariene.

Gyvojo Rožančiaus dr-jai 
šią vakarienę pagelbsti ruoš’ 
ti ir visos parapijos draugijos.

JUDANTI PAVEIKSLAI

Šį šeštad. gegužės 18 d. Ap
reiškimo salėj įvyks pirmųjų 
Lietuvos garsinių paveikslų 
rodymas. Juos rodys p. Kau" 
lakis, kuris nesenai gavo ir 
kitų naujų filmų iš p. Luk
šio, vaizduojančių Lietuvos 
gyvenimą. Apreiškimo para" 
pijo j rodymų pradžia šešt., 
8 vai. vakare.

OPERETĖ ’’SYLVIA”

DVIGUBA PAGERBIMO
VAKARIENĖ

Kaip jau buvo pranešta, 
Apreiškimo Gyvojo Rožan
čiaus draugija rengia savo 
vo gerb. kleb. kun. Norberto 
Pakalnio pagerbimo vakarie
nę birželio 6 d. (ketverge), jo 
vardo dienos proga.

Kadangi Joninų dieną buvo 
rengiamasi suruošti ir kun. 
Jonui Kartavičiui vardiniu 
balių, bet tą dieną įvyksta

Gegužės 11 ir 12 dd. Ap
reiškimo parapijos choras ve 
damas muziko J. Jankaus, sta 
te operetę ’’Sylvia”. Šešta" 
dienio vakare žmonių buvo 
netaip daug, bet užtai gal dar 
sveikiau išėjo chorui: tai bu
vo lyg generalinė praktika, 
kuri tačiau išėjo labai pui" 
kiai. Sekmadienį prisirinko 
pilna salė gražios publikos, 
kuri atydžiai sekė visą eigą 
ir gėrėjosi puikiu vaidinini- 
mu. Šis p. Jankaus bandymas 
parodyti publikai ką’nors ge
resnio, nes ikšiol buvo įpras" 
ta, reikia pasakyt, pavyko 
visu šimtu nuošimčių. Tiek 
tipų parinkimas, tiek muzika- 
lis programo išpildymas kal
ba pats už savę, kad į ”Syl" 
via” buvo įdėta daug laiko, 
gabumų ir kropštumo. Vaidi
nimas irgi nebuvo blogas.

Didžiuliam chorui nebuvo 
galimybės tilpti ant scenos, 
taigi p. Jankai sugalvojo gu" 
drų ’’triksą”: chorą patalpi
no prie scenos, kartu su or
kestrą, kas sudarė įspūdžio, 
kad visa publika galingai ir 
sutartinai dainuoja su vai
dintojais. Orkestras, kurį ve" 
dė smuikininkas p. Raišys, 
vykusiai akomponavo chorui 
ir vaidiloms. Pianu akompo
navo p"lė Valentaitė.

Iš vaidilų vykusį ūpą su
kūrė J. Leonas — Tobytum, 
tik jo balsas ne toks lanks" 
tus; A. Čemerkienė — Sylvia, 
puikiai vaidino ir dainavo; A. 
Aimutis — dvaro poetas pa
rodė išlavintą balsą; A. Sa" 
malionis gerai vaidino. Iš 
bendro merginų — kaimiečių 
būrio ypač pasižymėjo M. Ba 
liūnaitė; taipgrElzė — M. 
Stagniūnaitė; neblogą interp
retaciją atliko A. Stanis — 
kaimo vaikinas.

Šis Apreiškimo choro pasi
rodymas yra drąsus ir pasek

mingas žygis. Užtai reikia 
sveikinti p. Jankų, kuris pa" 
rodė, ką gali padaryti. Ypač 
kaipo dirigentas, jis ir vaidi
nimo metu vaizdavo drąsų, 
patyrusį ir rimtą dirigentą.

Paulius.

PIRMAS PIKNIKAS

Šv. Vardo draugija ir pa
rapijos choras Apreiškimo pa 
rapijos, rengia didžiulį išva
žiavimą gegužės 19 dieną, sek 
madienį, Klaščiaus parke. Pra 
sides nuo pirmos valandos po 
pietų. Bus šauni programa: 
dainų, ir visokių kitų įvaire
nybių. Visus parapijoms, ypa 
tingai švento Vardo draugijos 
narius kviečiame skaitlingai 
atvykti ir savo draugus atsi" 
vesti. Rengėjai.

DtARIAUS—GIRĖNO AERO 
KLUBAS

Peret. trečiadienį gegužės 
8 d., t. y. dviejų metų Da" 
riaus—Girėno į Brooklyną 
atskridimo sukakties proga, 
oficialiai Liet. Legiono Ame
rikoj Dariaus—Girėno Postas 
įteikė čarterį naujam lietuvių 
— Dariaus — Girėno Aero 
Klubui. Šis klūbas faktinai 
yra įsikūręs liepos 15, 1934 
m., bet iki šiol veikė kaip A" 
mer. Lietuvių Legiono oro se
kcija. Viso klūbas jau turi 
apie 20 narių ir trivietį (su 
valdytoju) mokomąjį lėktuvą.

Iškilmingame čarterio įtei" 
kimo akte dalyvavo Liet. Le
giono, Amerikos Legiono 
(Great Neck Posto) ir Estų 
legiono atstovai. Jie pareiškė 
džiaugsmo, kad lietuviai šie" 
kia aviacijos mokslo, tuo pa
gerbdami savo didvyrius Da" 
rių—Girėną.

Po to D. G. Aero klūbas. 
turėjo trumpą susirinkimą, 
kuriame dalyvavo ir visi sve
čiai. Po abiejų susirinkimų 
įvyko šeimyniški užkandžiai 
Liet. Legiono Romovėj.

Buvęs.

VIEŠA PADĖKA

Tariam nuoširdžią padėką 
M. Sabenkai, J. Ginkui ir A. 
Kasmočiui už paramą pasek
mingai surengti Gėlių šokius, 
kurie įvyko Kasmočiaus sa" 
lėj, gegužės 11 d. Dėkui p. 
V. Trainaičiui už savo laiko 
pašventimą, pagelbstint prog
ramą išpildyti.

Dėkui gerbiama jai publi
kai už atsilankymą ir gerbia" 
mosioms narėms už pasidar
bavimą.
Legiono Moterų Rėmėjų val
dyba :

S. Jurevičiūtė, (pirm.)
H. Jurgėlienė, (sekr.)

’ii»n unminiiniiiiH
£ lt-. STagg 2-2306

I PALOCIŪS SALDAINIŲ
= KRAUTUVĖ
| GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata. Hot Chocolate 
Pietūs išanksto susitarus.

= AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš
S geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
= J. GINKUS,
= 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.
"tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliii ai
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Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2—0788 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA 
(LBVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
107 Union Avenue,

Tel.: STagg 2—6043 NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS, Inc.

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
660 Grand Street, 4 Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC
ALEKS. RADZEVIČIUS

GRABORIUS

Priešais Apreiškimo Bažnyčią 1
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA
GRAB ORIUS 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. 

kitus miestus ar farmas, kreipiktės:
Watervliet, N. Y.

-v

Jei norit gauti į
1920 7th Avė.
N. MASENAS BAKING CO
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GIMTADIENIO PUOTA

Gegužes 17 d., 1935 m. • 
___________ L .■■■■>

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS VISUOMENĖS ŽINIAI

Šį sekmad. parapijos cho
ras vedamas J. Brundzos, 
rengia metinį koncertą — te" 
atrą, kuris įvyks parapijos 
salėje. Pradžia 7 vai. Prašo
me nesivėluoti, nes žinot šio 
choro parengimai būna visuo
met punktualiai. Išgirsit dar 
negirdėtų naujų dainų. Pa" 
matysit lietuvišką baletą šo
kant. Pasibaigus programai, 
bus šokiai. Tikietus įsigykit 
iš kalno, pigiau. Dabar per
kant 40c. prie durų 50c. Vi“ 
sas pelnas parapijos naudai. 
Prašome parapijom; skaitlin
gai atsilankyti.

Pasiskubinkit įsigyt J. E. 
Vyskupo Matulionio rengia
mai vakarienei tikietus, nes 
vėliau jų pritruks. Vakarienė 
įvyks geg. 30 d. Tikietai po 
$1.00. Šios vakarienės komi" 
sijos susirinkimas bus tuoj po 
sumos šį sekmadieni parapi
jos svetainėje.

Gegužės mėn. 7 d. 9 vai 
vakare, Gen. Konsulate, New 
Yorke, įvyko lietuvių kongre
so rėmėjų komiteto susirinki 
mas.
' Susirinkime buvo išduotas 

raportas iš p. R. Skipičio su
tiktuvių parengimo, kuris į" 
vyko Klaščiaus—Clinton par
ke, bal. 6 d. Apmokėjus visas 
išlaidas gryno pelno liko 10 
centų.

Kadangi p. R. Skipitis New 
Yorke pribus birželio mėn. 11 
d. ir 19 d. birželio grįš į tė
vynę Lietuvą, taigi, buvo svar 
stomas jo išleistuvių klausi
mas. Komiteto nariams pra
nešus, kad kai kurios atskiros 
organizacijos norinčios reng
ti išleistuves. Šį klausimą 
Komitetas apsvarstęs — pa
lieka organizacijoms liuosas 
rankas, ar tai jos pavieniai, 
ar bendrai kelių organizacijų 
vardu rengs išleistuves. Ko
mitetas jokio parengimo ne
rengs. New Jersey lietuviai 
išleistuves rengia birž. 16 d.

Įgal. Sekr. A. Alekna.

Motina O. Žudžius ir teta 
M. Karvelis rengia gimtadie
nio puotą p-lei Mildredai Žu
džius, jos 16 m. amžiaus su
kakčiai paminėti. Ta puota 
įvyks birželio 1 d., p. A. Kas- 
močiaus salėj, 262 A Hum
boldt St. Brooklyne. P-lė Mil- 
dreda yra E. D. High School 
mokinė, pereitą vasarą viešė" 
jusi su mamyte Lietuvoje. Jos 
tėveliai ir teta nori atžymėti 
Mildredos įėjimą į merginų 
amžių, surengiant puotą sulyg 
Amerikos papročių.

jžMfeNUOTl 
UCTUMMI

KARALIENĖS ANGELŲ 
PARAPIJA ORO BANGOMIS

SILKIŲ BALIUS

Gegužės 17 d. 1935 m. t. y. 
šį penktadienio vakarą, Ka
ralienės Angelų par. Šv. Var“ 
do draugija rengia antrą me
tinį Silkių Balių, parap. salėj. 
Šokiams gros DLK. Vytauto 
Orkestrą. Pradžia 8 vai. vak. 
Įžanga tik 25c., už kurią bus; 
ir užkandžių iki sočiai. Visi 
žinote, kokį milžinišką silkių 
balių buvo pernai surengusi 
Šv. Vardo draugija. Taigi šie" 
met'bus dar didesnis. Nepa
mirškite, kad po užkandžių 
bus galima ir dantis ”pap" 
Įausti”.,., Taigi iki pasimaty
mo šį penktadienį.

PRAKALBOS PRAKALBOS

Ketverge, gegužės 16 d. 
1935 iš stoties WMBQ kalbės 
Dr. Petriką apie sveikatą. Jo 
kalba bus 9:20 — 9:30 vai. 
vakare. Apie dantų priežiūrą 
ir sveikatą. Jei kas norėtų- 
platesnių informacijų apie 
tas paskaitas, kreipkitės pas 
Lietuvių Profesionalų Apšv. 
komisijos pirm. Dr. Žukauską, 
1114 Foster Ave., Brooklyne.

MNUS 
lit GlftCMS

Parašė 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.

i ’ — n
BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p, 
6—8 vak •

Tel.: EVergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
VALANDOS: 

1—2 P. P.

1114 FOSTER AVENUE
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

A VALANDOS:
DR. A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO 4th STREET•

9—12 ryte
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-0105

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REpubllo 0-3040

Phone EVergreen 8-10494

DR. H. MENDLOWITZ
252 Berry Street. Brooklyn. N. Y.

Valandos:
I iki 4 P.M. kasdieną
Trečiad. ir šeštad. 6 iki 7:30 P.M. Flatbusb Ofisas
Sekmad. 10 iki 12 A.M. 2220 Avenue J

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

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

Tel.: JUniper 5—0259
Tel: Evergreen 7-7770

POVILAS GUSTAS

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

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiinitmi miifiiimimmmiiiiimii iimimiimmiiiiiiiiiiiz

j CLINTON PARKAS |
= Tinka Piknikams, Baliams, ir kitiems parengimams

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

Tel.: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

iLRKS. Amerikoje 134 kp. 
rengia Vajaus prakalbas, ku" 
rios įvyks sekmadienį, gegu
žės 19 dieną. Prasidės 2:30 
vai po pietų, Karalienės Air 
geli} parapijos salėje. Bus kal
bėtojų. Kalbės gerb. vietos 
klebonas kun. J. Aleksiūnas, 
Maspeth'o klebonas gerb. kun, 
J. Balkūnas ir kiti. Taigi visi 
ypaš šios kuopos nariai kvie" 
čiami būtinai ateiti ir netik 
savo šeimynas atsivesti prira
šyti prie Susivienymo, bet ir 
savo draugus pakalbinti pri
sidėti prie šios organizacijos. 
Visi tat kviečiami kuoskait- 
lingiausia atsilankyti.

Komitetas.

= JUniper 5-8059 Jonas Klasčius, Savin. E

= Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. =
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AMERIKOS LITUVIŲ KATALIKŲ — 
STUDENTŲ IR PROFESIONALŲ SĄJUNGA 

RENGIA PIRMĄ OFICIALŲ 1935 M
DIDELĘ EKSKURSIJĄ į LIETUVĄ

Išplaukia iš New Yorko Modemiškuoju Baltu Motorlaiviu
’GRIPSHOLM’

Trečiadienį, Liepos 3 d., 11 vai. ryte
New York — Klaipėda Per Gothenburgą, Švediją

Visi Amerikos Lietuviai, Kviečiami Dalyvauti 
EKSKURSIJOS PALYDOVAI: Sąjungos Cotro Dvasios Vadas: Kun. 
J. Balkūnas; Sąjungos Centro Pirmininkas Jonas C. Morkūnas 

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

Arba į vietinį laivakorčių agentą
SWEDISH AMERICAN LINE

GRAND PARADISE BALL ROOMS
buvus GRAND ASSEMBLY

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

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

X f
Į GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

f Notary Public Tel.; Virginia 7-1896
Parduoda ir išmaino namus, krautuves ir biznius, 

išnuvmuoja kambarius ir sukolektuoja rendas. Taipgi 
apdraudžia automobilius, judomą ir nejudomą nuosa
vybę, žmogaus sveikatą ir gyvybę.

------- ------ *
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