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dentų ekskursija, kuri iš" 
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gistruoti į katalikų aukštes" 
nes mokyklas — high schoo“ 
les ir kolegijas. Lietuviai tu
rėtų pasirinkti vieną iš vieti
nių katalikiški! mokyklų ar 
kolegijų. Katalikų mokyklos 
yra vyriausybės pripažintos; 
jos užtikrina vaiko gerą auk 
lybą. Tiek tokie turi vispu" 
sinį išauklėjimą, kurie netik 
protiniai, bet ir dvasiniai iš
lavinti.

Vaiką reikia auklėti iš ma
žens. Jis bręsta kūnu, protu 
ir dvasia nuo 6 metų. Tad pa 
rūpinti jairrikrikščionišką au_ 
klybą iš pat pradžių, ytin yra 
svarbu. Parapijinė mokykla 
yra tinkamiausia vaikui vie
ta, ypač lietuviška parapijinė 
mokykla. Gero išmokslinimo 
pavyzdžiu yra Hartfordo lie" 
tuvių par. mokykla (Šv. Tre
jybės), kame Ona Šliokaitė 
laimėjo silibizavimo (spell
ing; kuiiteslą. Ji dalyvaus 
’’Spelling Bee” konteste Wa
shingtone, kuriame dalyvaus 
iš visų valstybių suvažiavę 
kontestų čampionai.

Bal. 28 d., 1925 m. Kaune 
susirinko apie 100 Lietuvos 
veikėjų, kr < > i. .• miiii 
Vaduoti S—try Iniciatorium 
buvo Kan. F. Kemėšis. Dabar 
Sąjunga yra stipri, gausinga. 
Skyriai randasi visuose pa
saulio kraštuose. Per dešimt 
metų ji Vilniaus idėją netik 
užlaikė gyvą, bet įsąmonino 
amžiams.

Apie mane Tysliava ėmė 
rašyti eilę ištisų straipsnių. 
Jo žodžiais tariant, tai ”ge_ 
ras garsinimas”. Bet aš ne 
poetas, man garsinimas nerei
kalingas; už jį nė nedėkosiu.. 
Vienam numeryj Tysliava 
džiaugiasi, kad '’Kaziukas 
Vilniškutis mokosi iš jo, o 
kitam numeryj skundžiasi, 
kad jos neskaito. Jei jau mo
ku koiiotis, pagiežą lieti ir 
nesąmones skelbt, tai gal ir 
turi teisę Tysliava savintis 
mane kaipo mokinį. Bet kaip 
galiu mokytis iš Vienybės, 
jei, kaip pats skundiesi, jos 
neskaitau? Čia atsiduoda ’po
etiška’ liogika..., — Tai ištik- 
ro negaliu ’kibti’ prie tokių 
”sau nelygių” asmenų.

J. .E VYSKUPAS TEOFILIUS MATULIONIS
Kuris gegužės 30 d. atvyksta į Brooklyną ir Šv. 
Jurgio parapijoj, kur klebonauja gerb. kun. Kazi
mieras Paulonis, vaikučiams teiks Sutvirtinimo Sa" 
kramentą. Tą pačią geg. 30 dieną, visos šv. Jurgio 
parapijos draugijos Jo Ekscelencijai rengia pager
bimo vakarienę.

Pereitą sekma d. turėjo įvy
kti Aviacijos diena ir pasku
tinis atsisveikinimas Worces- 
teryj. Į aerodromą susirinkę 
daug žmonių ir keletas žymių 
amerikonų, vienas veteranas 
lakūnas. Vaitkus su Litua- 
nica nepasirodęs. Susidaręs 
begalo slegiantis ūpas. Pa' 
duota priežastis, kad netvar
koj moksliški magnetai’. Čia 
publiką ’’malonėjo” Grigai" 
čio paprašytas adv. Bagočius, 
kuris ir pats ant galo ėmė kei
kti socialistų tėvą ir ALTA"

SS’’Ą.
Lakūnas James—Janušas

tvirtina, kad Lituanica II dar 
visai neįrengta. Daug instru
mentų esą visai bevertės. Tai
gi atrodo, kad daug dar teks ja netrukus 
’’atsisveikinimų” rengti..., laivą su

VOKIETIJA APSI
GINKLAVUSI

’’Matin” skelbia iš Londo
no gautą žinią, kad Sovietų 
Rusijos tautinės apsaugos vi 
cekomisaras parengė apie vo
kiečių ginklavimąsi raportą, 
kurį Sovietų vyriausybė pa
skelbė. Esą, raporte tvirtina
ma, kad dabar Vokietija tu
rinti 3„700 lėktuvų. Jų skai
čius netrukus pasieksiąs 16," 
000. Šią vasarą vokiečių ka
riuomenė (tame skaičiuje ir 
karininkai) pasieksianti 909,- 
000 vyrų, prie kurių dar pri“ 
sidėsią 900,000 vyrų sudarytų 
iš SS dalių, juodosios gvar
dijos, policijos ir tt. Vokieti“ 

turėsianti 101
22,600 žmonių.

AMERIKOJ LIETU
VOS NEPRIKLAUSO

MYBĖS ŠVENTĖ

Annapolis, geg. 17 d. — De 
legacija iš 50 Amerikos lietu
vių atstovų, lydimi] dr. M. 
Bagdono, Lietuvos Charge d’ 
Affaires Washingtone, šian
dien buvo liudininkai istoriš" 
ko fakto, kada Marylando 
gubernatorius Harry W. Nice 
pasirašė rezoliuciją, kad Va
sario 16 d.d paskelbiama kai
po Lietuvos Nepriklausomy
bės Diena Maryland© štate. Tą 
dieną (Vasario 16) 1918 m. 
Lietuva atgavo savo nepri
klausomybę. Gubernatoriui 
pasirašant taip reikšmingą re
zoliuciją — Lietuvos tautinės 
vėlevos supė jo stalą.

Rezoliuciją rėmė ir per Le- 
•gislatūrą pravarė Williamas 
F. Laukaitis, trafika teismo 
teisėjas .

MIRTIES BAUSMĖ 
PAKEISTA KALĖ

JIMU

Kaunas. — Lietuvos vyr. 
tribunolas svarstė Klaipėdos 
hitlerininkų kasacijos by’ą. 
Po visos savaitės nagrinėjimo, 
geg. 17 d. paskelbė, kad ka
riuomenės teismo sprendimas 
yra teisingas. Tuo pačiu pa
tvirtindamas 4 žmogžudžių— 
nazių mirties bausmę. Tik ba 
ronui Ropui bausmę sumaži
no nuo 8 iki 6 metų s. d. kalė
jimo. Gegužės 18 d. prez. A. 
Smetona mirties bausmę 4 
naziams pakeitė kalėjimu iki 
gyvos galvos. Bet yra žinių, 
kad nuteistieji patys pasigai
lėjimo neprašė, o tik jų gy
nėjai.

Vokiečiai triukšmauja
Šią Vyriausio Tribunolo 

sprendimas Vokietijoj sukėlė 
daug triukšmo. Kaikur įsikar
ščiavę ir sužvėroię naziai puo
lė lietuvius ir jų namus. Ka
raliaučiui Lietuvos konsulato 
išdaužė langus ir sužeidė tar
nautoją. Dėl to Lietuva pa
siuntė protesto notą Vokieti
jai. Santykiai labai įtempti.

— Laike pamaldų už Pil
sudskį, lenkų lakūnas Haus- 
ner, Detroite, krito žemėn iš 
1200 pėdų ir užsimušė.

NAZIAI TEISIA VIE
NUOLES

Berlynas, geg. 22 .— Vyrės 
nioji Šv. Augustino vienuoly
no Motina Neophyta 56 m. 
nuteista 5 m. kalėti ir sumo" 
keti $48,400 baudos. Ji kal
tinama už ”šmu gelia vimą” 
pinigų į Belgiją. Be kalėjimo 
vienuolė sesuo Englatia, ku
ri lydėjo Motiną Neophytą į 
Universum Bank in Amster
dam, apmokėti palūkanų už 
paskolą, — nuteista 10 mė
nesių kalėti ir $400 baudos. 
Šv. Augustino ordiną nazių 
teismas nubaudė $76,000 bau
da. Prieš 5 dienas už palūka
nų sumokėjimą užsienio ban
kui buvo nubausta sesuo Ver~ 
nera (Šv. Louiso kongrega
cijos) 5 metus kalėti ir $56,- 
000 baudos.

— Altus, Texas. Baisios vė
tros pakilę Oklahomoj, pasie
kė Altus miestelį ir padarė 
milžiniškus nuostolius. 12 
žmonių žuvę.

— Brooklyno vyskupijoj 
pereitam antradieny j, 9 kir 

•niyr.i sa-o 25 metų
kunigavimo jubiliejus. Tarp 
jubiliatų yra ir gerb. kun. S. 
P. Remeika.

— Pereitam sekmadienį šv. 
Tėvas skirdamas anglų pa
laimintuosius Tomą More ir 
vyskupą Joną Fisher šventų- 
jų skaičiun, kvietė Angliją 
grįžti Katalikų Bažnyčios 
globon.

— Didžiausias pasaulyj So 
vietų aeroplanas Maksim 
Gorky sudužo. Žuvo 49 žmo
nės Jis buvo iškilęs virš mie 
^to pavežiot to lėktuvo staty
tojų šeimų, ore susidūrė su 
kitu lėktuvu.

— Munich, Vokietija. Vie
tos katalikai kelia protestus 
prieš nazius už nuteisimą vie
nuolės 5 metams kalėjimo.

— Geg. 22 d. Amerikos J. 
V. Atstovų rūmai antru kar
tu perbalsavo, kad vetera
nams būtu išmokėti bonai.

v

Nors prez. Rooseveltas buvo 
uždėjęs savo veto, bet dabar 
jo veto atstovų rūmai perbalę 
savo 322 balsais prieš 98. Da
bar reikia, kad senatas bi- 
lių patvirtintų.



”AMERIKA” Gegužes 24 d., 1935 m.

VIETOS IR APYLINKES ŽINIOS
STUDENTŲ IR PROFESIO

NALŲ SEIMAS

Amerikos Lietuviii Katali
kų Studentu ir Profesijonahi 
Sąjungos Centro Valdyba šiuo 
mi praneša, kad Studentų ir 
Profesijonalų Seimas įvyks š. 
m. Birželio 27 d. (ketvirtadie" 
nis) ir 28 d. (penktadienis). 
Marianapolio Kolegijoje, 
Thompson, Conn.

Visi Amerikos Lietuviai Ka 
talikai — Dvasios Vadai — 
Prof esi jonalai — Studentai- 
(ės) — Visuomenės vadai ir 
tt. — Visose Amerikos lietu
vių kolonijose, kurie yra susi" 
rūpinę mūsų tautos ateitimi, 
yra nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti šiame nepaprastame 
iškilmingame lietuvių katali" 
kų šviesuomenės suvažiavime.

Centro Dvasios Vadas: Ku
nigas J. Balkonas, Maspeth, 
N. Y.

Centro Garbės Pirmininkas 
Leonardas Šimutis, Chicago, 
UI.

Centro Pirmininkas: Jonas 
C. Morkūnas, Rochester, N. Y.

MASPETH, N. Y.

Praeitą sekmad. Šv. Ražan" 
čiaus draugija suruošė Žiukš“ 
tij Balių, kuris gerai pavyko. 
Publikos prisirinko nemažai. 
Atsilankė ir gerb. vietos ku
nigai. Laikas praleista gražioj 
nuotaikoj. Už gražiausius 
šiukštus buvo duodamos 5 
dovanos. I laimėjo 'M. Ku_ 
Činskienė, 2 — O. Laukaitie’ 
nė, 3 — M. Norkevičienė, 4 — 
M. Januškaitė, 5 — V. Va" 
lantiejienė. Dėžutę saldainių 
laimėjo. Onutė Mockevičiūtė. 
Visas dovanas suaukavo drau
gijos narės. Padaryta gražaus 
pelno, kuris paskirtas para
pijai. Ražančiaus draugijos 
pirm. R. Nedzinskienė dėko“ 
ja visoms už dovanas ir pasi" 
darbavimą ir visiems daly
viams už atsilankymą.

Joninių Vakarienė

Sekmad. birželio 30 d. Šv. 
Vardo draugija padedant vi“ 
soms parap. draugijoms, ren 
gia puikų pokilį — vakarie
nę, pagerbimui gerb. klebono 
kun. Jono Balkūno, jo vardu
vių proga. Tikietai tiktai $1. 
Prašomi insigyti išanksto. Jii 
galite gauti pas draugijų na" 
rius ir klebonijoj. Būsite gra 
žiai priimti ir skaniai pavai
šinti. - O. P.

—Šį sekmadienį parapijos 
darže įvyks vaikučių geguži

nė. Pelnas eis vaikučiams va“ 
sarnamio įrengimui, Fort Sa" 
longa, L. I. Vasarnamiu daug 
rūpinosi vietos kunigai. Va
sarnamis bus vadinamas Pa’ 
langa, nes randasi prie jūrų.

— Šį sekmadienį geg. 26 
d. susižieduos- Jurgis Ungu’ 
Taitis su Katarina Vaselkaite 
ir Jurgis Linkevičius su Ma
gdalena Sinkevičiūte. Praeitą 
sekmadienį susižiedavo Juo" 
zas Kazakevičius su Aldona 
Ladonyte.

— Petras Ražutis buvo pa" 
laidotas geg. 15 d. Laidojimu 
rūpinosi p. Ballas.

— Sunkiai serga Aparavi- 
čienė Prižiūri dr. J. Petrau" 
skas. Dr. Petrauskas populia" 
rizuojasi maspethiečių tarpe.

— Šeštinėse — geg. 30 d. 
Maspetho bažnyčioje pamaldų 
tvarka bus: Mišios — 6, 7, 8 
ir 9 vai. Vakare 7:30 vai. ge
gužinės pamaldos.

— Jaunimo rekolekcijos 
užsibaigė su dideliu pasiseki’ 
mu. Kun. Richard Fay, C. P. 
yra geras pamokslininkas.

’ŽMOGŽUDŽIO DUKTĖ”
BOSTONE

Sekmadieriį, geg. 12, Liet. 
Vyčių N. Y. ir N. J. apskri" 
Čio dramos ratelis buvo nu
vykęs Mass, valstijon suloš" 
ti ’’žmogžudžio Duktė”.
■ Bostono 17 kp. šeštadienį 
surengė iškilmingas lošėjams 
sutiktuves puikioje valgyklo
je, kur dalyvavo visi įžymieji 
Bostono veikėjai. Per Komu" 
nijos bendrus pusryčius taip
gi lošėjai buvo gražiai priim“ 
ti ir pavaišinti.

Po pietų ’’žmogžudžio Du
ktė” buvo perstatyta Nor" 
wood, Mass., kur didžiulė sve 
tainė buvo žmonėms pripildy
ta. Kalbėjo kun. Kneižys vie’ 
tos klebonas ir A. Mažeika, 
Vyčio centro pirmin.) Loši
mui pasibaigus lošėjams buvo 
parengta vaišės su užkandžiu. 
Sekmadienio vakare šis veika 
las buvo perstatyta So. Bos" 
tone, kur irgi didžiulė salė 
žiūrovais buvo užpildyta. 
Pertraukų laiku kalbėjo kle
bonas kun. Virmauskis, kun. 
Urbanavičius. L. Vyčių cen’ 
tro vice-pirm. P. Razvadau" 
skas, centro pirm. A. J. Ma’ 
žeika, D. Overka ir kt.

Muz. R. Juškai vadovau
jant buvo išpildyta muzikalė 
programa. Abelnai kaip muzi“ 
kalė programa taip ir lošimas 
nusisekė ir visuomenę paten
kino.

Lošimui užsibaigus, lošėjai 
atsisveikinę su vaišingais bo" 
stoniečiais automobiliais grįžo 
atgal į New Yorką. Persta
tyme veikalo dalyvavo šie: 
O. Vaičelytė, O. Kainauskai’ 
te, B. Braškytė. P. Vaičelis, 
VI. Šleivys, VI. Kainauskas, 
A. J. Mažeika, J. Dailyda. 
Veikalą režisavo A. J. Mažei 
ka, pagelbėjo S. Mažeikienė.

Lietuvos Vyčių dramos ra
telis reiškia savo širdingiau" 
šią padėką Bostono 17 ir Nor 
woodo 26 vyčių kuopoms, dva 
sios vadams ir visuomenei už 
tokį malonų priėmimą ir di
delį vaišingumą. A. J. M.

MINĖJO 19 M. SUKAKTĮ

Sekmadienį, gegužės 19 d. 
Lietuvos Vyčių 12 kp. New 
Yorke iškilmingai minėjo 
19 metų sukaktuves nuo 
kuopos čarterio įgijimo su
rengdami gražią vakarienę ir 
šokius.

Vakaienėje dalyvavo ir gra 
žias kalbas pasakė Lietuvos 
vice’konsulas P. Daužvardis, 
vietos klebonas kun. šešto
kas, kun. Bružikas, nesenai 
iš Lietuvos atvykęs kun. Dra" 
zdys, vyčių apskr. pirmin. M. 
Mart inkus ir kiti. Vakaro ve
dėju buvo L. Vyčių Centro 
pirmin. A. J. Mažeika.

Kalboms užsibaigus, gražia 
muzikalė programa buvo iš’ 
^pildyta Aušros Vartų vyčių 
choro vadovaujamo muz. Lu- 
binsko. Po to, 12 kp. lošėjai 
perstatė lietuvišką vieno vei’ 
ksmo komediją ’’Išgydė”, 
kun atlošta neblogai.

Programai užsibaigus sekė 
lietuviški ir amerikoniški šo- ' 
kiai.

Kaip svečių, taip ir visų 
kitų dalyvių ūpas buvo labai 
pakįlęs ir visi linkėjo šiai 
veikliai kuopai geriausm pa’ 
sėkmių. A. J. M.

VYČIŲ BALIUS

Maspetho vyčių kuopa šį 
šeštadienį, gegužės 25 d. ren" 
gia didelį balių Klasčiaus sa’ 
lėj. Šis balius — piknikas bus 
pusiau formalus, todėl dra“ 
bužių įvairumu bus galima gė" 
rėtis: visi apsirengs, kaip kam 
patiks. Bus gera muzika. Pir
mos atvykę 200 mergini} gaus 
dovanas, šiam parengimui 
labai senai vyčiai ruošiasi, 
todėl tikrai jis bus pasekmin 
gas. Komitetas, kurį sudaro 
darbštūs Vyčiai: Cibulskis, 
G. J. Visackas, Juozas ir Ka
zys Augustinai, kviečia visus 
jaunus ir senus į Maspetho 
Vyčių balių šį šeštadienį ge
gužės — May 25. — Klaščiaus 
salėj.

TEISĖS DALYKAI

Veda adv. K. R. Jurgely 
LL. B., LL. M.

Įvadas
Kaipo praktikuojančiam 

advokatui, man negalima teik 
ti patarimus konkrečiais at
vejais, nes tatai jau būtų tei" 
šių praktika. Betgi norėčiau 
patarnauti skaitytojams įvai
riais teisių klausimais.

Testamentas
Testamentas yra paskutinė 

žmogaus valia, tvarkanti jo 
turto paskirstymą po testato- 
riaus mirties. Kadangi ta va
lia gali kartais keistis, ir ta 
valia pradeda veikti tik po 
mirties, testamentą gali su
daryti visa eilė teisėtai suda
rytų dokumentų. Aš sakau 
’Tdokumentų”, nes New Yor- 
k’e ir didžiumoje valstybių 
tiktai raštiškiems testamen
tams duodama eiga, išskiriant 
kare ar .vandenyne žuvusius 
karius, kurių karo lauke mir
štant pareikšta valia gyvu 
žodžiu yra teismų pripažįsta
ma teisėta, bet tiktai kiek lie
čia nekilnojamą turtą.

Testamentą gali padaryti 
visi natūralūs asmenys, apart 
nepilnamečių ir nepilnapro" 
čių. Jei testatorius turi pa
kankamai proto, kad žino sa
vo turto pobūdį ir kiekį, su
pranta savo giminingumą ir 
santykius ir savo testamento 
turinio reikšmę, jis skaitomas 
pakankamai sveiko proto, kad 
savo turtą laisvai paskirstyti. 
Testatorius nėra skaitomas 
nesveiko proto tik dėlto, kad 
testamentas padarytas jo pa
skutinės ligos metu, ar kad 
jis buvo ypatingų tikybinių 
pažvalgų, nebent tos pažiūros 
būtų nesveiki} iliuzijų tipo. 
Testatorius nėra skaitomas 
nepilno proto dėl jo seno am’ 
žiaus, ar dėl kurtumo, neby-

D ARIAU S — GIRĖNO FON
DO SUSIRINKIMAS

Penktadienį,, gegužės 24 d. 
8:00 vai. vak. Apreiškimo pa
rapijos salėj įvyks labai svar 
bus Dariaus—Girėno Fondo 
valdybos ir komisijų posėdis. 
Visi nariai prašomi būtinai 
dalyvaut.

A. J. Mažeika,, sekr. 

lumo ar aklumo, arba dėl gir
tavimo, nebent jis buvo girtas 
testamento sudarymo metu. 
Teismai yra linkę palaikyti, 
o ne griauti, testamentus.

B et kuris natūralūs asmua 
gali įgyti turtą testamento 
keliu. Nekilnojamo turto pa
vedimas korporacijai nėra tei
sėtas, nebent jei tos korpora
cijos čarteris leidžia įgyti ne
kilnojamąjį turtą testamente 
keliu. Jungtinės Am. V“bės 
nėra toks asmuo, kuris gali 
paveldėti test"to keliu.

18-kos metų amžiaus asmuo 
gali testamentu paskirstyti 
savo kilnojamąjį turtą, betgi 
nekilnojamąjį turtą pavesti 
testamentu tegali tiktai as
menys, sukakę 21 m. testamen 
to sudarymo metu.

Jei testatorius turi vyrą, 
žmoną, vaiką, anūką ar vieną 
tėvų gyvus jo mirimo metu, 
jis negali paskirti labdarybės 
tikslams daugiau kaip pusę sa 
vo turto, išmokėjus visas sko
las. Jei išmokėjimas labda
rybės tikslams yra atidėtai 
kuriuo nors būdu, už suvėlin
tą laikotarpį nemokamos jo
kios palūkanos, kurios galėtų 
tą labdarybės fondą padidin 
ti. Pav., velionis paliko 10,’ 
000 dol. globėjui, kuris turi 
nurodytam asmeniui mokėti 
tų pinigų palūkanas ir po to 
asmens mirties išmokėti lab
daringai organizacijai; jei tie 
10,000 dol. sudarė visą testa’ 
toriaus turtą, tai jeigu nuro
dytas pavelde j as gyventų 
kad ir 20 metų, labdarybės 
organizacija tegalės gauti tik 
5,000 dol.

Šis suvaržymas liečia ir ne 
New York’e gyvenančių tęs’ 
tatorių turtą, jei jis paliko 
New Yor’o valstijoje nekil
nojamo turto. Pusę turto ap* 
skaičiuojant, imamas domėn 
visas turtas, bet kur jis būtų 
likęs. Tuo būdu, jei svetur gy
venęs testatorius pavedė lab" 
darybei daugiau kaip pusę vi
so savo turto esančio kitur, 
tai New York’e likusio nekil
nojamo turto nei kiek negali 
tekti labdarybei, arba tiktai 
tiek, kiek būtų reikabnga su, 
daryti turto vertės pusei.

Kitą savaitę aprašysiu kaip 
testamentai yra sudaromi ir 
atšaukiami.

Philadelphijos 
Lietuvių Atletų 
Klubas, kuris šį 
sekmadienį, geg. 
26 d. Apreiškimo 
salėj Sporto va
kare išpildys spor 
iašką programą
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KARALIENĖS ANGKZT
PARAPIJA

Švento Vardo draugijos 
’’Silkių Balius” gegužės 17 d. 
puikiai pavyko. Tai buvo vie 
nas iš geriausia pavykusių 
šios draugijos parengimų. Da 
lyvaujanti publika visakuo 
buvo patenkinta: buvo links" 
mi ir draugiški. Tiesų sakant, 
buvo kuo ir pasitenkinti. Jau" 
nimas — gražiai grojant p. 
J. Avižonio orkestrai — link" 
smai šoko. Senesnieji vyrai, 
puikiai pataisytas silkes už" 
kandžiuodami, linksmai besi" 
kalbėdami, tuštino, siūbčiojo 
alutį, moterėlės ir mergaitės 
ragavo sodę. O patarnavimas 
mandagiausias! Maloniausią 
gi įspūdį padarė atsilanky" 
mas iš Apreiškimo parapijos 
gan skaitlingo būrelio Šv. 
Vardo Draugijos narių, kurie 
atvyko veik visi kartu ir su" 
sitikę su mūsiškiais linksmai 
ir rimtai kalbėjosi, daugiausia 
Draugijos reikalais. Tai gra
žu ir įspūdinga panašiu būdu 
atlankyti vieniems kitų pa" 
rengimėiius.

Bendroji Šv. Komunija

Sekmad. gegužės 19 d., per 
9 vai. šv. Mišias, Šv. Vardo 
draugijos nariai ėjo bendrai 
prie šv. Komunijos. Šv. Mi" 
šios buvo atnašaujamos Šv. 
Vardo draugijos intencija. 
Gerb. kun. A. Drazdys paša" 
ke labai gražų pamokslą.

J. M—laitis

Pereitą penktad. gegužės 
10 d. Karalienės Angelų pa
rapijos salėj Moterų S-gos 24 
kuopa turėjo ”Krustukų B a" 
lių”. Teko atsilankyti ir bu" 
vau nepaprastai patenkintas 
tiek programa, tiek vaišėmis. 
Publikos palinksminimui, bu
vo suvaidinta ’’Žydas ir Dzū" 
kas”, kurį atliko p"lė P. Star 
kaitė ir S. Jurevičiūtė. Šo
kiams grojo Vytauto Vaidylų 
Ratelio stygų orkestras. Są’ 
jungietės visus aprūpino ska 
niais krustukais, o ’’bartende"! 
riai” šinkavo alų. Nuotaika 
buvo puiki. Atrodė, kad dau
giausia šiam parengimui dar" 
bavosi p. Dumblienė ir p. Dau 
barienė. Rep.

FEDERACIJOS APSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS

= Tek: STagg 2-2306 2

VAIDILOS

SODALIEČIŲ PUSRYČIAI 
PAVYKO

Geg. 12 d. Karalienės Ange" 
lų parapijos sodalietės ’’Moti 
nų Dienoj” turėjo pusryčius, 
pagerbimui motinų. Kiekvie" 
na sodalietė prisegė gėle mo" 
tinai įeinant bažnyčion Visos 
mergaitės ir motinos ėjo prie 
Šv. Komunijos laike mišių 9 
vai. Po mišių buvo bendri 
pusryčiai, kuriuos pagamino 
sodalietės.

Pirmutinis kalbėtojas buvo 
klebonas kun. Aleksiūnas, ku 
ris labai gražiai kalbėjo apie 
Motinas. N. Legeikiūtė dėklą" 
mavo eiles ’’Motina”. Pirmi" 
ninkė E. Mikaliūniūtė taipgi 
gražiai pakalbėjo. Baigiant 
pusryčius, visos sodalietės pa 
dainavo atatinkamas dainas 
vedant p. P. Dulkei.

Mergaitės, kurios dar ne- 
priklausot prie sodaliečių, 
prašomos atsilankyti į susirin 
kimus, kurie įvyksta antrą ke" 
tvirtadienį kiekvieno mėnesio. 
Šią vasarą turėsim daug iš" 
važiavimų ir pasilinksmini
mų. A. Pupeliūtė.

Pereitą sekmadienį, gegu
žės 19 d. įvyko ’’Vytauto Vai" 
dilų Ratelio” mėn. susirinki
mas, kuriame buvo apkalbę" 
tas šios vasaros išvažiavimo 
reikalas. Nutarta turėti ’’bus 
ride’*’ į Jones Beach, liepos 
14 d. kviečiant dalyvauti ar_ 
tymiausius draugus. Kad link 
smiau laiką praleisti, nutarė 
vežtis ir savo orkestrą. Auto" 
buso parūpinimas pavesta 
nariui Ig. Bujokui.

Be to, vienbalsiai nutarta 
įstoti į A. L. R. K. Federaci" 
ją ir jos apskrityj palaikyti 
kooperaciją su priklausan- 
Čiom prie jos draugijoms.

Taipgi sutvarkytas išvykų" 
sios Lietuvon Ratelio narės p. 
O. Stupuriūtės išleistuvių rei
kalas.

Pasitariąs įvairiais kitais 
reikalais, sekantį susirinkimą 
numatyta turėti maždaug už 
poros savaičių. Narys.

Pranešama visų Kat. orga" 
nizacijų žiniai, kad gegužės 
31 d., tuoj po vakarinių pa
maldų (8 vai. vakare) Aprei" 
škimo parap. salėje įvyksta 
mėnesinis Federacijos apskri 
Čio susirinkimas, į kurį kvie
čiama visų organizacijų atsto 
vai atsilankyti. Visų dalyva" 
vimas būtinas, nes bus svars
toma svarbūs reikalai ir be to, 
pageidaujama nesiveluoti.

Kadangi numatyta vesti 
specialę susirinkimų dalyvių 
kontrolę, kuri bus įgyvendin
ta pradedant šiuo susirinki
mu, tad čia kreipiamasi su 
ypatingesniu paraginimu į 
tų draugijų atstovus, kurie 
pastaruoju laiku susirinkimų 
nelankė. Propag. Sekretorius.

D|EL D. U. L. R. SKYRIAUS 
NEW YORK’E

Pastarajame ”Didž. New 
York’o Lietuvių Pasaulinio 
Kongreso Idėjai Remti Komi
teto” posėdyje svarstyta rei
kalingumas DULR skyriij 
New Yorke. Klausimas ta
čiau liko neišspręstas ir ati
dėtas vėlesniam laikui, kad 
interesuotos vietos draugijos 
ir veikėjai galėtų rimčiau ap" 
sisvarstyti.

Yra manoma, kad patogiau 
sias laikas tam klausimui iš
spręsti ateina, kada p. R. Ski
pitis sugrįš į New Yorką bir
želio 18 d. Ta diena galbūt 
bus patogiausia iš naujo susi
rinkti ir išpręsti skyriaus į- 
steigimą.

Taigi pasiruoškime.

Klausykit ’ ’Amerikos ’ ’ ra
dio trečiadienį 7 v. v. penkta
dienį 10:15 ryte iš st. WMBQ

PALOCIUS SALDAINIU
KRAUTUVE

GERIAUSIOS RŪŠIES =
Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate

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

J. GINKUS, 2
= 495 GRAND STREET, BROOKLYN. N. Y. 2
TtiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiukiiK

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKES, and ENBALMER

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

Tai. STagg 2—0788 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
107 Onion Avenue,

Tel.: STagg 2—6043 NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS, Inc. 
BIELIAUSKAS 

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

Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC <

ALEKS. RADZEVIČIUS :
GRABORIUS ;

Priešais Apreiškimo Bažnyčią ’ i
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam <

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y. j

EVERGREEN 8-9770 ]

JOSEPH GARSZVA !
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS j

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y. j

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street, . Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661

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.

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.

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

per tai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

- -
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KOMP. JUOZO ŽILEVI
ČIAUS BIOGRAFIJA

Laiminga tauta, kuri turi gabių 
mokslo vyrų. Lietuvių tauta tuom 
gali didžiuotis. Daug Ji davė gabių 
žmonių ir kitoms tautoms. Jie žu
vo tautai, bet nors žmonijos civi
lizacijai pasidarbavo. Lietuva da
bar turi įvairiose šakose gabių žmo
nių. čia noriu arčiau supažindinti 
su vienu tokiu kukliu darbuotoju, 
laisvu Menininku, Kompozitorių 
JUOZU zllevičIUM. Juozas Žile
vičius gimė 1891 m., Žemaitijoje. 
Dar jaunas būdamas, jaučia patrau
kimą prie muzikos. Pradinį mokslą 
pradeda paį vietos vargonininką. 
Būdamas 16 m. amžiaus, jau gauna 
pakvietimą nuo Plungės dekano už
imti pas jį vargonlnko vietą. Plun
gėje vargoninkas turėjo būti geras 
muzikas, nes vietos Kunigaikštis 
Oginskis mylėdavo muziką, turėjo 
savo gerai išlavintą orkestrą, kuris 
per Iškilmes grodavo bažnyčioje.

Norėdamas muzikoje pakilti auk
ščiau, o kai medžiaginės anplinky- 
bės neleido to daryti, tai jis siste- 
matlngai važinėja pas Varšavos Mu
zikos Instituto prof. Lipovskį izduot 
pamokų. 1909 m. jau pradeda kon
certuoti su a. a. J. Vaičkum ir jojo 
žmona didesniuose Lietuvos mies
tuose: Kaune, Mažeikiuose, Kėdai
niuose ir kitur. Dalyvauja kameri
niuose ansambliuose, su profesijo- 
lais muzikais viešuose koncertuose, 
rengiamuose Telšių apskr. "Fredvo- 
dltella jpvorianstvo”. Tame laiko
tarpyje baigia Palangos progimna
ziją.

1910 m., prof. E. Volterio kviečia
mas, drauge su studentu (dabar 
Vytauto universiteto prof.) Ignu 
Končium renka senėnas, dainas, su
rašinėja meliodljas ir dirba arti-, 
mani kontakte su Aleksandro 111 
Muziejaus vadovybe ir su č. Sos- 
nauskiu veda mokslinę koresponden 
ciją ir arčiau susipažįsta su impe
ratoriška Mokslo Akademija, suei
na į labai glaudžius santykius su 
č. Sosnauskiu ir pradeda Jau rim
tai muzikos kūrybos darbą. ras 
laikotarpis nustato p. Žilevičiaus 
mokslinę kriptį į istorijos ausę.. 
Už Interesuotas labai senovės Lieka
nomis, pradeda plačiau rinkti se
nėnas ir visas jo butas Plungėje pa
verčiamas į Muziejų.

Tadas Daugirdas, pamatęs jo rin
kinius, lieka labai sužavėtais ir pa
kviečia bendradarbiauti prie Kau
no Miesto Muziejaus. Kaip Petrapi- 
lyj, taip ir Kauno Muziejuje yra 
daug eksponatų pasiųsta p. Žilevi
čiaus iš Žemaitijos. Pradėjus Vil
niuje dvelkti Mokslo Draugija, ga- J 
tutinai pririšo p. Žilevičių prie ar
cheologijos. Rašo straipsnius »uty
je, Rygos Garse ir kituose laikraš
čiuose.

Karui prasidėjus p. Žilevičius pa
bėga į Petrapilį. Jo brangūs i*ima
niai žūsta.

Petrapilyje gyvendamas artimai 
susidraugauja su žirniu muziku C. 
Sosnauskiu, kurio padedamas, gau 
na muzikos mokytojo vietą prie 
šv. Kotrlnos bažnyčios vyrų gim
nazijoje. Lankydamas retrapuio 
imperatorišką Konservatoriją, Kar
tu papildo bendrąjį lavinimą bran
dos atestatui . Įgijęs mokslo cenzą, 
lankė Istorijos Meno Institutą ir 
Archeologijos institutą, kurių baigtį 
nepasisekė, revoirncljai klius.

Baigia konservatoriją, speciaies 
teorijos kompozicijos skyrių. Diplo
mo darbui patiekia Lietuviąką Sim- 
loniją, Kurią profesūra Labai įver
tina ir gauna Laisvo Menininko 
laipsnį.

Mirus Sosnauskul, susidarė jo var 
du komitetas Išpirkimui kurinių p. 
Žilevičius Išrenkamas to komiteto 
vLce-pirm. ir jo aktyvaus darbo dė
ka velk visi a. a. Sosnausko • kuri
niai pereina lietuvių rankosna.

įsikūrus Lietuvos valdžiai Vil
niuje, gauna įgaliojimą atstovauti 
prie rusų valdžios išgavimui Vil
niaus universiteto bibliotekos ir iš
vežtos iš Vilniaus Observatorijos.
Pabaigus konservatoriją, bolševikų 

valdžia, pasiūlo Jam keletą vietų 
Rusijos gilumoj už Konservatorijos 
direktorių, tyaipo gerą tėvynaini ir 
patriotą širdis traukia į savo numy
lėtą kraštą — Lietuvą. Jis ir pasi
renka vieną artimesnių prie Lietu
vos vietų Vitebsko rajoninę konser
vatoriją. uz jo ganumus tuoj su
teikiamas profesoriaus laipsnis, iš
renkamas mokslinio fakulteto se
kretorium; pavesta Jam vesti mo
kytojaus — instruktoriaus muzi
kos Kursus. Kvitčiamas apskrities 
(Vitebsko, Smolensko, Minsko, Mo- 
gilevo gubernijos sudaro apskriti). 
Chorų instruktorium ir pavedama 
speclalės muzikos teorijos destitas. 
Iš ten 1920 m. su visa biblioteka 
grįžta Lietuvon. 'Energijos ir džiau
gsmo kupinas, tuoj imasi darbo. Jo 

lėšas pasirodymas buvo gegužes
<1., Koncerte.

ą pačią vasarą pakviestas aes- 
muzlką vargonininkų kursuose 

m. Liet. Meno kūrėjų ar-

ja išnomuoja miesto teatrą ir pa
kviečiamas p. Žilevičius jam vado
vauti. Nuo šio laiko ir išsivysto jo 
didysis darbas. Karas visiems daug 
žalos padarė, tai ką jau bekalbėti 
apie teatro gerą stovį. Viskas aplei
sta. Teatras senas, be Jokių deko
racijų išdaužytais langais, durys 
suKrypusios, sienos apsiupeję — 
panašus į laužą. Bet neatsižvelgiant 
į tas aplinkybes p. znevicius su 
savų šeima persikelia čia gyventi ir 
iš po šios pastogės prasideda nepri
klausomos Lietuvos meno įstaigų 
organizavimas, p. Žilevičius pasi
daro asis, apie Kurią sukasi visos 
meno jėgos bei veikimas. Sušaukia
mas dramos teatro pasitarimas, 
kuriame dalyvauja pirmieji musų 
režisierei: J. Vaičkus, K. Glinskis,
A. Olekas, Jurgis Baltrušaitis, A. 
Sutkūs, meno veikėjai: A. varnas,
B. M’iuoga, gi p. Žilevičius sekre
toriauja ir veda visus reikalus. Su
daroma Operos Taryba iš K. re- 
trausko, st. šilingo, J. Taiiat-Kel- 
pšos ir J. Zlleviičaus. Pastarasis yra 
reikalų vedėju ir yra antruoju di
rigentu. Muzikos sekcijoje taip put 
reikalų vedėjas. Muzikos mokyklo
je (dabar konservatorija) irgi pa
kviestas muzikos mokytoju, susi
daro Valstybes nrcneoiogijos Tary
ba. Ten p. Žilevičius tris metus 
veda Senovės Dailės skyrių, auaz 
m. Švietimo Ministerijos skiriamas 
Meno skyriaus viršininku. ... ■ ■

Savo patyrimu ir sumanumu 
daug gelbsti įtaisyti Karo Muzie
jaus bokšte varpų muziką.

Suorganizuoja ir savo lėšomis 1S- 
nuomuoja Iš miesto valdybos sim
foninį orJJTStrą iš 46 griežikų ir 
surengia 32 koncertus. Keletas jų 
buvo grynais netuvisKOs muzikos 
Kurinių. 1924 m, savo lėšomis lei
džia Muzikos ?Hmanaclią, muzikos 
Meną., kurių įsiėmimas Jam daug 
nuostolių darė. Jo rūpesniu ir ini
ciatyva tais pačiais metais įvyks
ta pirmoji Lietuvių Dainos švente, 
Kurioje dalyvauja 86 chorai. Tar
naujant švietimo Ministerijoje, Jam 
pavedama sutvarkyti gimnazijoms 
muzikos programą. Jis parašo rank- 
vedelį. Taipgi ir pradžios mokyk
loms paruošia rankvedėlį. švietimo 
Ministerijos vedamas muzikos kur
sus veda 3 metus. Prie karo mu- 
^ejaus" organizuoja orkestrą ir tel
kia sekmadieniais koncertus, Kurių 
1924 m., buvo virš 50. Tematant 
Valstybės teatrą, statant meno mo
kyklą bei čiurilonies Galeriją, vi
sur atstovavo švietimo Ministeri
ja kaipo meno žmogus. 1924 m. St. 
Šimkus kviečia į Klaipėdos kon
servatoriją mokytojauti, vadovauti 
orkestrą ir būti Muzikos mokinių 
bendrabučio vedėju. Nors apsikro
vęs darbais, bet su plunksna ne
siskiria. Nerasim Muzikoje Nr., kur 
p. Žilevičiaus nebūt po kelius pus
lapius prirašyta įvairiais muzikos 
klausimais. Paskyrus Jį Konserva
torijos direktorium, kartu padan
gėje darbas ir garbė, bet jį ir tas 
nuo įsivežto darbo nesulaiko. Or
ganizuoja iš muzikos mokinių ir

šiaip jau mėgėjų, kurių susiuare 
artį 100 bendradarbių ir pasileido 
po Lietuvą rinkti užsilikusius se
novės muzikos instrumentfis, ku
rių surenka virš 300. Parodose uz 
šia kolekciją buvo apdovanotas pa
gyrimo nūdytnais. Jei tik p. zue- 
viciui tarnaus sveikata, tai po ke
leto metų tikrai susilauks Lietu
va didžiausio ir nuodugniai surin
ktos lietuvių istorijos veikalo. Kyšy 
su virš minėtos muzikos istorijos 
rinkimu, Jį švietimo Ministerija 
atsiuntė į Amrelką, kad tiksliai, 
vietoje surinkus visą medžiagą dei 
muzikos istorijos. Nors jau šeši me
tai kaip jis čia tuom rūpinasi, bet 
vis vienur-kitur dar suranda nau
jų dalykų, surinkta medžiaga sie
kia virs 2000 vienetų vien tik is 
Amerikos lietuvių veikimo, tai at
vaizdais, ganiomis, aprašymais ir 
tt. ši visa medžiaga bus išstatyta 
šia vasarą pasauliniame Lietuvių 
Kongrese, Kaune. P. R. Skipitis pa
kvietė p Žilevičių atstovauti su sa
vo kolekcija kongreso parodoje.

Atvykęs 1929 in.,pėr spaudą ir 
šiaip išjudino Vytauto minėjimo 
jubiliejų. Didžiojo New Yorko ir 
New Jersey valstijos. Vyt siūto me
tais, buvo komiteto sekretorium ir 
bendrų chorų vedėju, kur buvo su
rengtas koncertas šv. Patriko Kate
droje, New Yorko mieste. Apart šio 
koncerto Vytauto metais p. Žile
vičius dirigavo chorus ir kituose di
desniuose Amerikos miestuose.
. .Jo straipsniai apie lietuvių muzi
ką tilpo ir Svetimtaučių spaudoje, 
1924 m., išleistam Londone leidiny
je anglų kalba A Dictionary of Mo
dern Music and Musicians isieiuo 
J. M. Dent and Sons. Taip pat ir 
prancūzų kalboje žurnaluose Pary
žiuje L935 m. The Musical quar
terly Sausio mėn laidoje apie lietu
vių liaudies muzikos instrumentus 
su paveikslais. Paskiau Jo taikinys, 
tai garsioji muzikos Fisciierlo co., 
isieioo oaznynnius mišparus Ke
liems balsams. Lietuvių muzikos 
kūryboje yra parašęs didesnius vei
kalus: simfonija, Nonetas, Kvarte
tas, Solo smuikui, Vytauto Kanta
ta, o liaudies dainų solo ir cno- 
rams desėtkai; gi rankraščiuose tu
ri šimtus. Kurie seka lietuvių spau
dą, tie pastebėjo, kad daug rašo 
įvairiais muzikos klausimais. Ypač 
daug rašė būdamas Lietuvoje, Kuo
met redagavo Muzikos Almanachą, 
Muzikos Meną ir Muziką. Pasiraši
nėja įvairiais vardais bet dauglau- 
J, Nlkseiis;

žinant p. Žilevičiaus uarostumą 
reikia stebėtis, kad jis, prie kasdie
ninio savo užsiėmimo nes turi rū
pintis, kad pragyvenimą sau ir sei
mai padaryti, kad tiek gali daug 
dirbti. Po Keletą šimtų metuose 
turi vien tik įvairių susirasmejimų 
laiškų, ne tik čia, bet ir su užsie
niu ir vis muzikos reikalais, p. zi- 
levicius vedė 1917 m., veirapnyje 
p-lę viktoriją vaiiiauskaltę, Kuri 
irgi yra baigusi aukštąjį niousią. 
Augina dukrelę, kuri jau 13 m. p. 
znevicius yra labai populiarus zmo

KPT. PETRAS JURGĖLA 
(JURGELEVIČIUS)

Petras Jurgėla gimė Jersey 
City, ,N. J. 1901 m. Prieš pat 
didįjį karą su tėvais išvyko

I Lietuvon. Mokėsi Vilniuje ir 
1 Rusijoje. 1915 m. pradėjo ra
šinėti liet, spaudoje, o 1917 
m. jau buvo liet. dr-jos sek-

* retorius. Veikė rusų skautijo
je ir po 2 metų tapo skauti
ninku (scoutmaster). Grįžęs 
Lietuvon, 1918 m. lapkr. 1 d. 
Vilniuje įsteigė pirmas dvi 
lietuvių skautų ir skaučių I 
draugoves. Nustatė lietuviš
kąją skautų terminologiją ir 
parašė skautams šias knygas:
’Pirmieji skauto žingsneliai’, 
’Piliečių auklėjimo mokykla 
— skautybė’, ’Lietuvos atei" 

Itis’, ’Skautystė ’Skautų tar
navimas Tėvynei’, ’Skautų 
vadovas’*. 1925 m. redagavo 
’’Skautą”. Eilę metų buvo vy 
riausio skautxj štabo mokslo 
skyriaus vedėjas ir jūros skau 
tų vadas. Už nuopelnus Lie
tuvos skauti jai apdovanotas 
skautij Svastika ir Lelijos or
dinu.

Pradėjus kurti Lietuvos ka 
riuomenę, šis jaunuolis (vos 
17 m. amžiaus) meta mokslą, 
su trmis savo skautais iš Vil
niaus per rusų frontą atvyks
ta Kaunan ir savanoriais sto
ja Lietuvos kariuomenėn (ka- 
valerijon). T919 m. gruodžio 
16 d. baigęs karo mokyklą 
buvo pakeltas in leitenantus. 
Nepriklausomybes kare buvo 
du kart sužeistas. 1924 m. pa
keltas in vyresniojo leitenan
to laipsnį, o 1927 m. liko ka
pitonu. Jo sumanymu, pradė
ta leisti karininkų laikraštis 
’’Kardas”, kurio faktišku re
daktorium išbuvo kelis metus. 
Daug kartų buvo skiriamas 
Lietuvos Prezidento sviton, 
kada Valstybės Galva lankė' 
kraštą arba vykdavo in ka
riuomenės iškilmes. 1925 m. 
P. Jurgėla buvo Karo Muzie-

gus: malonaus budo, tiemokraras 
ir visuomet pasirengęs, kuom tik ga 
Ii kam nors padėti. Kaip kam gal 
kilo mintis, už ką Lietuvos vaiazia 
sutelkė p. Žilevičiui Gedimino oroe- 
ną. Kad šiuo rašiniu tikslas buvo 
nors dalelė jo veikimo darbuotę nu
šviesti. Sis garbingas Lietuvos vy
riausybes atzymejimas pilnai pri
klauso p. zneviciui ir kartu pri
duos dar daugiau paakstinimo jo 
darbuotei.

Yra galimybės manyti, kad Jis 
gali but pakviestas į Lietuvos uni
versitetą, Kuomet bus tos rusies 
profesoriams vakancija. Kpaangi p. 
žiievTčT.ls visų yra gerbiamas ir my
limas asmuo, tad ryšy su siuom, 
New Yorko ir New Jersey muzikų 
iniciatyva sudarytas bendras muzi
kos mylėtojų bei rėmėjų Komite
tas. Kuris rengia p. zneviciui pa
gerbimo oankletą gegužės 26 d., 
Victoria noteiyj, 7th Avė ir bfst 
st., i\ew Yorke. Laike vakarienes 
Gen. Lietuvos Konsulas p. P. za- 
ueikis įteiks p zneviciui minėtą 
Ordeną. Esu giliai įsitikinęs, kad p. 
znevicius nepadės savo aaroscios 
plunksnos ant laurų, bet sems dau
giau stiprybės iš praeities mūsų did
vyrių, naudingai dirbdamas lietu
vių menui. Tad sveikinu p. Žilevi
čių. kaipo DLK. Gedimino uraeno 
Kavalierių.

JONAS BKUNDZA

jaus konservatorius (viršinin 
kas); čia stiprindavo lanky
tojų patriotiškumą, mokyklų, 
organizacijų ir amerikiečių 
ekskursijoms aiškindamas mu 
ziejaus eksponatus ir tautos 
praeitį. Po to 7 metus karino 
menės štabe buvo karo knygų 
redaktorius ir kalbos taisy
tojas. Apdovanotas Lietuvos 
Kariuomenės Kūrėjų-JSavano. 
rių medaliu, Nepriklausomy
bės medaliu ir karišku Latvių 
medaliu. Atgavęs Amerikos 
pilietybę, 1930 m. išstojo iš 
Lietuvos kariuomenės, kurio
je garbingai ištarnavo 11 ir 
pusę metų.

P. Jurgėla yra parašęs apie 
700 invairių straipsnių laikra
ščiams ir žurnalams.. Be auk
ščiau minėtų knygų, Jurgėla 
išvertė E. Mnišek romaną 
’’Raupsuotoji” (3 tomai, a” 
pie 1000 pusk), W. T. Scan
lon karo apysaką ’’Dieve pa
sigailėk mūsų”. 1925 m. bu
vo priimtas Lietuvos Rašyto
jų ir Žurnalistų Sąjungom

1931 m. grįžęs Amerikon, 
P. J nemeta plunksnos ir uo
liai dalyvauja tautiškame vei
kime. 1931—32 m. buvo dien
raščio ’‘’Draugo” vyr. reda
ktoriaus padėjėjas. Spaudoje 
vedė Dariaus-Girėno skridi
mo propagandą ir buvo skri
dimo vyr. rėmėjų komiteto se_ 
kretorius, o paskui Dariaus- 
Girėno paminklo komiteto se
kretorius. Be to, yra Ameri
kos Lietuvių Legiono vyr. 
vado padėjėjas.

Šiemet sukanka Petro Jur" 
gėlos literatinio darbo 20 m., 
kuriuos apvannikavo reikš
mingu istorinių veikalu ’Spar 
nuoti Lietuviai Darius ir Gi
rėnas’. Įvertindama jo 
darbus Lietuvos vyriausybė 
vasario 16 d. apdovanojo ka
pitoną Petrą Jurgėlą Gedimi
no ordinu.

Gegužės 26 d. Didžiojo New 
Yorko tautinės organizacijos 
ir Amerikos Lietuvių Legio
nas Klaščiaus salėje rengia 
bankietą, kurio metu inteiks 
ordiną. V. T.
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YONKERS, N. Y.

Gegužės 16—19 dienomis, 
pas mus, airių Šv. Marijos ko" 
plyčioj įvyko 3-jų dienų mi“ 
sijos lietuviams, kurias vedė 
didžiai gerbiamas misionie
rius Tėvas Bružikas. Jis vi“ 
sus tikinčiuosius guodė savo 
gražiais pamokslais, kurie 
buvo kas rytą ir vakarais 
pamokslai su Palaiminimu. 
Per šias misijas taipgi buvo 
atnaujinta moterystės Sakra
mentas ir užbaigti šv. Metai. 
Visi katalikai naudojosi to
mis malonėmis, priimdami 
Švenčiausį Sakramentą.

Yonkeriečiai niekuomet ne 
užmiršim tokių didelių iškil
mių, kokių pas mus dar ne
buvo buvę. Dėkojam ir prašo
me Aukščiausiojo palaimos 
Tėvui Bružikui, už jo gražius 
pamokslus. Dėkojame ir kun. 
Šeštokui, kad jis neatsisakė 
išpildyti mūsų prašymą ir pa
kviesti Tėvą Bružiką. Už tai 
dėkingi visi Yonkers lietuviai 
katalikai, o ypač Šv. Altoriaus 
Draugija.

Baltimore, Md.
Gegužės 17 d. Amerikos 

lietu viij delegacija su Dr. Mi
ku Bagdonu, Lietuvos atsto
vu Washingtone priešakyj, 
nuvyko pas Maryland state 
gubernatorių Harry W. Nice, 
kuris pasirašė rezoliuciją, kad 
vasario 16 Lietuvos nepri
klausomybės diena Maryland 
valstijoj būtų švenčiama le
galiai, kaipo Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo šventė. 
Garbė baltimoriečiams Viii-“ 
cui F. Laukaičiui, kuris tuo" 
mi darbu rūpinosi ir laimėjo.

— Amerikoj skaičiau apie 
New Yorko įdomybes, bet ir 
Baltimore j yra įdomybių 1) 
Ne viena lietuvių šeimyna ne
gyvena arčiau kaip per pusę 
mylios nuo lietuvių bažnyčios, 
2) Bažnyčia yra taip pasta
tyta, kad jei ir iškalbingiau
sias pamokslininkas kalba, 
toliau nuo sakyklos negali su 
prast: aidai susilieja su kal
ba. Tik vienas gėrb. Ant. Du- 
binskas, tas kliūtis pergali: 
pamokslą, sako, ar novenas 
skaito, aiškiausiai gali supra" 

sti; žodžiai kaip antspaudos 
prie širdies limpa. Jei lietu
viai čia giedotų lietuviškas 
giesmes be vargonų, kaip Lie" 
tuvoj, tai pati bažnyčia padė
tų giedoti. Lietuviai nesipra" 
tina giedot be vargoniniko ir 
choro.

Vargon. J. Čižauskas, renka 
visų draugijų valdybų ir vei
kėjų fotografijas į Albumą, 
kurį pasiųs pas muz. Žilevi
čių, o iš ten eis į Kauną. Visų 
kolonijų albumai bus siunčia
mi Lietuvon, užsienio Lietu“ 
vių kongreso parodon Kau
ne. Tik gaila, kad tokiu trum 
pu laiku negalima parinkti 
ir sutvarkyti albumo fotogra" 
grafijų, plakatų.

— Gegužės 19 d. įvyko pa 
rapijos piknikas. Diena buvo 
graži ir ne karšta. Lietuvių 
prisirinko skaitlingai; visi 
rimtai praleido laiką. Girtų 
nesimatė. Kun. L. J. Mende- 
lis visus linksmai užkalbino; 
nekuriems net prie stalų pa
tarnavo, tikrai gegužinis iš
važiavimas. J. K.

LINDEN, N. J.

Motinų Pagerbimo Diena 
Puikiai Pavyko

Mot. S"gos 53 kp. turėjo 
parengimą. Iškilmingą Moti
nų Dieną. Visos sąjungietės 
virš 30 narių priėmė šv. Ko" 
muniją šv. Teresės bažnyčio
je (lenkų). Paskui visa gru
pė perėjo į gerb. Rupšio sa" 
lę, kur turėjo pusryčius.

Vakare 7:30 vai. pradėjo 
nepaprastai linksmą vakarė
lį, pritaikintą Motinėlėms. 
Nevieno akyse pasirodė ašara.

Vakaro vedėja, Agota Liu 
dvinaitienė perstatė šios die
nos reikšmę. 1. Vitalija Liu- 
dvinaičiūtė dainavo ’’Dariaus 
ir Girėno rauda”. 2. Perstatė 
veikalą ’’Apleista motina’^; 
veikiančios ypatos- B. Sabe“ 
skienė V. Biliūtė, S. Laurai" 
čiūtė, V. Gailiusiūtė, H. Kas" 
nauskiūtė ir V. LiudvinaiČiū 
tė. Visos puikiai atliko roles.
3. Steponas Agentas dainavo 
solo ’’Senas bernas” ’’Sen
bernio vargus” ir ’’Tumba 
Tumba”. O! kaip jis palik- 
smino publiką, kad net reikė” 

jo viduriai suversti. Tik gaila 
kad mažai buvo senbernių.
4. M. Strazdžiūtė dainavo 
solo ’’Našlaitėlė”. 5. Mergai
čių choras dainavo ”Ar aš tau 
sese nesakiau”’ ir ’’Leiskit 
pas močiutę,” V. Liudvinai" 
čiūtė paskambino del jų. 6. 
Duetas ’’Motušėle” H. Kara- 
nauskas ir H. Kasnauskaitė. 
7. K. Tratuliūtė pasakė de" 
klemaciją. 8. Mergaičirj cho
ras dainavo 2 amerikoniškas 
dainas ’’Mother”'ir ”1 Would 
not trade the silver in my 
mother’s hair”. 9. Pašoko M. 
Strazdžiūtė. 10. Duetas ”Oi, 
atmink, atminkie”, V. Liudvi 
naičiūtė ir H. Kasnauskiūtė. 
Prie piano buvo S. Zupkienė. 
11. Piano solo S. Zupkienė. 12. 
Šokis V. Liudvinaičiūtė i 
H. Mitchell, prie piano S. Zup

Decoration Dienoje - Gegužes 30 d.
Radio Valandos Sukak

tuvės. Vad. Vinco Ma

tusevičiaus.

Dainuos virč 500 Liet.

Radio Valandos mokink 

Gražiausio vaiko bei mei 

gaitės Kontestas

Populiariškumo Kontes

tas Merginoms
Šokiam Gros Adomo Je_ 
zavito Jaunuolių Radio 

Orkestras

Pradžia 2 vai. po pietų 
»

Įžanga 50 centų

i

TAS VISKAS ĮVY KS TIKRO LIETUVIO

kienė. Taipgi dainavo chore 
H. Gailiusiūfe ir H. Tratuliū
tė. Čia reikia pažymėti, kad 
Vit. LiudvinaičiūTė užsitar
nauja garbės kaipo gabi pia
nistė ir artistė. 13. Paskui 
buvo vaidinta veikalas ’'Ma
mos nedasupta”. Veikiančios 
ypatos buvo: F. Bartusevi
čius, S. Strazdienė, F. Stan
kus ir S. Agentas (žydas). 
Visi puikiai atliko, bet S. 
Agentas atliko savo žydelio 
užduotį tai tikrai artistiškai. 

TEL Virginia 7-4499
BARRY P. SHALLINS

(BRONIUS P. ŠALINSKAS)
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS

Graži, moderniška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs Kam
bariai duodama nemokamai. Samdo automobiliu^ įvairiems rei
kalams. Kainos labai prieinamos.

84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, L. I.
PRIE FOREST PARKWAY

Brooklyno Jaunuolių Stygų Orkestras Koncertuoja

vinaitienė dėkojo gerb. pub" 
likai ir visiems lošėjams Mo“ 
tfiių Dienos parengimo. Pa
sidarbavo daugiausia Agota 
Liudvinaitienė, O. Mikšienė,
S. Strazdienė, V. Biliūtė ir J. 
Kelbon. Valio sąjungietės.

Suvalkietis

Kas gali būti toks tamsus, 
kad nežinotu, toks neprotin
gas, kad nejaustų, jog žmo
guje yra kažkas dieviško.

Laktancijus.

GEGUŽINĖ — PIKNIKAS
RENGIA LIETUVIŲ DAILĖS MENO RATELIS

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 2 D., 1935 M.
KLASČIAUS KLINTON SODE"PARKE

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y,
ŠOKIAMS BUS GERA ORKESTRĄ

Sodas atsidaro 2 vai. po pietų — Įžanga 50 Ctntų Klasciaus Clinton Salėj - Parke
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KOKIĄ MOKYKLĄ PASIRINKTI?

Baigiasi mokyklos metas. Laikas susirūpinti ateinan
tiems metams mokykla. Kokią mokyklą pasirinkti?

Mokykla ruošia gyvenimui busimuosius žmones. Ji at
lieka dvejopą darbą: moko ir auklėja, duoda mokslo žinias 
ir diegia tam tikrus elgimosi dėsnius. Šiedu praktikoje nesi“ 
skiria, viena į kitą veikia, viena Idtai padeda. Todėl negali
me sakyti, kad mokykla tik mokslui, bažnyčiai palikime re
ligiją. Ne. Nejaučiamai vaiko charakteris, įpročiai, elgimasis 
vystosi. Tad katalikui rūpi kaip jo vaikas tokiame jautria
me amžiuje auklėjamas.

Neužtenka vaikui keletą valandą, savaitėje klausyti re
ligijos pamoku. Leonas XIII sako: ’’Reikia, kad jaunimas 
ne tik tam tikromis valandomis būtų mokomas religijos, bet 
kad ir visas kitas mokymas kvepėtų krikščioniškuoju reli
gingumu. Jei to trūksta, jei tasai šventas dvelkimas neapima 
ir nešildo mokytojų ir mokinių sielų, tai iš mokslo, koks jis 
bebūtų, maža bus naudos; dažnai iš to išeina nuostolių”. 
(Enc. Milit. Eccl. 1 rugp. 1897 m.).

Mokyklą gerą padaro geri mokytojai. Negana išmokyti 
religijos tiesų, reikia jaunuolis įpratinti religingai gyventi. 
Tai te galima padaryti tik gyvenimo pavyzdžiu. Katalikiška 
mokykla tą duoda .

Tėvams įsakyta duoti savo vaikams religinis ir dorinis 
išauklėjimas. Tėvai todėl turi gerai žiūrėti, kokiai mokyklai 
jie paveda mokyti ir auklėti savo vaikus. Jei per tėvų apsi
leidimą vaikai, besimokindami, iškryps iš tikybbs ir doros ke
lio, tai prieš Dievą turės nemaža atsakyti tėvai. (Sk. Liet. 
Vyskupų Gan. laišką. Tiesos Kelias geg. mėn. 1935 m.).

Jungtinėse Valstybėse viešosios mokyklos yra neutralios, 
tikyba nemokinama. Todėl katalikai užsitikrinti savo vaikų 
išauklėjimą religingoj dvasioj, moka viešąsias duokles, kartu 
užlaiko privačias mokyklas, aukoja katalikiški! mokyklų sta
tybai ir užlaikymui. Jie neša dvejopą mokesnių jungą. Virš 
du milionai vaikų lanko parapines mokyklas. Milionus dolerių 
sutaupo vyriausybė (New Yorko valstybei mokyklos vaikas 
kainuoja apie šimtą dolerių metuose) ir palengvina pilie
čiams.

Bažnyčios įstatymai sako: ’’Katalikų vaikai tenelanko 
mišriųjų mokyklų, t. y. kurios yra atdaros ir nekatalikams 
(Cod. I. C. Gan. 1374). Tas kanonas dar priduria: ”Vietos 
Vyskupui vienam priklauso nuspręsti,... kuriomis aplinkybė
mis ir kokių laikantis atsargumų sugedimo pavojui išvengti, 
gali būti pakenčiamas tokių mokyklų lankymas”. Amerikos 
vyskupai pavėlina lankyti public schools, kur nėra katali
kiškų mokyklų, bet vaikai privalo lankyti sekmadieniais mo
kyklas. Tėvai privalo prižiūrėti, kad vaiko dorovinis išaugi
mas nenukentėtų lankant viešąją mokyklą.

Mūsų lietuviams būtina leisti vaikučius į savas lietuviš
kas mokyklas. Kur jų nėra, geriau leisti į svetimtaučių pa
rapines mokyklas. Dorovinio išauklėjimo lietuvių kalbos trū
kumus, galima užpildyti sekmadieninėmis mokyklomis, va-' 
sarinėmis mokyklomis ar lietuvių kalbos kursais. Tik rūpin
kimės solidariu jaunuomenės išaugimu dvasioje, kad su mok
slu eitų dorinis išlavinimas. Išaugusi mokyklos suole dorai, 
jaunoji karta bus mūsų ateities užtikrinimo laidas. Jasys.

SU VISAIS BET NE ° 

SU LIETUVA
Hitleris tiek inirto ant Lie

tuvos, kad viešai kalbėdamas 
pareiškė, jog Vokietija norin 
ti su visais taikiai ir draugin
gai gyventi, išskyrus Lietu
vą, kuri, girdi, negerbianti 
primytiviškiausių žmogaus t ei 
šių. Tačiau į tai Hitleriui ga
lime atsakyti, kaip New York 
Post (May 22) atsako Lud
wig Lore: ’’Menkiausias šių 
laikų istorijos mokinys įro
dys, hipokratiškumąrir netei
singumą šiame Hitlerio prie
kaište. Tą patį jis įrodys kal
bose ir raštuose Hitlerio, Go“ 
ebelso, Goeringo ir Rosenber- 
go, kad pašėlusio ginklavimąsi 
idėja išėjo irgi iš Trečiojo 
Reicho. Pagaliau, kas nužudė 
Dolfusą? Kas įsakė nužudyti 
Lietuvos nazių priešus f Jasu- 
tį — Red.) ? Kas šaukė sunai
kinti Franci ją ir Europos Ry
tus atiduoti vokiečių .ūkinin
kams? Kas išnaikino visus na’ 
zių oponentus: socialistus ir 
komunistus, katalikus ir pro
testantus, demokratus ir pa
cifistus, uždarė juos į barba
riškas stovyklas ir kankinimo 
kameras? Keno šovinistinė vy 
riausybė atėmė absoliučiai vi
sas teises šimtams tūkstančių 
Vokietijos piliečių, vien dėlto, 
kad jie gimė žydais. Kokią tei 
sę turi toki tauta (vokiečių— 
Red.) kaltinti Lietuvą, už jos 
’’negerbimą primityviškiausių 
žmogaus teisių?” Taip rašo 
žymus Amerikos žurnalistas,

taip nusistačiusi didžioji pa
saulio opinija. Vokietija dėl 
Klaipėdos kovoja ne vieniu 
Lietuva, bet ir su teisingumu.

PILSUDSKIS PALI
KĘS LENKAMS DVI

PROBLEMAS
Varšava. (Ch. Tribune span 

dos tarnyba). — Maršalas 
Pilsudskis mirdamas palikęs 
Lenkiją laisvą ir nepriklau
somą, bet jis paliko lenkams 
ir dvT neišsprenstas proble
mas. Pilsudskiui pavyko suk
tybėmis užgrobti Aukštosios 
Silezijos dalį ir Vilniaus kra
štą. Tačiau jo ambicija buvo 
dar užkariauti Ukrainą ir Lie 
tuvą ir tuo būdu sudaryti di
delę Lenkijos valstybę. 1920 
metais jis mėgino siekti Kije
vo, kad Ukrainą sufederavus 
su Lenkiją. Bet gavo pliekti 
nuo bolševikų. Užgrobdamas 
Vilniaus kraštą jis buvo pasi 
ryžęs užimti ir visą Lietuvą. 
Tačiau pabūgo, nes,* perdaug 
norėdamas apžioti, galėjo 
skaudžiai paspringti. Šie Pil
sudskio žygiai negi galėjo su
kelti lietuvių, arba uk- 
rainų draugingumo lenkams. 
Šiuo keliu jis sukėlė didelę ne 
apykantą Lietuvoj ir Ukraji" 
noj.

Lietuva ir Ukraina~yra įsi
tikinusios, kad karas su len
kais neišvengiamas ir jis pa
sireikš ankščiau, ar vėliau. 
Lietuviai ir ukrainiečiai tikisi 
būti naujo Lenkijos skaldymo 
liudininkais.

ATEITININKŲ VAIDMUO LIETUVAI
Ateitininkai kelinti metai neteisėtai veikia Lietuvoje. 

Tautininkai bijodami krikščionių demokratų įtakos, uždrau
dė ateitininkams veikti mokyklose (net katalikiškose). Da
bar vėl Lietuvos spaudoje kilo ginčai dėl moksleivių organi
zacijos naudos, ypač ateitininkų. Štai ką sako Lietuvos vys
kupai: ’’Rūpintis visa, kas liečia religinį ir dorinį jaunimo 
auklėjimą visose mūsų Valstybės mokyklose, yra Vyskupų 
teisė ir šventa pareiga (Konkordato laiduota — Red.) Vys
kupų yra dalykas nustatyti, kas gali religiniam ir doriniam 
jaunuomenės auklėjimui padėti, kas — kenkti. Todėl niekas 
neturėtų drausti veikti katalikiškosioms mokslus einančio jau
nimo organizacijoms, kurias palaiko ir laimina Lietuvos vy
skupai.

Čia turime pridurti, kad ne viskas yra bloga, kas kai 
kieno laikoma nelegaliu. Juk pirmaisiais krikščionybės am
žiais Romos imperijoje nelegali buvo laikoma pati krikščio
nybe. Tačiau tik jos dėka, mes džiaugiamės šiandienine mū
sų civilizacija. Rusų laikais nelegalios buvo lietuvių mokslei
vių ar studentų kuopelės. Ne vienam šiandieniniam mūsų 
Valstybės vyrui dėl jų yra tekę gerokai nukentėti. Tačiau 
tik to slapto veikimo dėka tautinis mūsų susipratimas vystė
si ir bujojo; tik to veikimo dėka mes galėjome susikurti sa
vo nepriklausomą Valstybę.

Lyginai ir šiandien kai kieno laikomos nelegaliomis kat. 
moksleivių organizacijos, mūsų giliu įsitikinimu, yra naudin
gos ne tik jaunimui ir Bažnyčiai, bet ir pačiai mūsų Tėvy
nei” (Liet. Vyskupų Gan. laiškas. Tiesos Kelias geg. 1935 m.).

3. Kristaus kvietimas
Dievas nori visų žmonių 

išganymo (1 Tim. 2, 4). Iš
ganytojas taip pat mirė už vi
sus (2 Kor. 5, 15). Bet Jėzaus 
buvo noras, kad žmonės išga
nymą gautų. Jo mirties nuo 
pelnais pasinaudotų tarpinin
kaujant kitiems. Šiam tikslui 
Jis ir uždegė* žemėje šventos 
meilės kibirkštį. ”Aš atėjau 
ugnies' siųsti į žemę ir ko gi 
norėčiau, jei ne kad kūren
tųsi?” (Luk. 12, 49). Ir nuo 
kryžiaus Jis šaukia: ’’Trok
štu!” Budeliai Jo šauksmo 
nesuprato, kitaip Jo trošku
lį norėjo numalšinti. Bet mes, 
kurių širdyse jau dega mes
toji Jo meilės liepsnelė su
prantam ko Jėzus troško. Jei 
norite mano troškulį numal
šinti, duokite man sielas. Ką 
jau padariai, kad Jėzų paten
kintum? Ar turi teisės vadin
tis Jo išrinktuoju ramiai sau 
leisdamas gyvenimo valandas, 
kuomet tiek sielų į pražūtį 
krinta? ”Ar tikrai jau atėjo 
pasaulio pabaiga — sako vie
nam Paryžiaus vyskupui apsi
reiškęs miręs jo draugas, — 
kad žmonių sielos, kaip mig
la krinta į pragarą?”

4. Sielų Šauksmas
Šv. Povilas Apaštalas, lan

kydamas pagonų įvairias šalis 
atėjo į Troadą. Tenai, nakty
je turėjo regėjimą. Jam pa
sirodė vienas makedonietis, 
kuris jį prašė sakydamas: 
’’ateik į Makedoniją ir gel
bėk mus” (Ap. D. 16, 9). 
Panašus šauksmas girdisi ir 
dabar. Jį girdi misijonoriai, 
girdi jaunuoliai, kurie ruošia
si būti kunigais, girdi ir ge
rieji katalikai pasauliečiai. 
Jis girdisi iš Afrikos, girdisi 
iš Australijos, Azijos, girdisi 
taip pat iš kultūringos Euro
pos ir Amerikos. Vieni nusto
ję tikėjimo, kiti visai beti- 
kėjimo, treti didžiausiam pa
vojuje jo netekti tiesia į mus 
rankas prašydami: padėkite 
mums. Ne vien tik kunigam, 
bet visiem katalikam kalba 
Šv. Augustinas: ’ ’Kuomet 
patys esate apdovanoti bega
liniais Kristaus turtais, netin 
giniaukite turtus rinkdami 
Kristui”. ’’Tuo mes pažino
me Dievo meilę, kad Jis gul
dė mums savo gyvybę; ir mes 
turime guldyti gyvybę už sa
vo brolius” (1 Jon.. 3, 16). 
Kiek sielų jau išgelbėjai? Ke 
liom bent pagelbėja!?

Kun. A. Drazdys.

Bet koks darbas nuo labiau 
šiai protinio ligi labiausiai 
medžiaginio yra šventas ir tei 
kia ramybę žmogaus dvasiai.

T. Carlyle.
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ŠERMUKŠNINĖ

TRUPINIAI Iš NEWARKO

Labai senai buvau New 
Jersey. Pirmiausia užėjau į 
lietuvišką bažnyčią papote- 
riaut. Po viskam kunkliuoju 
laukan. Naig pamačiau navat- 
nūs cūdus. Mislinau čia bus 
šermukšninei darbo: vienas 
didelis vyras stovi intempis 
sprandą ir šokdamas žiką rė“ 
kia: imikt, imkit, imkit. Pri
ėjau arčiau ir pamačiau, kad 
platina monki biznį. Ant lapo 
parašyta: vakarienė už 25 cen 
tus, o valgis už dol. Nuėjau 
į ’’vakarienę”, pritūpiau gar
bingoje vietoje. Prasidėjo ce
remonijos. Pirmiausia tas 
pats vyras, kuris dalino tuos 
lapelius, atanešė puodą tik 
ros arklines išsigerti. Kas 
tik išsivertė vieną, tai tuojau 
pradėjo vebelioti, nes dūko 
pritrūko, o služionkos to pa
ties plauko davė kokį tai kle” 
cką iš bučerskų gramozdų pa
dirbtą. Vieną klecką ir aš nu
rijau, nes buvau išalkęs. Tik 
gerai, kad arklinės neteisti- 
nau, nes kurie pateistino, tai 
kelias dienas patvoryj ožius

nė už 25 centus! Sirgt reikė" 
jo dar daugiau, negu už dole" 
r j. O negyveliti galėjo bent 
keli atsirast. Taigi kažkuriam 
biznieriui būtų buvę zarabot- 
ko. Pamislinau, trauk tave 
šimtas smalinių kapų su to
kiais čestavojimais....

Pasiėmiau šermukšninę ir iš 
dūmiau, sakau dar supils kas" 
nors mano senus kaulus ir vo’ 
žną skūrą į grabą ir ištaraba- 
nis kur, kaip raguotis žydą, 
per baisiąją naktį. Reikės da
žniau po New Jersey pakunk“ 
linėti su šermukšnine ir gy
dyt visas necnatas.

— Bet netik Newarke, ale 
ir Brooklyne pradėjo poną, 
vot necnatos. Štai mūsų kai
mynės gazietos radaktorius 
užmigo ir ėmė sapnuot..., Ali 
jo sapnas.... Gerai sakoma: 
’’Kad ką durnas mislina, ta 
girtas pasako”. Bet p. Tys- 
liava nei durnas, nei girtas. 
Tai kaip ištlumočyt jo pilo" 
sopi ją, ,kurią jis kloja ištisais 
lapais? Ot ir tema mislit, kad 
jis sapnuoja ar blūdija. Bet 
tas blūdas nėra jo paties išpe-

-3)

rėtas, o keno”nors užsakytas. 
Tik jau užsakymas visai dur
nas, o jo išpildymas dar arše
snis. Nors jis sakosi, kad tai 
’’klebono” darbas, bet iš pa
ties darbo matyt, kad jis ne
vertas nė zakristijono....

Tik p. Tysliava ir tik blū" 
didamas gali sakyti, kad mū
sų redaktorius ’’bereikalo ka 
binėjasi prie vienybininkų” 
prie ’’sau nelygių žmonių”. 
Taipgi, kaip čystas p. Tyslia- 
vos melas, kad jis niekuomet 
neužpuldinėja religijos ir ti
kinčiųjų, taip lygiai jo čys
tas melas, kad p. Vilniškis 
vienybininkus, kaipo tokias 
asabas, šmeižia. Jis kaip tik 
per mažai reaguoja į jų nec
natas ir terliojimą dvasiškių. 
Aš su savo šermukšnine porą 
kartų barkštelėjau tamstai, p. 
”poete” ir tiems, kurie tau 
duonos kavalką duoda, už ble
vyzgojimus. O kiek kartų kur 
sčiau tamstos vadinamą Ka
ziuką Vilniškutį paklot kele
tą rokundų į pirmą ar antrą 
’’Amerikos” puslapį, tai jis 
tik ranka pamojo ir pasakė: 
’’nusibos jam loti, matys kad 
nebijom ir turės nustoti”.

Aš jam daviau pakajų; dau 
giau nebekursčiau atsiliepti. 
Bet kai dabar blūdidamas po I 
etas visą savo kūrybinę šylą 
nukreipė prieš ’’Jėzaus Vai
kelius”, kaip jis sako ir p. 
Vilniškį, tai moksliškai ta
riant aš padariau interviu 
pas mūs redaktorių ir gavau 
tokį ištlumočijimą. Kad Tys
liava puola ’’Ameriką” ir jos 
leidėjus, tai nedyvas.

Idėjos turėjo ir turės prie
šų. — Apie darbo ieškojimą 
senojoj (kurios jau nebėra,, 
sulyg paties jūs sekretoriaus 
oficialės gromatos) Vienybėj, 
galėtum p. ’’poete” paieš
kot tikrų faktų, o tada suži
notum, kad buvo kitaip: ne 
jis siūlėsi, o jam siūlė. O dėl 
priekaišto, kad mūs redakto
rius nemoka lietuviškai, tai 
jis pasakė, kad jam tik malo
nu klausyt tokios rokundos, 
nes dabar ir visi Lietuvos | 
žmonės nors mokyčiausi, iš
skyrus desėtką liet, kalbos 
reformos komisijos narių, ne
moka lietuviškai rašyti. O juk 
ir tuos rašybos reformos na
rius Tysliava anuokart kolio- 
jo, kad jie nežino, kaip tą kai" 
bos rašybą reformuoti. Taigi 
išeina, kad lietuvių kalbą ži
no tik vienas Tysliava, arba 
ir jis jos nežino ir dėlto ba
rasi ant tų reformatorių, nes 
paskui kai reiks naują rašy
bą išmokti, tai teks aferavo- 
ti visą likusį gaidžio vieką. 
Būč pamiršęs dar vieną ’’po
etišką’*’ priklodą: ankščiau 
Tysliava ”Amer.” tik lapeliu 
vadino, o vėliau jau ėmė dėko

Valdžia 1882 m. užsiėmė 
kontroliuoti imigraciją, kuri 
iki tam laikui buvo po prie
žiūra atskirų. Tarpe 1882 m. 
ir 1921 m., keli imigracijos 
įstatymai priimti, bet jie bu-

ti už garsinimą. Znočinas, 
’’didelės” ir mums nelygios 
asabos džiaugiasi gavę čen- 
čių ir ’’lapelyj” pasigarsinti. 
Dabar jau pilnai Juozapas įsi
tikino, kad tas ’’lapelis” dau 
giau gali, negu jo didelė, ale 
neskaitoma gazieta. Jei didu
me būtų išmintis, tai kad ir 
tokį darbą kaip Juozapas tu
ri, senai būtų dirbusi žirafa, 
arba slonis, o Tysliavų Juo
zukas būtų bėgiojęs Afrikos 
džiuglėse. Taigi aš patarč Juo 
zukui vartot daugiau smikal" 
kos, o mažiau neapmislitų jau 
smų. Kitaip gali tekt dažnai 
susidurt su mano šermukšni-
ne. Dėdė.

APIE EMIGRACIJĄ

e"

A. A. STEPONAS DARIUS IR JO MOTINA
A. a. Darienei — Degutienei nebeteko gyvai matyti savo 

sūnaus paminklo, nei kapo, kurio taip troško šią vasarą at
lankyti. Mirtis anksčiau ją pasaukė pasimatyt su mylimu 
Stepu, negu išsipildė noras pamatyti kapą.

Šį trečiadienį A. A. Darienės kūnas išvežtas į Lietuvą.
Antradienį iš Chicagos kūną atlydėjo jos duktė — Stul" 

pinienė ir kartu su Darium žuvusio Stasio Girėno brolis. 
New Yorke (Hobocken) gelžk. stotyj sutiko Am. Liet. Le
giono, Dariaus-Girėno Aero klūbo nariai ir kitų organizaci
jų atstovai, kurie nulydėjo į Scandinavų linijos laivą Ten 
buvo pasakyta keletas atsisveikinimo kalbų.

Emigracijos padėtis
Pereitais keliais metais 

migracija į Amerikos J. V. 
žymiai sumažėjo. Per fiska- 
lius 1934 m. nuo birželio 30, 
1934 m. tik 29,470 ateivių įlei 
sta apsistoti nuolatai; 1933 m. 
skaičius buvo dar mažesnis— 
23,068. Tie įleisti žmonės buvo 
taip vadinami imigrantai — 
ateiviai. Ir kiti ateiviai atvy
ko kaip turistai, biznieriai, 
svetimi! šalių atstovai ir pan. 
— ne imigrantai, jie tik laiki
nai apsistojo. 1934 m. neimi" 
grantų net 134,454, ir priskai 
tant šituos prie imigrantų — 
ateivių, iš viso, atvyko 163,- 
904. 1933 m. tų dviejų grupių 
žmonių atvyko 150,728.
Imigracija dabar ir prieš karą

Sulygindami pereitų kelių 
metų imigraciją su senesnių 
laikų skaičiais, matome labai 
žymų nupuolimą. Toks mažas 
skaičius imigrantų — ateivių 
kaip 1933 m. turėjome tik 
prieš šimtmetį, kuomet 1831 
atvyko 22,633 ateiviai.

Pradžioje šio šimtmečio imi I 
grantų atvykdavo net apie 
milionas į metus: 1907 m. dau 
giausia imigrantų — ateivių 
atvyko visoje imigracijos is
torijoje, net 1,285,349 ir 1914 
m. net 1,218,480. Netik imig
racija į šitą šalį sumažinta, 
bet labai didelis skaičius atei
vių apleido šią šalį. 1933 m. 
kuomet 23,068 imigrantai įlei
sti, 80,081 išvažiavo apsigy
venti svetur ir 1934 su 29,470 
įleidimų net 39,771 apleido 
šalį. Metams 1931—1933, įlei
sta imigrantų—ateivių iš viso 
88,114, bet 223,147 išvažiavo: 
tai 5 išvažiavo už kiekvieną 
atvykusį.

trūkumais, 
neturtėlių, 
visuomeni-

vo parinktiniai ir tik bandė 
neįleisti ateivius su fiziškais 
arba protiškais 
prasikaltėlių ir 
kurie galėjo tapti 
nė sunkenybė.

Iki 1921 m. bile žmogus ge
roje fiziškai ir protiškai svei
katoje, geros moralės, galėjo 
lengvai atvykti — nuo 1917 
m. jau jis turėjo būti mo
kintu. Po karo pasirodo šioje 
šalyje reakcija prieš imigra
ciją.

Gal žmonės bijojo, kad šitą 
šalį apsems imigrantai, kurie 
bėgo iš Europos ir kurie žiū 
rėjo į Ameriką kaipo į ’vilties 
šalį’. Ir kongresas gegužės 
mėn. 1921 m., priėmė įstaty
mą, kuris nustatė skaičių — 
kvotą — įleidžiamii imigran
tų nuolatiniam apsistojimui. 
Nors tai buvo tik laikinas 
žingsnis, bet Kvotos Aktas 
veikė nuo birželio 1921 m., 
iki birželio , 1924 m. kuomet 
pamainytas su įvedimu Imig
racijos Aktu iš 1924 m. Šitas 
aktas, su pamatiniu aktu iš 
vasario mėn. 1917 m., tvarko 
imigraciją ir dabar.

Lygiai kaip 1921 m. Kvotos 
Aktas taip ir 1924 m. Aktas 
apriboja imigraciją. Po pir
muoju aktu pilna metinė kvo
ta įvairioms šalims buvo 357,- 
803. Pradžioj po įvedimo 1324 
m. akto, metine kvota buvo 
164,667 dabar yra 153,774. Po 
1921 m. kvotos įstatymu iš 
šalies galėjo atvykti 3% skai
čiaus tos šalies gyventojų. 
Nuo liepos 1 d. 1924 m. iki 
birželio 30 d., 1929 m. kvota 
jau buvo 2% grupės čion gy

venančių tautiečių pagal 1890 
m. cenzą.

Liepos 1 d. 1929 m. taip va
dinama ’’tautiško paėjimo 
kvota” įėjo galėn ir ji veikia 
šiandien. Sulyg ją jeigu žmo
gus gimė Lietuvoje ir per 
daugelį meti} gyveno Kanado
je, jis turi atvykti čia po Lie
tuvos kvota, o ne po Kanados; 
nors jis turėjo Kanados pilie" 
tystę ir tapo Anglijos pilie 
čiu, vienok jis įskaitomas Lie
tuvos kvotom

Reikia pažymėti, kad ne vi
si ateiviai, kurie atvyksta į A 
Jungt. Valst. priskaityti prie 
kvotos. Ateiviai sudaro dvi 
svarbias grupes: kaipo ne imi 
grantai ateiviai, arba kaipo 
imigrantai — ateiviai. Ne imi 
grantai ateiviai nepriškaityti 
prie kvotos. Ir ne visi imig
rantai — ateiviai įeina į kvo
tą; jie padalinami į grupes: 
nekvotinę, parinktinę ir ne- 
parinktinę. Kaip vardas paro
do, nekvotiniai — imigrantai 
gali įvažiuoti be kvotos arba 
jei ir kvota yra pilna. Gimi
nės Amerikos piliečių sudaro 
svarbią dalį nekvotinių imig
rantų.

Kvotos suvaržymai neliečia 
Kanados, Meksikos, Brazilijos 

tai — ateiviai gali reikalauti 
nekvotinęs imigracijos teisių.

FUS.

Priešų jėgų gausumas dar 
nėra įrodymas, kad jis būtų 
stiprus. Ne skaičiuje kovos 
laimėjimo paslaptis! Laimi 
tas, kuris yra pasiryžęs mir, 
t i ar laimėti.
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SPORTO BALIUS

Šį sekmad. geg. 26 d. įvyks 
sporto pramoga Apreiškimo 
par. salėj. Bus ristynių, stip- 
rūmo rodymas ir šokiai. Pra
džia 7 vai. vakare. Programa 
išpildys Philadelphijos Lietu" 
vių Atletų klūbas. Ši atletų 
grupė yra garsiausia apylin
kėj tarpe lietuvių ir svetim
taučių. Šis atletų klūbas at
vyks iš Philadelphijos specia 
liai parodyt brooklyniečiams 
ką jie gali, kaipo žymūs spor 
tininkai. Taip pat bus žymių 
lietuvhj atletų iš New York 
Columbia universiteto ir Man 
hattan kolegijų, taip pat 
West Point kadetų futbolo 
kapitonas lietuvis. Ateikit su 
sipažinti ir pašokt su lietu" 
viais sportininkais, kuriuos 
amerikonai geriau pažįsta, į- 
vertina, negu mes lietuviai.

Mot. Sąjungos 29 kp.

Gegužės 15 d. Mot. Sąj. 29 
kp. įvyko susirinkimas, kuris 
buvo skaitlingas ir turinin" 
gas. Susirinkimą atidarė mal 
da klebonas N. Pakalnis.

Prisirašė dvi naujos narės: 
J. Bugailiškienė ir M. Mikla- 
ševičienė. Išduotas raportas 
iš Federacijos apskr. susirin“ 
kimo. Mot. Sąjunga išrinko 
4 nares prisidėti prie rengi
mo vakarienės pagerbimui 
klebono kun. N. Pakalnio. 
Taipgi išrinko 4 delegates dėl i 
apskričio įvykstančio šuva" 
žiavimo. Moterų S-ga 29 kp. 
rengia Kortij balių gegužės 
28 d. 8 vai. vak. pas pp. Ja
nus onius 28 Catherine St. 
Brooklyn, N. Y. Kviečiam vi
sas sąjungietes, viešnias ir 
svečius dalyvauti.

Mot. S"gos kuopa taria 
nuoširdų ačiū visiems vaidin
tojams, komisijai, programo 
rinkėjoms ir visiems, kurie 
kokiu nors būdu prisidėjo 
prie parengimo.

Gražiai paminėjo Motinų 
Dieną <

Motinų Diena brangi kiek" 
vienai širdžiai. Taigi sąjun- 
giečių buvo apvaikščiota iš" 
kilmingai gegužės 12 d.

Visos narės apie 65, ėjo 
prie Dievo Stalo per moterų 
intencijai šv. Mišias 8 vai.

Kiekviena narė turėjo po 
gėlę, išreikšti viešą meilę sa
vo žemiškai motinai. Po Mi“ 
šių sekė bendri pusryčiai sa* 
lėj per kuriuos kalbėjo kleb. 
kun. Pakalnis ir kun. Karta- 
vičius. Pusryčius pagamino 
M. Kivytienė, J. Misevičienė, 
P. Bendziuvienė ir J. Tere" 
beizienė. ir Kašetienė.

Ketvirtadienį, geg. 16 d. į" 
vyko L. Vyčių 41 Vytauto 
kp. mėnesinis susirinkimas, 
kurį atidarė kun. N. Pakai“ 
nis malda.

Į kuopą įsirašė nauji na
riai : Antanas Kazlauskas ir 
Kostantas Kazlauskas.

Iš įvairių pranešimų pasiro
dė, jog paskutiniu laiku kp. 
veikia smarkiai. Komunija ir 
pusryčiai pasisekė labai ge" 
rai, kur dalyvavo beveik visi 
kuopos nariaaT Rengimosi 
sporto šventei irgi sekasi.

Susipažinimo vakaras
Tarpe kitų dalykų nutarta 

surengti gegužės 23 d. didžiu 
lį susipažinimo vakarą 41 kp. 
vyčių ir visos parapijos jau
nimo. Didžiulėj parapijos sa" 
lėj bus perstatyta komedija 
’’Išgydė” ir bus rodoma kru 
tami paveikslai.

Po to seks užkandžiai ir šo“ 
kiai vyčių kambariuose.

• A. J. M.

siunčiami Lietuvon. Taipgi jei 
dar būtų mūsų parapijos mer 
ginų arba vaikinų, kurie ma" 
nytų prie mūsų choro prisi
dėti. Visi tie irgi yra kvie" 
čiami ateiti ir kartu su mu
mis nusifotografuoti.

Ams.

L. VYČIŲ SPORTO ŠVENTĖ

Lietuvos Vyčių N. Y. ir N. 
J. apskričio metinė sporto 
šventė įvyks sekmadienį, bir 
želio 9 d. Warinanco Parke, 
Rosell, N. J. Sporto rungty
nėse dalyvaus visos apskri
čio kuopos. Pradžia 1 vai. po 
pietų, tęsis iki 6 vai. vakaro. 
Įžanga į parką veltui.

Vakare įvyks šokiai Lindę“ 
ne, N. J. kur bus laimėto
jams išdalinta dovanos.

A. J. M.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

270 BERRY STREET

Tel.: BVergreen 8-8707

VALANDOS: 
12—2 p. p.

DR. J. S. MISEVIČIUS

VALANDOS:
DR. JOHN WALUK 8—10 ryte 

1—2 p. P. 
6—8 vak.

161 NO. Gth STREET šventadieniais susitarus
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE Ir pagal sutartį 

Tel.: MAnsfleld 6-8787

VALANDOS: 
1—2 P. P.

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-08 GRAND AVENUE,

DR. A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS

Ifiklriant Ketvirtadienius ir 
Sekmadienius

Tel.: JUniper 6-4488

VALANDOS

Penktadieniais uždaryta
Tel.: Evergreen 7-9106

PRANEŠIMAS

Apreiškimo parapijos chorui
Šį penktad. gegužės 24 d. 

tuoj po vakarinių pamaldų, 
įvyks svarbus susirinkimas. 
Bus svarstoma daug svarbių 
reikalų.

Šį sekmadienį, tuoj po su
mos visi nariai yra kviečiami 
sueiti į parapijos salę. Bus 
imama viso choro paveikslai 
Pageidaujama, kad visos mer 
ginos pasipuoštų tautiniais 
rūbais, nes šie paveikslai bus

PAGERBĖ SAVO NARŲ

Gegužės 16 d. Lietuvių Me
no Teatro nariai padarė siur" 
pryzą p-lei V. Klingiūtei, su
rengdami šeimynišką vakarė
lį p. Kasmočiaus salėje. V. 
Klingaitė savo uoliu veikimu 
Brooklyne yra plačiai žinoma 
visiems. Jos į Lietuvą išvyki
mo proga, tas vakaras buvo 
pašvęstas pagerbti ją už ne
nuilstamą jos darbuotę. L. 
M. Teatre. Apart nariu daly“ 
vavo gražus būrelis svečių. D. 
ir G. Aero klūbas, ponios: 
Baniulienė, Grunskienė ii’ p“ 
lė M. Miller. Visi gražiai lin
ksminosi iki vėlaus vakaro.

E. B.

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND STREET

VALANDOS:

Penktadieniais uždaryta
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REpublio 9-3040

Phone E Vergreen 8-10494

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

Valandos:
I ilzi 4 P M IfiicrlipnaTrečiad. 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. Y.
(Prieš Mount Olivet kapines)

Tel: JUniper 5—0259
A vi . X. /-;7/Q

POVILAS GUSTAS 
—: Gr a b o riu s :—

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

I CLINTON PARKAS I
M

= Tinka Piknikams, Baliams, ir kitiems parengimams E
■■ ■■

■■ ____ M

= JUniper 5-8059 Jonas Klasčius, Savin. S
■■

■" ■■

= Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. S
"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii

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

Tel.: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

AMERIKOS LITUVIŲ KATALIKŲ “ 
STUDENTŲ IR PROFESIONALŲ SĄJUNGA 

RENGIA PIRMĄ OFICIALĘ 1935 M
DIDELĘ EKSKURSIJĄ į LIETUVĄ I

Išplaukia iš New Yorko Moderniškuoju Baltu Motorlaiviu
’GRIPSHOLM’ I

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 užgirta 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 
MARLANAPOMS COLLEGE, Thompson, Conn.

Arba Į vietinį laivakorčių agentą
SWEDISH AMERICAN LINE

GRAND PARADISE BALL ROOMS
buvus GRAND ASSEMBLY

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

Pasilinksminimams, Vestuvėms, Suėjimams
Telephone EVergreen 7-1123. Eleveitorius patarnauja
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Į GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS j
J. P. MACHULIS

REAL ESTATE & INSURANCE
Į 8656 85th Street, Woodhaven, N. Y.

(Prie pat Forest Park stoties)
I Notary Public Tel.; Virginia 7-1896
= Parduoda ir išmaino namus, krautuves ir biznius, 

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