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Ar tverti DULR skyrius 
Jungtinėse Valstybėse? Mes 
amerikiečiai tuoj stveriamės 
prie darbo neištyrę principų, 
veikimo būdų, reikalo aplin
kybių ir kt. Tverėme V. V. S. 
skyrius. Ir ką turime? Nie" 
ko. Nedėlto, kad principiniai,
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ATMINKI!

KAS GRIAUNA TIKYBĄ 

GRIAUNA ŽMONIJOS 

PAMATUS

draugija būtų mums nereika" 
linga. Bet mūsų veikimo bū“ Nr. 21 (76). Kaina 3c. BROOKLYN, N. Y. PENKTA DIENIS, GEGUŽĖS 31 D., 1935 M. METAI (Vol.) IH
dai ar reikalai yra kitokį. Ne
viskas, kas Lietuvoj būtina ir 
sėkminga pas mus yra pase“ 
kminga. Draugija savo šie" 
kiais bei darbais gali būti kil 
niausią, bet nereiškia ji mu- 
myse prigis. Praeities pamo
kinti rimtai spręskime. DULR 
praktiškumą Kunigi} Vienybės 
seimas ir Federacijos Kongre 
sas tą rimtai svarstys ir tars 
savo žodį.

—o—
Pasaulinio Kongreso reika“ 

las mūsų tautai yra svarbus. 
Bet kaip prie jo ruošiamasi? 
Visas susidomėjimas ir ūpas 
visuomenėje labai menkas. 
Galima spręsti, jis bus ,npoor 
and fruitless”. Tiesa, išeivi" 
ja sudaro mūsų tautos treč
dalį, kuris neorganizuotas ir 
be ryšių su tėvyne. Tautinis 
entuziazmas puola. Ar nepra" 
ktiškiau būtų laipsniškai ar" 
tinti išeiviją. Juk ji pati ne“ 
organizuota.

—o—
Hitleris atmainė Vokietijos 

respublikos nomenkliatūrą. 
Apsaugos ministerija — wehr 
minister pavadinta, karo mi
nisterija — kriegminister; už 
vadinimas — tautinė apsau“ 
ga, dabar bus — apsaugos 
jėgos — wehrmacht. Taip kai 
prieš karą. Hitleris išleido 
naujus įstatymus dėl naujokų 
ėmimo. Gimę 1914 m. turės 
stoti kariuomenėn šiemet, lap 
kričio 1 d. 1915 m. naujokai 
bus mobilizuojami darbo pul“ 
kams ir vėliau parkelti į re- 
guliarę armiją. Tas daroma 
taikos vardu !...

Infliacijos baimė privertė 
prez. Rooseveltą „užvetuoti 
veteranų bonų išmokėjimą. 
Šalis biedna ir iždas tuščias 
(su bilionais deficito). Bonus 
užvetavo Hardingas ir Coo“ 
lidge, kai šalis buvo turtinga. 
Užvetavo ir Hooveris. Bonų 
išmokėjimas būtų padidinęs 
mokesčius, kurie jau perdaug 
dideli.

—o—
Čekoslovakija turi savo Hit 

lerį — Konrad, Henlin asme
nyje. Vokiečių ’’Sudeten” 
partija pirmu kartu pastatė 
savo kandidatus į parliamen- 
tą. Laimėjusi rinkimus parti
ja nedalyvaus koalicijoj, bet 
turės didelę įtekmę politiko“

DARIAUS-GIRĖNO PAMIN 
KLAS JAU STATOMAS

Chicago. — Dariaus“Girėno 
paminklo fondo valdybos ir 
narių susirinkime galutinai 
sudaryta sutartis tarp pamin 
klo fondo valdybos ir archi
tekto. Sulyg pasirašytos su
tarties, paminklas kainuos 
$12,000 ir paminklo statybos 
darbas bus galutinai užbaig
tas antroj pusėj Liepos mėn. 
šių metų. Paminklo atidengi
mo iškilmių diena, kuri pir
miau buvo manoma surengti 
Liepos 17 d. ir vėliau atkelta 
į 14 dieną, dabar galutinai 
nustatyta Liepos 28 diena. 
Taigi paminklas bus atideng“ 
tas Liepos 27 dieną.

Paminklo statymo darbai 
jau prasidėjo prabėgusiame 
pirmadienyje, gegužės 27 d.

LSB.

BUS IŠVENGTA KA
RO AFRIKOJ

Tautų Sąjungos "taryba bai
gė Italijos — Etijopijos kon
flikto klausimą, kuris buvo 
tiek rimtas, kad jo nepavyki- 
mas išspręsti būtų reiškęs ir 
pačiai tarybai galą. Francijos /
ir Anglijos paveiktas Musso
lini pasidavė arbitracijai ir 
tuo būdu išvengta karo Afri
koj.

je. Hitleris per Henlein kišis 
į Čekoslovakijos vidaus rei
kalus. Sudeten partija ne į 
Pragą bet į Berlyną žiūri. Jų 
vadas Konrad Henlein yra 
Adolfo Hitlerio mokinys. Kur 
tie vokiečiai nelenda?

—o—
Šioje savaitėje didžiausias 

pasaulyje laivas ’’Norman
die ” pirmu kartu perplauks 
Atlantiką. Prancūzija nori bū 
ti supreme jūrose. Anglija su 
Queen Mary konkuruos. Bre
men ir Europa užleis joms vie 
tą. Žemėje streamline trauki
niai, jūrėje laivai, ore lėktu
vai, rodo milžinišką žmonijos 
pažangą. Pažangūs darbai rei 
škia žmogaus protinį tobulu
mą. Palyginamai koks tobu
las turi būti tvėrėjų Tvėrėjas, 
Kurio galybė žemėj, vandeny
je ir ore išreiškiama?

KAUNAS — ORO KE
LIŲ MAZGAS

Jau kelinti metai tarp Ber
lyno ir Maskvos kursuoja di
deli keleiviniai ’ ’Dereluf t ’ ’ 
bendrovės lėktuvai. Jie kiek
vieną kartą nusileidžia Kau
no aerodrome. Dabar ta ben" 
drove įsteigia susisiekimą ir 
tarp Rygos ir Kauno. Iš Kau
no į Rygą 235 kil. kelias bus 
atliekamas į valandą ir kaš
tuos maždaug tiek, kiek trau
kiniu. Taigi Kaunas pasida
rė oro susisiekimo mazgu: per 
jį pralekia kasdien 4 dideli 
lėktuvai ir iš čia oro keliu 
galima vykti Berlynas — Ka
raliaučius — Kaunas — Mas
kva — Berlynas — Kaunas 
— Ryga — Talinas — Lenin
gradas.

KAS NORS GYVENA 
ANT MARSO

Japonų valstybinė obser
vatorija Kiotoj paskelbė Mar
so tėmyjimo rezultatus, kurie 
buvo padaryti kovo m., kada 
ši planeta per 7 metus buvo 
labiausiai ‘ prisiartinusi prie 
žemės.

Kioto observatorijos astro
nomai tvirtina, kad ekvatori” 
nėj Marso zonoj labai aiškiai 
pastebėta žalia augmenija. 
Be to, jie įsitikino, kad ant 
Marso matomos lygiagretės 
linijos tikrai yra kažkeno iš
kasti perkasai.

Be abejo, šie faktai vis tik 
liudija, kad Marso gamta yra 
gyva ir gyvena kažin kokie 
žmonės, jei juos galima pava
dinti žmonėmis. ”R”.

PIJAUS X 100 METŲ 
GIMIMO MINĖJIMAS.

Šiemet birželio m. 2 d. mi
nimos Popiežiaus Pijaus X 
šimto metų gimimo sukaktu
vės. Katalikai melsis, kad Pi
jus X būtų beatifikuotas. ^Ts 
buvo žymus savo šventu gy" 
venimu, nepaprastai kilnios 
širdies.

Popiežius Pijus X yra vadi 
namas Eukaristijos Popie" 
žium ir ištvermingu kovotoju 

su modernizmu; daug dirbo 
už kunigystės vertės pakėli
mą mokslo gerinimais semina’ 
rijose. Be to, jis daug pageri
nimų įnešė Bažnyčios muzi
kom

POPIEŽIAUS GIMI
MO SUKAKTUVĖS

Šiandien, t. y. gegužės 31 
d., Šv. Tėvas Pijus XI mini 
savo 78 metų amžiaus sukak
tuves. Tą dieną Popiežių 
sveikina visas katalikiškas pa 
saulis. Popiežius, Pijus XI 
yr gimęs Italijoj, Desio mie
stelyj, netoli Milano 1857 m., 
gegužės mėn. 31 d.

PAGROBĖ BERNIU
KĄ REIKALAUJA 

200,000 DOL.

Tacoma, Wash., geg. 26. — 
Pagrobtas turtuolio J. P. We" 
verhauzerio 9 metų vaikutis 
George. Grobėjai reikalauja 
200,000 dolerių išpirkimo.

— Žiniomis iš Vatikano, 
mons. T. H. McLoughlin pa
skirtas pavyskupiu Newarko 
N. J. vyskupijai.

Į VILNIŲ 10,000 MO
KINIŲ

Šia vasarą į Vilniaus kraš
tą suvažiuosią iš Lenkijos gi" 
lumos apie 10,000 moksleivių 
vasaroti. Jie čia sudarys sa
vo stovyklas lietuviškose apy 
linkėse. Į Trakus, panašiai 
kaip ir ankščiau, atsikelia 
vasaroti karo mokykla.

VOKIEČIAI NORI 
KOLONIJŲ

Oficialinėmis žiniomis iš 
Berlyno praneša^ kad šian
dien Vokietija dar nestato 
griežto reikalavimo . atgauti 
savo kolonijas Afrikoje, ta
čiau ji tai padarys netolimoj 
ateityj, kada- pastatys stip
resnius atsi ginklavimo pa grin 
dus ir kada sudarys galin- 
tytas sumobilizuot 550,000 ka 
pareiškia, kad seniau numa. 
gesnį oro laivyną. Vokietija' 
reivių skaičius nebus ganėti
nas, atsižvelgus į Sovietų ka
reivių skaičių ir apsiginklą“

r

vimą. Anglijos vyriausybė to
kiomis informacijomis 'nepa
tenkinta.

SUOMIAI PRIEŠ 
PREZIDENTĄ

Suomių spauda smarkiai 
kritikuoja savo prezidentą 
Svinhugoud, kuris slaptai su
teikė aukščiausio laipsnio 
Suomijos ordiną Vokietijos 
propagandos ministeriui Geo" 
ringui, jo vestuvių proga. 
Suomiai sako, kad šio prezi" 
dento žygis yra visos Suomių 
tautos įžeidimas, nes Georin- 
gas niekuo nėra atsižymėjęs 
Suomijai. Šis įvykis sukėlė 
pasipiktinimą ir visoj Pabal- 
tėj. Darbo partija viešai span 
doj iškėlė reikalavimą, kad 
dėl šio savo elgesio preziden
tas pasiaiškintų.

UŽ SENSACIJĄ KA
LĖJIMAM

KAUNAS (”Dr.”') — Aną 
sekmadienį Kauno gatvėse 
.imta pardavinėti ekstra laik
raštis, kad būk naziai užėmė 
Klaipėdos kraštą. Žmonės gal 
vatrukčiais pirko šią sensa" 
ei ją.

Laikraštis turėjo dideliau“ 
šią antraštę, kad ’’Naziai už
ėmė Klaipėdą”. Toliau buvo 
pažymėta: ’’Vokiečių karino" 
menė šiandien perėjo Lietu
vos sieną ir užėmė Klaipėdos 
miestą ir kraštą. Jai gelbėjo 
Klaipėdos naziai. Vokiečiai 
dabar kontroliuoja visą kraš 
tą.”

Pasirodė, kad tai paikas 
prasimanymas, paprasta kla
sta. Klastininkas korespon
dentas greitai surastas ir už
darytas šaltojon. Paskelbtas 
tos ’’žinios” atšaukimas ir 
Kaunas lengviau atsikvėpė.

1934 metais namų sudegė 
11.6 nuošimčių mažiau nė 1933 
metais. Jei žmonės mažiau 
degė namų del apdraudos, tai 
sako, geriausias prosperity 
grįžimo ženklas.

— Ministerių kabinetas vy
riausiu prekių kainų tvarky
toju paskyrė Dr. VI. Juodei" 
ką.
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Jungtinių Valstijų Aukščiausias Teismas panaikino Na“ 
tional Recovery Act (Tautinį Atstatymo Aktą). Teismas pri“ 
pažino neteisėtais 567 kodų ir 201 papildomų kodų liečian
čių 3 milionus įstaigų su 22 milionais darbininkų. NRA. šie" 
kė sureguliuoti darbą, valandas ir užmokestį industrijoje.

Depresija sugriovė industriją, kuri sudarė tautinę prob
lemą. Nedarbas, darbininko išnaudojimas, vaikų darbas, ver“ 
te kongresą ir prezidentą ieškoti priemonių atitaisyti clioa“ 
są industrijoje. Nauja Dalyba užsimojo kovoti depresiją ir 
grąžinti gerbūvį.

Šalies konstitucija duoda -galią leisti kongresui viešai 
gerovei įstatymais, kodais, reguliuoti tarpvalstybinę komer
ciją prezidento nuožiūrai. Prezidentas pildė kongreso valią. 
Kongresas paleido NRA, kuris reguluoja darbo valandas ir 
užmokestį. Aukščiausias Teismas tadgi nutarė, kad dabarti
nis NRA. pražengė savo rybas, reguliuojant darbo valandas 
ir algas, netik tarpvalstybinėj bet ir lokalėj komercijoj 
ir industrijoj. Nauja Dalyba užsimojo plačiai ir peržengė 
visas rybas.

Ar Nauja Dalyba nukentės? Ne. Ji tik atstatoma į savo 
rybas. Ar NRA visiškai panaikinama? Sunku spręsti, ka
dangi kongresas, savo kompeticiją peržengęs, revizuos įstaty
mus ir NRA siaurins. Arba galima antroji išeitis, tai konsti
tucijos pataisą, leidžiant kongresui panašius įstatymus pra
vesti. Dabar NRA visiškai negalioja.

Svarbu yra visuomenei suprasti, kad industrijos prob" 
lema pasilieka. Aukščiausio Teismo sprendimas tos proble
mos ne panaikina. Vyriausybė dabar priversta ieškoti kitų 
kelių iš dabartinės painiavos. Dalis industrijos laikysis pri" 
siimtų kodų, kitos atmes. Darbas ir kapitalas turės tartis. 
Bet didelis kreditas tenka prezidentui ir kongresui, kurie 
stengėsi išvesti šalį iš chaoso. NRA darbininkams buvo dalinis 
išganymas. Išdalintas darbas, trumpesnės valandos, ankstes
nės algos. Darbo klasei tas daug pagelbėjo. Bet daugelis darb 
davių — kapitalistų neapkentė NRA. NRA. panaikinus dau
giausia nukentės darbo žmonės.

Kas bus toliau? Keturi šimtai NRA bylų bus išmesti iš 
teismų. Kongresas turi dar vieną didelį darbą NRA revizuo
ti. Industrijos proglema laikinai pablogės. Kiek sutvarkys 
valstybėse priimti kodai. Galima tikėtis, kad vyriausybė ras 
būdų NRA sutvertą mašineriją peržiūrėti ir toliau varyti. 
Su NRA artimai surišti kiti Naujos Dalybos mašinerijos ak
tai. Vargiai pajėgs politikieriai Naują Dalybą sulaikyti. 
Nes NRA sustabdyti ėmė du metu. Bet reikia pripažinti, kad 
ir NRA turėjo daug trūkumų: jo vykdyme buvo daug netiks
lumų. Tas priklausė nuo smulkesnių NRA vykdymo apara
tų, kuriose buvo daug neteisingumo. Tas žymiai pakenkė pa
čiai NRA idėjai. Nereikia tad stebėtis, kad prez. Roosevelto 
drąsus žygis prieš sauvališką kapitalizmą nevisos darbo žmo
nių klasės buvo įvertintas.

’ ’Draugas ’ ’ rašo: ’ ’Darbi
ninkų sluoksniuose sukelta 
daug kalbų, tiesiog pasipikti
nimo prezidento Roosevelto 
nustatytomis planuojamuose 
viešuose darbuose algomis. Ir 
ne be pagrindo. Darbininkas 
su šeima vargiai gali gyven
ti už aukščiausią nustatytą 
algą — $94.00 į mėnesį, tai 
ką jau bekalbėti apie tą, ku
ris tegaus tik $19.00 į mėnesį. 
Juk tai tikrai yra alkio alga. 
Rimtieji ekonomininkai ir so
ciologai mano, kad tuo būdu 
krašto gerovę sunku bus pa
kelti ir kraštą apsaugoti nuo 
tų pavojų, kurie susidaro iš 
komunizmo ir kitokių izmų pu 
sės. Darbininkams reikia taip 
apmokėti už jų darbą, kad jie 
galėtų žmoniškai pragyventi. 
Tai pakeltų pirkimo pajėgu
mą krašte, išjudintų pramonę, 
greičiau susilauktume geres
nių laikų”.

vydime. Amerikiečiai yra už
sipelnę bent šiokio tokio pa
žymėjimo. Yra veikėjų, ku
rie yra ir sveikatą padėję be
dirbdami Lietuvos nepriklau
somybės reikalams. Bet jie to 
darbo nesigaili. Taip pat ne
laukia nei pagyrimų nei at" 
žymėjimų, nes ne tam dirbo. 
Lietuvos nepriklausomybė, 
jos padarytoji pažanga nuo
širdiems amerikiečių veikė
jams yra didžiausias atlygi
nimas už jų darbą savo Tėvy
nės laisvei ir gerovei.

KO SIEKIA NAZIAI

Santykiuose su pasauliu naziai siekia sustiprėti ir iškilti 
į prieškarinę galybę. Jie atmeta Lygos pasmerkimą, kad jie 
sulaužė Versalio sutarties militarę klauzulę. Vienok jie priža
da gerbti ir užlaikyti sutarties teritorijalę klauzulę; neper
žengti Locarno pakto ir nemilitarizuoti Reinlando. Vokieti"

ORDINAI AMERIKIEČIAMS
Šiais metais nemažas Ame

rikos lietuvių skaičius gavo 
dovanų iš Lietuvos — jie pa
kelti į ordinų kavalierius. Šį 
sekmadienį viešai papuošta 
krūtinės Gedimino ordinu 
dviem jauniam ( dar nė po 
dešimtmetį čia neišgyvenu
siems) Amerikos lietuviams, 
tai komp. Juozui Žilevičiui ir 
kapt. Petrui Jurgėlai. Apie 
tai dienraštyj ’’Drauge” skai 
tome:

’’Šiemet ordinai iš Lietuvos 
amerikiečiams pasipylė kaip 
iš gausybės rago. Rodos, kad 
nė vienais metais tiek daug 
amerikiečių veikėjų neapdo- 
vanota Gedimino ordinais, 
kiek šiemet. Ir gerai. Nepa

RUOŠIAMA JAUNUOLIŲ 
EKSKURSIJA LIETUVON
Chicago. (Lsb) Surengimui 

lietuvių sportininkų jaunuo“ 
lių ekskursijos Lietuvon, da
bar dedama visos galimos pa 
stangos. Tame reikale daug 
darbuojasi Lietuvos Vyčių 
kuopos, vadovaujant savo 
dvas. vadui kunigui Valan
čiui. Norima suorganizuot eks 
kursi j ai lietuvių sportininkių 
būrį bent iš 15 žmonių. Eks
kursantų atsirastų lengvai 
antra tiek, bet visa bėda tai 
atsiliepia į finansus, kurių 
šiais laikais visur trūksta. 
Jjžtai dabar rengiami vaka
rai, gegužinės ir kitokios pra 
mogos, kad gaunamu pelnu 
sukėlus ekskursijai reikalin
gą pinigų sumą.

KAIP HITLERININKAI SU
NAUDOJA ŠILERIO PRE

MIJĄ
’’Rytas” rašo: ”1859 met. 

Vokietijoje buvo insteigta 7,- 
000 markių valstybinė Schil“ 
lerio premija, kuri išmokama 
kiekvienus 6 metus už geriau
sią dramatinį veikalą gyve
nančiam vokiečių rašytojui. 
Ta premija Schillerio mirties

ja prisiruošusi eiti į kolektyves derybas, pasirašyti pavienius 
nepuolimo paktus ir Vakarų Sūropos oro sutartis. Daug ki- 
tij. nusileidimų sutinka priimti. Tik nenusileidžia dėl šalies 
atsiginklavimo. Išleido naujus naujokams imti įstatymus ir 
nori tik 10 metų ramybės su visais, o tada jėga o ne teise kal
bėti. Dėl tokių aiškių Hitlerio siekių Europos diplomatai la
bai susirūpinę ir įžiūri vokiečių gudrius planus ir užsimoji
mus, pavojingus Europos ramybei.

Vidujiniuose santykiuose su piliečiais naziai griežtai ko
voja srovinius ir religinius priešus. Žydų persekiojimas tę
sias. Protestonų bažnyčia nugalėta. Dabar susidūrė su ka
talikais. Spaudą visiškai slopinama. Katalikų laikraščiai už
daromi. Teisiami vienuoliai ir vienuolės neva dėl pinigų iš“ 
vežimo. Kai labdaringiems tikslams renkamos aukos, naziai 
trukdo ,kaip Muniche. Mokyklos siaurinamos. Darbininkai 
verčiami apleisti religines draugijas, kad nenustotų darbo. 
Visi verstinai rašosi į ’’vokiečių darbo frontą”. Viskas val
stybė, visi valstybei ir niekas be valstybės. Tai viršina taip 
niekinamus viduramžius. Šalis varoma į pagonizmą. Dievi
namas Hitleris. Jis valstybė. Vokietija, Hitleris ir nardociz- 
mas bei arianizmas, tai vokiečių idealai.

sukaktuvių dieną turėjo bū
ti vėl išmokėta.

’’Vokietijos švietimo minis, 
teris Rust paskyrė premijos 
komisiją, kuri priėjo išvadą, 
kad dabartiniu momentu Vo
kietijoje nėra nei vieno tokio 
masto rašytojo, kuris galėtų 
būti apdovanotas ta premija. 
Komisija pasiūlė premijos ne 
teikti, o paskirti premijai nu 
matytą sumą neturtingiems 
rašytojams sušelpti. Komisi
jos pasiūlymas priimtas.

PASAULIEČIŲ APAŠTALA
VIMAS

5. Visi misijonieriais!
Girdėdami apie didvyriškus' 

misijonierių darbus ir pasiau
kojimus nekartą mes gėrimės, 
kartais pavydime, negalėda
mi patys nešti Kristaus Evan 
gelijos šviesą į tolimus Indi
jos, Kinijos, Afrikos kraštus 
ir tokiu būdu daug, labai 
daug laimėti Kristui. Nepa“ 
vydėkim. Toj pačioj šalyj, 
net tam pačiam mieste, kur 
mes gyvename, galime rast ne 
mažesnę darbo dirvą ir nei 
kiek nemažiau sielų, kaip kur 
nors Indijoj ar Kcfnoi, ku
rias reikia grąžinti Kristui. 
Mums nereikia palikti nei tė
vynės, nei tėvų, nereikia mo
kytis nei kalbų, nei studijuo
ti papročių, kad tokiu būdu 
sugaištame daug brangaus 
apaštalavimo laiko. Turime 
viską: brangias Kristui sie
las ir puikias misijonoriavimo 
sąlygas. Trūksta tik vieno t. 
y. apaštalų. Tu ne tik gali, 
bet ir turi juo būti. ’’Kas nė
ra apaštalu, yra apostata — 
sako Leonas Harmel. Tad vi
si į darbą!

6. Kilnių asmenų troškimai.
Meskite į kurią nors širdį 

didelį troškimą — sako La" 
kordaire — ir gausite apašta
lą. Tokiu buvo ir didysis tau 
tų apaštalas šv. Povilas. 
Štai jo geismas: ”'Aš gi mie
liausiu noru duosiu ir pats 
save atiduosiu už jūsų sielas, 
nors vis labiau jus mylėda
mas, pats būčiau mažiau my
limas” (2 Kor. 12, 15). ’’Mes 
geidėme nuoširdžiai duoti 
jums ne tik Dievo evangeli
ją, bet ir mūsų sielas” (1 Tęs. 
2, 8). Šv. Katarina Sienietė 
dažnai kartodavo šv. Povilo 
žodžius: ”Aš pats velyčiau 
būti atskirtas nuo Kristaus 
už mano brolius” (Rym. 9, 
3). Šv. Ignacas Lojolą 
dažnai sakydavo: ”Nors vie
na mano koja būtų jau dan
guje, jei pamatyčiau vieną 
sielą pražūties pavojuje, mie 
lai grįžčiau ją išgelbėti.”

Ar turi bent dalelę pana
šaus troškimo?

į Kun. A. Drazdys.

.k  „k-,-- .. .-X.v.. aaa....-...... „...      > .......
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ŠERMUKŠNINĖ

Pereitą sekmadienį apkarū 
navota dvi žymios lietuviškos 
asabos. Tom ypatoni tai bu
vo nemažas onaras, kurio jos 
ir užsitarnavę. Bet man bu" 
vo mažiau pažitko, negu be’ 
giojimo į jų karūnacijas. Ma" 
spethe buvau anksčiau, nes 
mat čia karūnacija vyko He- 
tuviškoj salėj. Viskas atrodė 
orait: saldotai zdatnai atliko 
visą muštrą. Tik publika ma
tyt, buvo klaidą padarius: 
vieton atvykt į iškilmes, nu" 
plaukė į byčius pasikaitinti. 
Taigi per ceremonijas buvo 
mažai žiūrovų, negu parado 
pildyto jų. Vėliau pradėjo rin 
ktis jaunesni ant tuncių. Bet 
aš šveičiau į šlaunų Victorr 
jos Hotel į. Čia gražiai pasipuo 
šusios publikos buvo netikė
tai daug. Viskas ėjo kitokia 
tvarka, negu Maspethe, nes 
ten buvo kariškis, o čmdm/ 
zikas — menininkas karūna
vo j amas į Gedimino Kavalie
rius. Visi buvo netik gražiais 
taksiais apsirengę ir juodas 
kregždes smakrais prispaudę, 
ale ir ūpą turėjo kaip per ti
kras karūnacijas. Man ant 
širdies pasidarė gera, kad ir 
keli dalyvaują svetimtaučiai 
turės gerą mislią apie mūsų 
naišiną. Taip ruošiaus ant vi
sko dėt gerą pečestvą. Bet nė 
iš šio — nė išto tūla su aku- 
liariais mergina vieton pipirų 
užvalgė durnaropės ir pradė
jo daryt krachą. Jos pasidarė 
visur ir visaip perdaug. Kur 
tik dairiaus, ten mačiau žmo
ni!} kaklus sutrupėjusius, au
sis uždaras/ o veidus raudo
nus, kaip Zosės. Daug tlumo- 
čyt nenoriu. Tik noriu pada
ryt uvogą, kad ateityj viso
kių celebraišinų ir karūnaci
jų strajitojai pasivaČyfų, 
idant nepadarius ir sau ir ki
tiems sarmatos, arba viso rei
kalo nepavertus į Zosės ker
mošių. Dėdė.

Gromata Dėdei su šermukšni
ne

Pašėnavotas Dėduli, ar ne
galėtum man ištlumočyt, ko
kio ratunko reikia ieškot, 
kad mūsų lietuviški redakto
riai nedarytų sarmatos vi
sam mūsų glaunam naradui? 
Juk tai cikras trobelis pasi“

darys, kai lietuvius visi ims 
vadint monkėm arba meškom* 
O kad Taip gali nutikę, tai aš 
neabejonu, nes ’’poetas” Ty“ 
sliava kaip tu ji vadini, taip 
apželo, taip apaugo nagais ir 
plaukais, kad sutikęs an f. 

I Grandstryčio ir aš pats pami" 
slinau, kad ne žmogus, o koks 
kitas gauruotas Dievo tvari
nys iš parko pabėgęs dūlina. 
. Tik iš arčiau prisižiūrėjęs ir 
iš kaklo ilgio pažinau, ksrtl tai 
buvo Tysliavų Juozapas. Jei 
jau Juozapo bosai už visą jo 
tokią družną službą neduoda 
nė ant plaukų nusikirpimo, 
tai reiktų arba Chicagos Gri
go paprašyti almužnos, arba 
suruošt kokią Tysliavos nukir 
pimo naudai balių, arba pa
daryt viešą rinkliavą ir tą rei 
kalą suparėdkavot. Ar Dedu" 
lis neptartum, kuris iš čia iš- 
rokuotų būdų būtų mačlyviau 
sias ir gal ištlumočytum ko
dėl tas ’poetas’ plaukais taip 
apžėlo ?

Dzūkeli: Kodėl Tysliava 
apželo plaukais, tai gali būt 
daug pričynių. Gal būt jis dar 
nežino, kaip angeickai sūsiro- 
kuot su berberiu, tai ir bijo 
eit į barbernę. Gal nenori tu
rėt tiek trobelio, kaip pereitą 
rudenį, kai vienas žmogus iš
vežė į Kanadą, ten Juozapas 
susimaišė su inaijonais ir tu
rėjo išsimt indi joniškas popie- 
ras, kad valnai galėtų pareit 
gronyčią ir ateit pas Dėdę 
Šamą. Ale indionų čyfas indio 
niškai paklausė iš kokios jis 
ginimės pareina, ir Juozapas 
nesuprato kvesčino, nes kad 
ir prasta Juozapo tėvų kalba, 
kaip jis sakosi, senai užmirš
ta. Tada indi jonai atsisakė 
priimt ir į savo tarpą. Tyslia
va liko lyg tai sirena: nė 
žmogus, nė žuvis. Tada vėl 
prašėsi, kad jam leistų grįžt! 
į Brooklyną. Čia jo ašaros su 
graudino tūlų moterį} širdis, 
kurios išsiuntė Kruzę parsi
vežt Juozuko. Dabar jis yra 
labai astražnas ir dėlto veli
ja būt verčiau apžėlęs, negu 
statyt save į paklydimo pavo
jų, nusukus porą blokų nuo 
praminto tako. Jei šis tlumo- 
čijimas dar nėra tikras, tai 
tada gal Tysliava mano, kad 
jo blevizgojimo dienos suskai 
tytos ir nepoilgo reiks susi
tikt su žmonomis”, tada 
anų susignievoję širdys’pa
leis moteriškas rankas į dar
bą ir pradės dalintis nors vy 
ro plaukus. Kad po didesnę 
dalį plaukų tektų kiekvienai 
apleistai gyvenimo draugei” 
prisiaugino. O jei tu, Dzuke- 
— Juozas dabar jų nemažai 
Ii, mislini, kad geriau būtų 
Juozapą apskurus ir pertai 
lietuvius apsaugojus nuo sar

TEISĖS DALYKAI
Veda adv. K. R. Jurgėla,

LL. B., LL. M.
Testamentų Sudarymas

Žemiau išdėstyti reikalavi
mai yra taikomi kilnojamojo 
ir nekilnojamojo turto pave
dimu! testamento keliu.

Testamentas turi būti pa
sirašytas dokumento gale. Jei 
testatoriaus parašo nėra do
kumento gale, testamento da
lis aukščiau jo parašo negali 
būti teismo aprobuota, lygiai 
kaip ir dalis, sekanti žemiau 
parašo. Antspaudos nėra rei
kalaujama. Parašas yra geras 
ir pakankamas, jei kas kitas 
vedžioja testatoriaus ranką, 
laikančią plunksną, pav. kai 
testatorius yra silpnas ligoje. 
Jis gali pasirašyti betkokiu 
ženkliuku, pav. kryžiuku, ar
ba jo parašą gali kitas pasi
rašyti jeigu tas daroma testa
toriaus akyvaizdoje ir jam 
prašant. Testatoriaus ir liūdy 
tojų parašai turi būti fiziška
me testamento gale.

Testatorius turi pasirašyti 
bent dviejų liudytojų akyvai
zdoje arba testatorius turi 
kiekvienam tų liudytojų pa
reikšti, kad tas parašas yra 
jo paties; liudytojai turi ma
tyti testatoriaus parašą, bet 
jei parašas yra pakankamai 
regimas, nėra reikalinga, kad 
liudytojai žiūrėtų į rodomą 
parašą. Jei testatorius pasi“ 
rašo po liudytoji} pasirašymo, 
testamentas neturi jokios ver
tės. Savo parašą patvirtinti 

matos, tai darai menką pa" 
milką. Juk Tysliava sakosi 
nėra lietuvis, tai kaip jis ga
li lietuviams, daryt negarbę. 
Kad jis lietuviškai kalba — 
tai niekis, juk yra ir nigerių 
lietuviškai šnekančių; o mūsų 
tuviškai dainuoja ir eiles de" 
papūga net ištisas dainas lie 
klamuoja.

Jei ant galo nori nukirpt 
tą poetą, tai pamokyk jį nors

testatorius gali atskirai kie
kvienam liudytojui ir kitu 
laiku. Patvirtinimo atveju, te
statorius privalo pareikšti, 
kad tatai yra jo paskutinė 
valia ir testamentas. Mažiau
siai du liudytoju privalo pa
sirašyti testamento gale, kai
po atestuojantieji liudytojai. 
Paties testatoriaus ranka ra
šytas testamentas neįgyja di
desnės reikšmės ir todėl pri
valo būti surašytas ir paliu
dytas einant aukščiau sumi
nėtas! reikalavimais.

Testatoriaus paprastas savo 
parašo patvirtinimas nėra 
tinkamas testamento apreiš
kimas: turi būti aiškių įro
dymų, kad testatorius aiškiai 
apreiškė liūdytojams, kad tai 
esąs jo testamentas. Testato
riaus akyvaizdoje ir jam su
tinkant, tą pareiškimą apie 
dokumento esmę gali jo agen
tas paskelbti. Tam tikslui nė
ra nustatytų tam tikra žo
džių. Kai testatorius liudyto
jų akyvaizdoje balsiai skaito 
savo testamentą, to pakanka 
testamento apreiškimui. Bet
gi testamentas turi būti ap" 
reikštas liūdytojams atesta
cijos metu; todėl jei, pav., 
testatorius paskelbė tą doku
mentą esant testamentu 
dviem savaitėm praslinkus 
po liūdytojų pasirašymo, tes
tamentas nėra geras; bet jei 
jis apskelbia dokumentą esant 
testamentu po poros valandų 
po pasirašymo ir to paties pa
sitarimo tąsoje, testamentas 
yra geras.

Jei įstatymo numatyti for
malumai yra atlikti, testamen 
tas bus geras, ,nors jam ir 
trūktų formalės atestacijos 
klauzulės. Atestacija privalo 
būti padaryta: 1) po testato
riaus pasirašymo; b) testa
mento dokumento gale. Ates
tuojantiems liūdytojams nėra 
privalu pasirašyti testato
riaus akyvaizdoje. Liudytojai 
gali pasirašyti ženklais. Tes
tatoriaus prašymas, kad ates-

šiušes šainyt, o ten greit su* tuoj antie j i liudytojai pasira" 
rinksit ant tualeto ekspensų.šytų kaipo tokie, nėra reika-

Dėdė, lingas ceremoninių žodžių: to_

Gegužės 5 d. visoje
Lietuvoje skautai
šventė viso pasau
lio skautų šefo šv. 
Jurgio šventę. Cen
trinės skautų iškil
mės buvo Kaune. 
Ingulos bažnyči0Je 
buvo iškilmingos 
pamaldos, po to į- 
vyko skauti} sueiga 
kurioje dalyvavo 
daug aukštų svečių 
su valst. Preziden
tu. Čia matome Lie 
tuvos skautus iški
loj, miške.

PAVASARINIS’ MAISTAS
Rašo Dr. John L. Rice

Miesto Sveik. Komisijonierius
Su žiemos pabaiga žmogus 

pradeda vartoti lengvesnius 
rūbus, bet visai mažai žmonių 
žino, kad jų pilvas vasarą rei
kalauja permainos, reikalau
ja lengvesnio maisto negu 
žiemą. Mes visi žinome kaip 
gerai yra padėti sunkius žie
minius drabužius ir dėvėti 
lengvesnius, bet turime tą pa
tį daryti dėl pilvo; su šiltes
nėmis dienomis privalome var 
toti lengvesnius valgius. Tie 
sa, kūnas nereikalauja tiek 
maisto pavasaryje, kiek reika 
lavo žiemos šaltais mėnesiais.

Išmintinga šeimyninkė šian 
dien gali vartoti įvairiausias 
daržoves; daržovii} krautuvės 
jų pilnos. Rubarbai, Kopūstai 
ir ridikai labai pigūs ir daug 
žmonii] juos mėgsta. Ypatin
gai žali kopūstai, pilni svar 
bių vitaminų.

Vartokite žalių daržovių 
salotą nors sykį į dieną — tai 
sveikas valgis. Galima paga
minti skoningą salotą iš lak" 
tukų, kopūstų, lapienių ir ki 
tų žaliumynų.

Pienas sveikas maistas au- 
gusiems ir vaikams. Vaikai 
privalo nors vieną stiklą prie 
kiekvieno valgio jo gerti. Pie
niniai produktai, kaip sviestas 
ir sūriai irgi turi būti pri- 
skaityti prie valgio. Pasukos 
(maslionkos) sveikas gėri
mas tiems, kas gali gerti.

Nors sykį į savaitę valgyki
te žuvies. Tas netik įvairina 
valgį, bet teikia kūnui reika
laujamą jodą. Tai lengviau
sias ir saugiausias būdas jį 
vartoti.

Neatidėk ant toliaus, bet 
šiandien pradėk lengvesnį die 
tą, pamatysi kaip sveikata 
pagerės.

kį prašymą galima pagrįsti į“ 
rodymais, kad testatorius aiš
kiai norėjo, kad atestuojantie 
ji liudytojai paliudytų jo tes
tamentinį dokumentą ir pasi
rašytų, kaipo liudytojai.
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Kun. Dr. J. Navickas.DU DRAUGU
Saulė nusileido. Jos vietą pakeitė mėnulis, spindįs vi

same savo pilnume. Apie jį mirga mirijadomis žvaigždutės, 
tartum, angelų akelės, žiūrinčios į šį linksmybių bei vargų 
pasaulį. Oras po kaitrios dienos šiltas, pakvipęs laukinių 
gėlių ir žydinčių liepų kvapu. Rugiuose griežia griežlė, .pie" 
vose čirška žiogeliai, ištolo kaime skamba dainų aidas. Kar" 
tais suloja šuo, ištikimiausias savo valdovo tarnas,...

Keliu vedančiu Paširvinčių kaiman, eina du jaunikai
čiu, pusbalsiai tarpu savęs kalbėdamu slaptą kalbą, kad nė 
pievos, rasos lašais prisėtos, josios neišgirstų.™

— Reikia būti šiame dalyke labaPatsargiu — tarė Ka
zimieras Gražutis, penkto kurso dvasinės seminarijos auklė
tinis, į Vytautą Laukelį, antro kurso Maskvos universiteto 
studentą.

— Tai tiesa, Kazimierai! — atsakė Vytautas — bet iš
sirinkus tinkamus draugus būtume užtikrinti.

— Bet ką tokius?... Būtų gerai Švendrų Petrą, tik jam 
neatsargu ir užsiminti. Atsimeni, kuomet dar buvome gim
nazijoj — jisai apskundė Mickaitį, kad tasai turįs lietuviš
ki} knygų. Tai buvo keli metai atgal, bet jisai vis toks tebė
ra, pataikaująs maskolių valdžiai.

— Žinoma, jo negalima; jisai tuoj mane apskųstų Vilk“ 
pylės viršininkui ir tuomet sveiks dingęs.

— Pašilių Jonas sulenkėjęs, net ir pavardę permainęs 
į Pašlinskį. Matai kaip miestietis, jisai net juokiasi iš mud
viejų, vadindamas litvomanais. Jo ir užkabinti neverta.

— Daugiau pas mus moksleivių nė nesama.
— Kažin kad taip Pašapalių Gužutį — jisai žmogus 

protingas, išsilavinęs ir skaito Tilžės laikraščius.
— Gerai tu sakai, Kazuti! Aš manau jisai apsims, nes 

tautiškai pilnai susipratęs. Gyvena patogioj vietoj — pačioj 
parubežėje. Jo namai gali būti atsakančia mums tvirtovė ir 
viešbučiu visų kapsų bei zanavykų veikėjams. Aš manau, 
jisai šią pareigą apsims išpildyti.

— Dieve duok! Bet jo vieno dar neužtenka. Mums rei
kia jauno darbininko, kuris atsiųstas iš Tilžės knygas bei 
laikraščius išdalintų.

—Žinai ką Kazuti? Tavo sesuo Viktutė; ji prakilni mer
gaitė. ' —

— Tau, Vytauteli, kad Viktutė, tai ir prakilni, o kad bū
tų koks Viktoras.... tai klausimas.

— Et, ką tu čia kalbi niekus! Ne apie meilę juk aš kal
bu, tik apie svarbius tautos reikalus.

— Nepyk, nepyk, Vytautei!! Aš tik pajuokavau.
— Sakyk greičiau — ką tu apie ją manai?
— Nieko ypatingo. Mergina pabaigus dviklesę mokyklą, 

mokiusis kelis metus miestelyj pas p. Vyšniauskienę visokių 
rankdarbių ir perėjus mano mokyklą. Gerai kalba keturio
mis kalbomis: lietuviškai rašo taisykliškai, kas mūsų dienose 
yra retu atsitikimu. Aš manau — ji tiktų.

— Pašapalių Gužutis ir jūsų Viktutė.
— Pas mane yra kelios dešimtys įvairaus turinio kny

gučių. Jas pavesiu Viktutei, kad išdalintų žmonėms ir išmė
tytų pakelėse.

— Gerai! Rytoj aš būsiu Pašapaliuose ir pakalbėsiu su 
Gužučiu. Knygas, kurias dabar gausime iš Tilžės, galima bus 
pas jį sukrauti, o nuo jo visi kiti pasims.

— Tai gerai. Su tuo rūpesčiu pabaigta. Bet ar girdėjai, 
Vytautėli, liūdną žinią, kad Vaičaitis, parvažiavęs tėviškėn, 
serga. Per Šv. Petrą buvau Naupylėje, kunigas Jonas sakė, 
kad jisai džiovą turįs. Norėjau su kitais moksleiviais nu
važiuot į tėviškę jo aplankytų, bet, žinai, dabar tokiose ap
linkybėse labai sunku, tai ir sugrįžau iš Zanavykų jo neap
lankęs. Labai gaila. Tai kur dingsta mūsų tautos žiedai!...

— Kur trumpa — ten trūksta. Dar čia ką tik nesenai ne
tekome daktaro Kapso, dabar jau Vaičaitis. Skaudu!™

Ilgą valandą abudu buvo pasinėrę mintyse apie šių die
nų apverktiną padėjimą

— Apie spaudos grąžinimą ramu, nė girdėti nesigirdi 
— tarė į save Vytautas.

K. Žvygulis.
O LIETUVA MANO!

Dainoms užliūliuota, 
Beržais vainikuota 
Tu Lietuva mano šalie!

Tu širdį vilioji,
Tu laimė manoji, —

Visų tu paguoda, viltie!
Kalnai ir kalneliai
Sidabro upeliai
Ir graudi lakštučių giesmė—

Taip žavi ramina,
Taip širdį gaivina,
Rods ,džiaugtis, mylėti tave.

Nors lūšnos čia menkos,
Nors pūslėtos rankos, 
Bet klesti dorovė aukšta.

Mergaitės ir vyrai
Tiesoj visad tviro
Ir puošia širdis jų malda.

Ir Londons, Berlynas
Tik dūmais maitinas
Ir svaigst nuo’ sirenų garsų,

O mūsų gi Kaunas,
Kaip riteris šaunus

Sau dairos tarp medžių žalių.
O Lietuva mano,
Tėvynė, o mano,
Kvapniausia Europos gėlė!

Laisva kaip paukštelis, 
Platus tavo kelias, 
Išdilo vergijos žymė.

Tau Laisvės Aušrinė
Jau šildo krūtinę
Ir ugdo naujų pajėgų.

Greit jaus ir Europa: 
Lietuvį Kiklopą — 
Erelį erdvynų plačių.

Žibėk tad, tėvyne,
Kaip žvaigždė deimantinė 
Ant Kontinentų plačių!

Te tavo rytojai
Rožėmis lapoja —
Vardas skambės lietuvių!

TRUMPOS NAUJIENOS
— Tumo-Vaišganto mirties 

sukaktuvės paminėtos visoje 
Lietuvoje. Daugiausia minėji
mų surengė šaulių būriai ir 
pavasarininkai.

— Visi Kauno miesto ir 
priemiesčių gyventojai įparei 
gojami prisirengti apsisaugot 
nuo lėktuvų pavojaus. Lėktu
vų pavojus bus garsinamas 
visomis Kauno sirėųomis. Kas 
pratimui nebus laiku prisiren' 
gęs ir neįvykdys įsakymo, 
bus baudžiamas pinigine bau 
da ligi 5,000 litų arba areštu 
ligi 3 mėnesiu. Lietuva ruo
šiasi pavojui iš oro.

— Sachariną Lietuvoj ga
mina per dešimtis fabrikų. Jo 
vartojimas gana išsiplėtęs. 
Dabar, kai antras cukraus fa
brikas ims veikti ir nuosavo 
cukraus užteks Lietuvai, ta
da bus suvaržytas sacharino 
gaminimas ir pardavinėjimas. 
Bet kaip bus su naujuoju sa
charino fabriku?

— Girdėtis, kad vėl taria
masi pasikeisti politiniais ka
liniais su Sovietų Rusija. Už 
kaikuriuos žymius komunis
tus Sovietai sutinką paleisti 
į Lietuvą kelis lietuvius ku
nigus.

— Gegužės 18—21 dd. Kau 
ne įvyko Pabaltės studentų 
vardu SELL, konferencija. Ši 
sąjunga yra įsteigta bal. 10, 
1923 m. Jos idėja kilo pas Es
tijos studentus, Tartų univer
sitete, 1922 m. Pabaltės jau
nuomenė — studentija gra
žiai bendradarbiauja. Iš to 
galima tikėtis gražių ir rea
lių politinių vaisių.

— Gegužės 5 d. visoje Lie
tuvoje, o ypač miesteliuose ir 
miestuose, iškilmingai minėta 
Motinų Dieną.

— Pereitą sekm., gegužės 
26 d. Lietuvos atsargos kari
ninkų sąjungos iniciatyva, bu 
vo suruošta kariuomenes su 
visuomene susiartinimo šven
tė Lietuvoje.

Į Viso Pasaulio Lietuvių 
Kongresą Kaune, Latvijos lie 
tuviai siųs savo bendrą jung 
tinį chorą. Jau paskelbta dai
nininkų registracija. Taipgi 
verbuojami ir nauji daininin’

GYVENIMO PRASMĖ

Būti vadu — reiškia moky
ti kitus būti vadais.

V. Foersteris.
Ir vienam padarytoji netei

sybė gresia visai visuomenei.
Mantesquieu.

Daugiau laimėsime rodyda. 
miesi tokiais, kokiais esam, 
negu bandydami pasirodyti 
kitokiais.

La Rochenfoucaud
Išmokime sielos išganymą 

labiau vertiniti kaip pelną, 
teisingumą — kaip naudą.

F. W. Foersteris
Tas nėra laisvas, kas ant 

savęs neviešpatauja.
Šekspyras. kai.

— Brangusai Kazimierai! — sušuko karštai Vytautas — 
ne šiandien — ryt,, ne ryt — poryt, už metų, už kitų, o vis 
gausime. Tik dabar nenuleiskime rankų!

Kazimieras sučiupo Vytauto ranką ir drūčiai suspaudė 
— vardan vienybės ženklo. Taip bekalbėdami! įėjo į kiemą, 
kur ties vartais pasitiko juodu jaunimo būrelis, dainuodami:

Tegul meilė Lietuvos

—D URL Draugija užsienio 
lietuviams remti per balan
džio mėn. invairioms užsienio 
lietuvių organizacijoms išsiun 
te 2,055 egz. knygų už 2444 
litus.

— Latvijos spauda paduo
da , kad buvę numatyta šią 
vasarą iš Lietuvos parsitrau
kti 10,000 lauko darbininkų į 
Latviją. Bet nusiskundžiama, 
kad Lietuvos darbininkai, y- 
pač moterys, nenori vykti sve
tur. nes ir Lietuvoj — Klai
pėdos krašte jaučiamas trū
kumas darbo jėgų. Latviai už 
tai susitarė su Lenkija ir iš 
ten gaus 3,000 darb. Ypač 
Vilniaus Krašto ūkininkai pra 
šosi j Latviją, nes Vilnijoj 
baisus skurdas.

— Gegužės 15 d. Latvių tau 
ta šventė atgimimo šventę. 
Lygiai prieš metus tą dieną 
tautiška Latvijos vyriausybė 
paėmė valstybės vairą ir per 
tą trumpą laiką padarė dide
lę pažangą šalies valdyme. 
Ypač sustiprino santykius su 
Lietuva.

— Šiemet sueina 30 metų 
komp. Stasio Šimkaus darbo 
muzikos srity j. Tos sukaktu
vės geg. 4 d. Lietuvoj buvo 
gražiai paminėtos. St. Šimkus 
yra vienas iš žymiųjų Lietu
vos kompozitorių. Jo dainas 
dainuoja kiekvienas choras. 
Jį gerai žino ir Amerikos lie
tuviai.

—Rugsėjo 23 d. sukanka 
60 metų nuo žymiausio lie
tuvių tautos dailininko M. K. 
Čiurlonies gimimo. Ta sukak
tis Lietuvoje ruošiamasi iš
kilmingai paminėti. Jau su
daryta minėjimo komisija.

— Gegužės 9, Prahoj sėk
mingai baigėsi derybos tarp 
Sovietų ir Chekoslovakijos. 
Rusija gaus 250 milionų kro
nų paskolą.

— Vokietijos vyriausybė 
rengiasi užtraukti 750 milio
nų markių vidaus paskolą vie 
šiesiems darbams vykdyti.

— Anglijos karalius Jurgis 
pasiuntė asmenišką padėkos 
laišką šv. Tėvui, nuo kurio 
buvo gavęs sveikinimą 25 m. 
vainikavimosi sukakties pro
ga.

— Šią vasarą į New Yorką 
per Havrą, atvyks pirmoji 
Lietuvos Turizmo S-gos eks
kursija. Iš Antverpeno eks
kursija išplauks Liepos 8 d.

— Gegužės 21 — 23 dd. 
Friburge, Šveicarijoj, įvyko 
tarptautinis mergaičių globos

— Aną metą, apsilankius Petrapylėje vyskupui Baro
nui, tenykščiai lietuviai sukruto. Dideles pastangas dėjo ir 
Mokslų Akademija, bet veltui!

Ksfii

Dega mūsų širdyse.™ 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė te žydi!

kongresas. Dienotvarkėj bu
vo daug aktualių viešosios 
mergaičių globos klausymų.



Gegužės 31 d,, 1935 m. ” A M E R I K A ”

I 
I 
» 
I KORESPONDENCIJOS

I 
I

I

STNDJENTŲ IB PROFESI“ 
JONALŲ SEIMAS

Amerikos Lietuvių Katali
kų Studentų ir Profesijonalų 
Sąjungos Centro Valdyba 
šiuomi praneša, jog Studentėj 
ir Profesijonalų Seimas įvyks 
š. m. birželio (June) 27 d. 
(Ketvirtadienį) ir 28 (Pen
ktadienį), Marianapolio Ko
legijoje, Thompson, Conn.

Visos studentų ir Prof esi j o 
nalų kuopos privalo atsbisti 
į seimą kuodidžiausį savo įga
lioti} delegatų (čių), alumnų, 
studentų ar narių rėmėjų skai 
čių. Kiekviena kuopa siunčia 
po vieną delegatą nuo kiek
vienų penkių pilnai užsimokė
jusių kuopos narių. Delegatų 
įgaliojimai privalo turėti pa
rašus: Dvasios Vado, Pirmi
ninko, ir Raštininko. Šie de
legatai turi balsavimo teisę.

Visos Studentų ir Prof esi j o 
nalų kuopos privalo atsiųsti 
savo įvairius sumanymus, re
zoliucijas, konstitucijos patai 
sas ir tt. kuo ankščiausia, ra
štu prieš seimą — Centro se
kretoriui — Mr. A. Miciūnas, 
Marianapolis College, Thomp
son, Conn.

Visos Studentų ir Profesijo 
nalų kuopos privalo kuoanks- 
čiausia atsilyginti už savo mo
kesčius, kaip galima greičiau
sia prieš seimą ($1.00 studen 
tams ir $2.00 Profesijona- 
lams). Pinigus siųskite Cent
ro iždininkui — Mr. Peter 
Barzilauskas, 3 Elderts Lane, 
Woodhaven, N. Y. Siunčiant 
pinigus būtinai pažymėkite 
kas kiek ir už ka siunčia. £

Visų kuopų narių vardus, 
pavardes ir adresus kuoanks- 
čiausiai prisiųskite Centro Fi
nansų Sekretorei — Miss. I. 
Rovas, 12 Dudley St. Roches-

viams ir svečiams. Nuošir
džiai kviečiame visus Studen
tų kuopų narius (es) ir jų 
draugus(©s) į šį gražų pasi
linksminimą.
Seimo Delegatų aprūpinimas

Visi atvykusieji delegatai 
užsiregistruodami užsimoka_ 
Studentai $3.00, Prof esi j ona
lai ir Svečiai $4.00, už ką 
kiekvienam delegatui ir sve
čiui bus suteikta per dvi die
ni nakvynė, valgis, ti’kietai į 
visus parengimus ir tt.

Prašome pranešti.

Visi Studentų bei Profesi
jonalų kuopų nariai, svečiai 
ir tt. yra nuoširdžiai prašomi 
kuo anksčiausiai pranešti apie 
savo ar grupės atvykimą. Vi
sais reikalais laišku kreiptis: 
”Students’ and Professionals 
Convention Committee, Ma
rianapolis, College, Thomp
son, Conn.

Kviečiame

Visi Amerikos lietuviai ak“ 
talikai, Dvasios vadai, Profe” 
menės vadai, alumnai, rėmė
si j onalai, Studentai (ės) visuo_ 
jai ir tt. visose Amerikos lie
tuvių kolonijose, kurie yra su 
sirūpinę mūsų tautos ateiti
mi, yra nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti šiame nepaprasta
me iškilmingame lietuvių ka
talikų suvažiavime.

Centro Valdyba.

Baltimore, Md

1

moterų draugija baitai pasi
puošę, Sodalietės, iš kurių 
buvo viena Karalienė, sekė su 
palydovėms Šv. "Marijos sto_ 
vylą. Mokyklos vaikučiai ir 
mergaitės ir Seserys Kazimie- 
rietės, viskas buvo įspūdinga. 
Nors visi parapijiečiai buvo 
kviečiami dalyvauti procesi
joj, kiti stovėjo ant šaligat
vių. Paskui draugijas galėjo 
eiti maišyta publika. Kas da
lyvauja procesijoj, tas viešai 
pasisako pasauliui, kad ateitų 
Karalystė Jėzaus. Diena bu
vo gražiausia; žmonių buvo 
pilna bažnyčia.

Bisk'i pasiskleidė parapijoj 
’’Amerikos” vardas ant syk 
lyg naujanybė, bet laikui bė
gant bus maloni tikrenybė, p. 
J. Gencevičius tuoj aus užrašė 
’’Ameriką”. Kas daugiau?

Newark, N. J
Lietuvių bažnyčioje, prasi

dės Novenos prie Šv. Dvasios, 
penktadienio vakare, gegužės 
31 d., 1935 m. Novenų laike 
pamokslus sakys kun. Draz" 
dys, Salezietis. Baigiant No
venas Sekminių dienoje, pra
sidės 40 vai. atlaidai. Pamo
kslus sakys taipgi kun. Dra- 
zdys. Su dvasine pagelba pa
kviesti visi apylinkės kunigai.

Kviečiu visus savo parapi
jomis ir kaimynus naudotis 
Dievo malonėmis. Taipgi bus 
gera proga atlikti Velykinę 
išpažintį, kurie dar neatlikę.

Kun. I. Kelmelis, klebonas

CHICAGO, ILL.

SEIMO PROGRAMA

Ketvirtadienį, birželio 27 d.
Seimas prasidės iškilmingo' 

mis Šv. Mišiomis, pamaldo“ 
mis Kolegijos koplyčioje. Sei
mo atidarymas įvyks Kolegi
jos salėje. Sesijos bus ryte ir 
po pietų. Vakare, 8 vai., Ko
legijos salėje įvyks Seimo de 
legatams ir svečiams Iškil
mingas koncertas.
Penktadienį, birželio 28 d.
8:30 vai. ryte šv. Mišios. 

Nuo 9:30 vai. iki 5 vai. vaka
re Studentų ir Profesijonalų 
Alumnų sesijos.

Vakare 8 vai., Town Hall, 
Thompson, Conn. įvyks Vie
šas Pasilinksminimas (Semi 
formal dance, Seimo daly-

Nors į trumpą laiką p. J. 
Čižauskas surinko apsčiai fo
tografijų, kurios vaizduoja 
praeities veikėjų grupes. Su
sidarė gražus albumas Lietu
vai parodoje Baltimorės se
nesnių laikų lietuvių veikimo.

Ekstra LRKSA 13 kuopos 
susirinkime buvo pakeltas 
klausimas, kad kuopos susi
rinkimai būtų gyvesni. Tą gy 
vumą sukelti buvo parinkta 
komisija iš muz. J. čižausko, 
advokato Grajausko, art. M. 
Čižauskienės ir p. Mažeikiu" 
tės. Tikime, kad ši komisija 
įneš gyvumo į veikimą ir na
riai užsimokėję nebėgs iš sa
lės, bet turės interesuotis su
sirinkimu. Susirinkimai atkel 
ti į pirmą mėnesio sekmadie
nį.

— Lietuvių parapija suren
gė gegužinę procesiją gatvėse 
pereitą sekmadienį 4 vai. po 
pietų. Altoriaus vaikai ėjo su 
kryžium ir kunigai: A. Dir 
binskas ir K. Kaidošius, Šv 
Vardo skaitlingas būris vyrų

PAMINKLO NAUDAI REN
GIAMA GEGUŽINĖ

ginčų Illinois valstijos legisla' 
turoj, legislatura kelintu bal
savimu perleido bilių, lei
džiantį padidinti vienu centu 
’pardavimo taksus’, kuris į’ 
eis galėn su 1 diena liepos. 
Tas padidins valstijos įeigas 
ir taip užtikrinant valstijai 
surinkimą $3,000,000 per mė
nesį, federališka valdžia pa
skyrė III. valstijai penkis mi’ 
lionus, ir tokiu būdu vargšų 
šelpimas bus atnaujintas ne
trukus.

CHICAGOJ MIRĘ LIETU
VIAI

Paulius Kairis, 17 m. am
žiaus, gimęs Chicagoj, mirė 
geg. 3 d. palaidotas tautiš
kuose kapuose,,

Viktoras Mikutis, iš Lietu 
vos Laukuvos parap. 61 m., 
mirė Ciceroj geg. 3 d. palai
dotas šv. Onos kapuose, 
Spring Valley, Hl.

Antanas Albertas, 56 m., 
mirė geg. 11 d. palaidotas šv. 
Kazimiero kapuose.

Petronė Roželienė, Rokiš
kio apskr. Žobiškio parapijos, 
40 m. mirė geg. 11 d. palai
dota šv. Kazimiero kapuose.

Jurgis Petkus, Tauragės ap
skričio, Šilalės par. 46 m., mi
rė geg. 12 palaidotas šv. Ka
zimiero kapuose.

Jonas Jareckas, Panevėžio 
apskr., Naujamiesčio par. 79 
m. mirė geg. 14 d. pa]aidotas 
šv. Kazimiero kapuose.

Ona Stankienė iš tėvų Pe- 
trauskiūtė, Raseinių apskr., 
Upėnų parap. pusės amžiaus, 
mirė geg. 14 d. palaidota šv. 
Kazimiero kapuose.

Jonas Domarkas, Telšių ap
skričio, Kulių parap. 40 m., 
mirė geg. 17 d. palaidotas šv. 
Kazimiero kapuose.Chicago. (Lsb) — Ateinan

čiame sekmadienyje Marquet. Emilija Lukošienė mirė ge
te parke įvyks Dariaus-Girė
no Paminklo Fondo gegužinė, 
kad gautu pelnu padidinus 
paminklo statymo finansus, 
nes fondo ižde dar trūksta 
pinigų padengimui paminklo 
lėšų. Gegužinė bus su įvairiu 
programų ir daugybe kitokių 
įvairumų. Įžanga visiems vel
tui. Kiekvienas įeinantis par 
kan gaus dovanų laimėjimo 
bilietą dykai. Laimėjimui y- 
ra leiclziama daug brangių 
dovanų. Gegužinės rengėjai 
maloniai kviečia dalyvauti vi
sus lietuvius, netik iš pačios 
Chicagos, bet ir iš artimesnių 
kolonijų.

ATIDARYS VARGŠŲ ŠEL
PIMO STOTIS

Chicago. (Lsb). — Porai sa
vaičių. praslinkus po šelpimo 
stočių uždarymui, po daugelio

gūžės 17 d. palaidota šv. Ka
zimiero kapuose.

Antanina Baltutienė iš tėvų 
Stasiukiūtė, 39 m., iš Tūbinio 
miestelio, Šilalės par., mirė 19 
geg., palaidota šv. Kazimiero 
kapuose. ~ •

Kazys Petrokas, 69 m., gi
męs Lietuvoj, mirė geg. 19 d. 
Indiana Harbor, Ind., palai
dotas šv. Kazimiero kapuose.

Uršulė Poškienė, 43 m. iš 
Tauragės apskr., Stulgių par., 
mirė geg. 19 d. palaidota šv. 
Kazimiero kapuose.

Bronė Paulauskiūtė 19 m., 
gimus Chicago j, mirė 20 d. ge
gužės, palaidota šv. Kazimie
ro kapuose.

Juozas Mondeika, gimęs 
Lietuvoj, 42 m., mirė geg. 19, 
kariškai palaidotas šv. Kazi
miero "kapuose.

Antanas Sadunas, 42 m. 
Ukmergės apskr., Jonėnų km.

žuvo automobilių katastrofoj 
geg. 21 d. Blue Island, Hl., 
palaidotas tautiškuose kapuo
se Chicago j. *

Adomas BabiČas, pusės am
žiaus, iš Kėdainių apskr., Kra 
kės parap., mirė 21 geg., pa
laidotas šv. Kazimiero kapuo
se. LSB.

LITUANIKA H IŠ CHICA- 
GOS IŠSKRIDO

Chicago (Lsb) — Lakūnas 
F. Vaitkus orlaiviu Lituanika 
II išskrido 23 d. gegužės į 
rytines valstijas. Atlankys 
ten žymesnes kolonijas, daly
vaus aviacijoms surengtose 
dienose, ir paskui jau grįžęs 
New Yorkan lauks atmosferos 
susitvarkymo, kad skristi į 
Lietuvą. Skris per šiaurinę 
Amerikos dalį Kanadą, paskui 
per Atlanto vandenyną, .peri 
Angliją, Vokietiją į Skandi
naviją ir paskui jau į Kauną. 
Kada Lituanika II galės išsi
rengti į tą tolimą ir pavojin
gą kelionę, niekas pasakyt ne 
gali, nes tai priklauso gam
tos tvarkai.

Ačiū lietuviams už darbštumu

/ Chicago, Gegužės 13 d.

Šiuomi Dariaus-Girėno Pa
minklo Fondo Valdyba išrei
škia savo dėkingumą toms 
tautietėms, kurios 5 dienoj 
gegužės, Dariaus—Girėno pa
minklo pamatams žemės pra
kasimo iškilmėse pardavinė
jo Dariaus—Girėno paveiks
lus, knygas, ir rinko iš duos- 
niųjų tautiečių iiuosnores au
kas paminklo pastatymui, ir 
surinko tuom būdu nemenką 
sumą pinigų, kurių atskaita 
bus vėliau išduota. Tame rei
kale daugiausia pasidarbavo 
Marquette lietuvių kolonijos 
Mergelė Paulina Šukiūte. Ją 
pasekė savo darbštumu mer
gelės Marijona Čaikauskiūtė 
ir Stella Dačioliūtė, taipgi 
ponios: Dariaus“Girėno posto 
Moterių skyriaus pirmininkė 
Helena M. Žiūriene, Katarina 
Bakutienė, Julė Balčiūnienė, 
Zuzana Baršketienė, Genove- 
fa Bulauskienė, Marijona Cai“ 
kauskiene, A, J. ' Daunienė, 
Helena Krasauskienė, Julė 
Makarienė, M. Massey, Irena 
Petkevičienė, C. K. Šukienė, 
Alicija Venckūnienė, V. Janu 
sienė ir keletas kitų.

Visoms joms Dariaus-Girė
no Paminklo Fondo valdyba 
reiškia Širdigą Ačiū!

Spauda — didžiausia pa
saulio galybė, tad remk 
„Ameriką” lietuvi.
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(vietos ir apylinkes žinios)
LIEPOS 4-JI BROOKLYNE

Šiais metais jau šeštu kartu 
Rytinių Valstybių lietuviai 
taip skaitlingai swsirenka ir 
iškilmingai apvaikščioja Lie
tuvių Dieną. Tas gražus pa_ 
protis turi vieną didelę Lie" 
tuvių Dieną metuose plačiai 
prigijo mūsų tarpe. Jau kelin
ti metai ta Lietuvių Diena 
apvaikščiojama Liepos—July
4. Taigi ir šiais metais ji į“ 
vyks Liepos 4, Klaščiaus Par
ke. Šiemet ji bus didesne ir iš
kilmingesne nei visuomet, nes 
prie jos rengimo prisideda vi’ 
sos draugijos, per Feder aci" 
jos apskritį. Taipgi kaip ir 
kitais metais, mūsų parapijos 
ruošiasi skaitlingai save rep" 
rezentuoti šioj Lietuvių Die
noj. Sporto programą išpil
dys N. Y. ir N. J. Vyčių aps- 
krities sportininkai, o dainų 
programą išpildys apylinkės 
parap. chorai. Negana, šiais 
metais visi gerb. chorų vedė- 
jai įeina net ir į rengimo ko" 
misiją. Taigi jie pasirūpins, 
kad ir ta programa būtų įdo
miausia.

’’VISAS PASAULIS”

Šį sekmadienį birželio 2 
d. po piet, Central Parke bus 
visų tautij paradas Ten daly
vaus grupės iš įvairiausių tau 
tų, gyvenančių New Yorke. 
Jų šokiai, dainos ir tautiški 
rūbai sudarys vaizdą, kad čia 
tikrai atvaizduojamas visas 
pasaulis. Lietuvius atstovaus 
Karalienės Angeltj Parapijos 
choras, ved. Pr. A. Dulkės. 
Miesto parkų departamento 
orkestrą vadovaus Gerardi la" 
silli.

PAGERBĖ KOMP. J. ŽI
LEVIČIŲ

Geg. 26 d. š. m. New Yorko 
ir New Jersey muzikai ir mu
zikos mylėtojai suruošė ban" 
Įdėtą viešbutyj Victoria pa" 
gerbti kompozitorių Juozą 
Žilevičių D. L. K. Gedimino 

• ordino įteikimo proga. Ban" 
kietas prasidėjo 8:30 vai. At
silankė 133 svečiai. Bankieto 
vedėjas buvo kun. J. Simonai 
tis, Programa susidėjo iš 
kalbų, ir dainų, J. Žilevičiaus 
kompozicijų. Kalbas pasakė 
pats kun. J. Simonaitis, p. 
Liet. Gen. Konsulas P. Žadei“ 
kis, p. Žilevičienė, J. Tyslia- 
va, A. Vitaitis ir J. Stanšau- 
skas. Ordinas įteiktas pono 
konsulo kalbos metu, sugro" 

j ant orkestrai tautos himną. 
Elizabetho parapijos mokyk" 
los vaikų vardu įteiktas gra
žus gėlių bukietas. Dainij 
programą išpildė ponia Z. Vi- 
taitienė (Nuliudimo Valanda, 
Ubagėlis), p. Banys (iš Vy~ 
tauto Kantatos ir Šėriau žir- 
gelį), ponia M. Strumskienė 
(Mano Deimantas) ir p-lė Ap. 
Stočkiūtė (Ratai ir Nuliūdi
mo Valanda). P"lė Stočkiūtė 
pirmu kartu pasirodė New 
Yorkiškių tarpe Ir puikiai už 
sirekomendavo. ’’Nuliūdimo 
Valanda” yra vienas iš gra‘ 
žiausių pono Žilevičiaus ku
rinių, na ir p-lė Stočkiūtė ža~ 
vėtinai padainavo jį (skirtu" 
mas aiškiai pastebiamas nuo 
ponios Z. V. dainavimo tos 
pačios dainos) Gauta visa ei
lė sveikinimų telegramais.

Bankietas buvo gražioj 
nuotaikoj. Juoko kiek sukėlė 
vienos ponios lakstymas po 
salę. Svečiai prie geros mu" 
zikos šoko lietuviškus šokius. 
Bankieto metu, orkestrą pa
grojo lietuviškų kūrinių rin" 
kinius (p. J. Žilevičiaus su
derintus). Tik reikia pastebė“ 
ti, kaip mūsii prof esi jonalai 
apsileidę, kad tokiame paren
gime jų mažai atsilankė. Gal 
dėlko šis bankietas ne vien 
buvo perlietuviška?... Kita, 
muzikii (vargonininkų), bet 
ir ”hnuzikos mylėtojų” ruo" 
šiamas? ’’Muzikos mylėtojai”’ 
publiką mažai patraukė,... Ne
jaugi muzikai jautėsi silpni?

V. J.

TĖVAS BRUŽIKAS, S. J. 
PRAŠO PASKELBTI, 

i

\kad jis Vyriausybės numa" 
tomas palikti Amerikoj grei" 
čiausiai tik iki 1936 metų va
saros, dėl to, kas iš Gerbia" 
mų Klebonų norėtij jį gauti 
su misijomis, galėtų gauti tik 
pradžioj ateinančio rudens ir 
po Kalėdų, gi Adventas, Ga
vėnia ir povelykinis laikas 
jau užimta.

Galima kreiptis šiuo adresu 
Rev. J. Bružikas, S. J.

259 N. 5th St.
Brooklyn, N. Y.

METINIS SUSIRINKIMAS

Gegužės 21 d. 8 vai. v. įvy
ko Lietuviij Meno Teatro me 
tinis susirinkimas. Kalbėtasi 
įvairiais veikimo reikalais. 
Nutarta siųsti atstovą į lietu
vių pasaulinį kongresą Kau
ne. Vienbalsiai įgaliota p"lė 
V. Klingaitė.

Lžd. S. Jurevičiūtės įneši" 
mą rengti šeimynišką geguži
nę, visi entuziastiškai priėmė. 
Diena paskirta birželio 16 d. 
Gegužinės reikalu rūpintis iš 
rinkta komisija: Vikt. Rau- 
donaitis, S. Jurevičiūtė ir N. 
Marozaitė.

Po to išrinkta nauja valdy 
ba ir komisijos:

Pirmininkas — Vict. Rau
donaitis, vice'pirm. — Eleo
nora Bartkevičiūtė, Raštin.— 
Vytaut. Raudonaitis, Iždinin.
— Stella Jurevičiūtė, koresp.
— Eleonora Bartkevičiūtė ir 
M. Juozapaitytė.

Režisoriai: Vyt. Bukšnaitis, 
Vict. Raudonaitis, Baniulis. 
Reikalų vedėjai: Bern. Rau" 
donaitis ir J. Maila. Revizijos 
komisija: Ant. Grunskis, Ba
niulis, V. Bukšnaitis. Veika
lų komisija: EI. Bartkevičių" 
tė Baniulis, L. Osteika.

p. Baniulio įnešimas, kad 
nežiūrint ar statoma bus vei
kalas ar ne scenoj scenoj la
vinimas praktikos visiems L. 
Meno Teatro nariams būtinai 
turėti sykį į savaitę, visų liko 
priimtas. E. B.

PELNĄ PASKYRĖ VIL
NIAUS GELEŽINIAM

FONDUI

Galutinai suvedus apyskai
tas, pagaliau, Vasario 16 d. 
bendras komitetas surado, 
kad iš šių metų Liet. Nepri
klausomybės minėjimo gryno 
pelno liko $130.00. šie pinigai 
nutarta perduoti Vilniaus Ge
ležiniam Fondui, per Lietuvos 
Konsulatą New Yorke.

SUSIRINKIMAS

Apreiškimo parapijos Šv. 
Vardo draugijos mėnesinis su 
sirinkimas įvyks šį sekmadie
nį — birž. 2 d., tuoj po sumai. 
Visi nariai kviečiami būtinai 
dalyvauti, nes bus svarbių 
reikalų. eB to, atsilankant 
malonėkite atsivesti naujų na 
rių. Pirmininkas.

TĖVAS ŽVIRBLIS SUGRĮ" 
' ŽO Į BROOKLYNĄ

— Tėvas Kazimieras žvirb
lis, Dominikonas, grįžo iš She 
nandoah, Pa. kame kun. Ka
raliaus parapijoj baigė pasek 
mingas misijas. Tėvas (žvir
blis laikinai apsistojo pas 
kun. N. Pakalnį, o nuo 7 d. 
birželio užims kun. S. Stonio 
vietą, Paterson, N. J. Kun.
S. Stonis garsiuoju laivu 
Normandie išvyksta į Lietu
vą vasaroti.

PRAKALBOS PASISEKĖ

LRRSA. 134 kuopos prakal 
bos geg. 19 d. pavyko. Žmo
nių susirinko daug ir gauta 
daug pasižadėjimų prisirašy
ti. Kalbėjo vietos klebonas 
kun. Aleksiūnas, kun. J. Bal" 
kūnas ir kt. Ant vietos prisi
rašė 4 nariai.

TEISYBĖS DĖLEI

Didžiai Gerbiama Redakci
ja,—

’’Amerikos” 19"me nume
ryje redakcijiniame straips
nyje rašoma:

’ ’Brooklyn© socialistai su 
tautininkais rengia Aviacijos 
Dieną antram skridimui“’.

Šiam pareiškimui nesutin
kant su tikrenybe, prašome 
redakcijos patalpinti jūsų lai 
kraštyje šį pranešimą:

Tautininkai neina visi in" 
corpore su socialistais, bet lai 
kosi bešališkai. Tautininkai 
linkę kooperuoti su Dariaus 
ir Girėno komitetu. Tautinin
kų Klubas Brooklyne net dvie 
juose paskutiniuose savo su
sirinkimuose vienbalsiai tai 
pareiškė ir užprotokolavo.

NOVENA PRIE ŠVENTO ANTANO
BIRŽELIO 5—13 d., MASPETHO LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE
Rytais 8 vai. Novenalės Mišios; Vakarais 7:30 vai.: Pamo
kslas, Novenalės maldos, Palaiminimas Švč. Sakramentu ir 
Šv. Antano Relikvijų pagerbimas. Pamokslus sakys kun. Jo" 
nas Balkūnas.

Amerikos Lietuvių Katalikų Studentų ir Profesijoualų 
Sąjunga Ruošia'

PIRMĄ IR OFICIALĘ JAUNIMO EKSKURSIJĄ 
Į LIETUVĄ — 1935 M.

NEW YORK — KLAIPĖDA (Per Gothenburgą) 
Kviečiami visi Amerikos Lietuviai: motinos ir tėvai; seni 
ir jauni, studentai ir profesionalai. Ekskursija išplauks iš

New Yorko
LIEPOS — JULY 3 d. 1935 M.

ŠVEDŲ — AMERIKOS LAIVU ’GRIPSHOLM’
Nepraleiskite šios progos. LIETUVA LAUKIA JŪS. Tavo
mokslo užbaigimo dovanos — vakacijos tepraeina Lietuvoje.

VISI Plaukim į Lietuvą tiktai su šia Ekskursija
Ekskursijos vadas:

Sąjungos Pirmininkas Jonas Č. 
Morkūnas, Rochester, N. Y.

' Laivu plaukiant užtikriname: 
Maloniausi laiką ekskursantams. 
Koncertai, baliai, žaidimai, kru" 
tomieji paveikslai, šokiai, spor
tai, pasilinksminimai.',.

Lietuvoje dalyvausime:
Lietuvos Studentai ir Sendraugiij 
Ateitininkų 25 metų Jubiliejinia
me Kongerse; Pasaulio Lietuvių 
Kongrese; Parodose; Olimpiado
se; Ekskursijose,... Jonas Č. Morkūnas,

SPECIALUS PRANEŠIMAS
Lietuvos valdžia suteikia vizą DYKAI TIKTAI ŠIOS EKS

KURSIJOS DALYVIAMS. Informacijij reikalais prašome 
kreiptis DABAR į ekskursijos vedėją: J. Č. Morkūnas,

41 Willite Drive, Rochester, N. Y.

O atskiriems asmenims, ti
kintiems į skridimą ir Įniku
siems remti socialistus skri“ 
užginti. Čia tik jų išimtinai 
biznis. Tai daryti jie nėra tau 
dimo klausyme, juk negalima 
tinių organizacijij įgalioti, už 
tai ir atsako tik už save.

Jų talkininkavimas socia
listams juosius greitai įtikins 
kad su socialistais tautinės 
kripties veikėjams dirbti tau
tišką darbą negalima. Jeigu 
socialistai numatys, kad bu
vimas komitete kitų pažiūrų 
žmonėms jiems trukdo savo
tiškai veikti, ir iš to pasinau" 
doti negali, jie tuojaus pasi
stengs pravesti savo veikimą 
taip, kad tautinių pažiūrų 
veikėjai priversti bus pasi
traukti. Bendrai imant, šiuom 
tarpu po aviacijos priedan
ga, socialistams gudriai pa
vyko išnaudoti visuomenę me 
džiaginiai ir morališkai, dėka 
tik, kad neapsižiūrėjimą pa
sidavė socialistų įtakai kai 
kurie katalikų veikėjai, ir 
dabar vietos veikime (Brook 
lyne) kai kurie pavieniai tau 
tininkų veikėjai. Tai pamoka, 
kuri bus visų neužmiršta, ko
lei bus kokis nors veikimas 
Amerikos lietuviuose.
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Bažnyčios Kronika
— Novena prie šv. Antano 

prasideda birželio 5 d. 8 vai. 
ryte su novenalėmis Mišiomis. 
Vakare bus pamokslas, nove" 
nos maldos, Palaiminimas ir 
Šv. Antano relikvijų pager
bimas. Tokia bus tvarka per 
visą noveną. Pamokslus sakys 
kun. Jonas Balkūnas.

— Novena prie šv. Dvasios 
bus kalbama rytais po 8 vai. 
Mišių per 9 dienas pradedant 
geg. 31 d.

— Birželio mėn. pamaldos 
prie švč. Širdies bus laiko
mos tik penktadienio vaka" 
rais ir sekmadieniais per miš" 
parus. Litanija bus kalbama 
kasdien po 8 vai. Mišių.

— Pirmos Komunijos kla
sės laikomos pirmadieniais ir 
trečiadieniais 4 vai. po pietų, 
ir šeštadieniais 10 vai. ryte.

—0—
Pradės Bažnyčios statybą

Kun. J. Balkūnas jau pra" 
nešė, kad J. E. Vyskupas da" 
vė leidimą tuoj statyti baž" 
nyčią. Tik bažnyčios fondui 
dar trūksta vieno tūkstančio 
dolerių. Parapijiečiai pasiryžę 
sudėti kiek trūksta, kad dar
bai galėtų už savaitės prasi" 
dėti. Birž. 3 d. parapijos su" 
sirinkime nutars kaip grei“ 
čiau ir daugiau pinigų sukel
ti. Parapijiečiai ruošia Joni" 
nių vakarienę ir šokius pa" 
gerbti savo kleboną. Visas pel 
nas bus naujos bažnyčios sta“ 
tybai.

—0— 
Žinutės

— Vyčiai turėjo puikius šo 
kius praeitą šeštadienį Klaš- 
Čiaus saleje. Susirinko i 500 
jaunimo, iš visos apylinkės 
vyčių kuopų. Vietos vyčiai 
pasirodo, darbščiausi apskri
ty j.

— Ražančiaus draugijos su" 
sirinkimas bus šį sekmadienį 
po mišparų. Šv. Vardo susirin 
kimas įvyks ketvirtadienio va 
kare.

— Maspethe eina vajus pri 
rašyti naujų narių į parapijos 
chorą. Choro susirinkimai į“ 
vyks šį penktadienį. Daininin 
kai kviečiami prisidėti.

G
Moterų šv. Altoriaus drau" 

gija rengia nepaprastą pokilį 
pietus, Sekminių dienoje, bir
želio 9 d. tuojaus po sumos. 
Pietūs įvyks parapijos sodne 
po gražiai'žaliuojančiais me
džiais. Maloniai esate kvie
čiami atsilankyti ir tyru oru 
pakvėpuoti. Pietūs bus ge
riausiai priruošti 4 valgių ir 
šilti.

Tikietai tiktai 50c dide"

liems, vaikams 25c. Visas pel
nas eis naujos bažnyčios sta“ 
tybai. Taipgi bus ir šokiai.

KARALIENĖS ANG. PARA
PIJA.

Rekolekcijos
Šį penktad. geg. 31 d. pra“ 

sidės rekolekcijos prie Šv. 
Dvasios. Rekolekcijos ves Tė
vas Bružikas, kurios tęsis iki 
Birželio 9 d. Pamokslai ir no
vena bus kiekvieną vakarą 
7:30. Visi parapijonai kvie
čiami pasinaudoti šia proga ir 
įsigyti Dievo malonių. Taipgi 
yra gera proga atlikti velyki
nę, kurie dar neatliko.

PRANEŠIMAI

— Subatoj, birželio 22 d. 
1935 m. Karalienės Angelų 
parapija rengia didelį pikni
ką Klaščiaus Parke, Maspeth. 
Draugijos prašomos tą dieną 
nerengti parengimų.

Komitetas.

NAUJAS FILMISTAS

Pereitą ketvergą, geg. 23 d. 
teko dalyvauti Apreiškimo 
parapijoj, Vyčių 41 kp. reng
tam susipažinimo baliui, ku
riame jaunas, dar niekam ne" 
žinomas filmistas Antanas Ka 
zlauskas rodė judančius pa
veikslus, kurių dauguma bu
vo jo paties filmuoti. Ir rei
kia pasakyti, kad A. Kazlau
skas nustebino žiūrėtojus taip 
skoningai, tai artistiškai nu
imtais paveikslais. Jis galima 
drįsti palyginti net profesijo" 
nalams filmistams. Sveikinu 
jauną vytį ir linkėdamas ge
riausių sėkmių tikiu, kad ne- 
poilgo nesulygs su juo senie
ji lietuviai filmistai. A. Kaz
lauskas yra tikras filmavimo 
meno artistas. Kazys.

PIEŠINIŲ PARODA

Nuo gegužės 25 d. iki birže 
lio 2 d. Hotel Irvin, 308 W.’ 
30th St. N. Y. C. p-lė Nata
lija Yasiukynas turi savo 
piešinių parodą. Parodoj iš
statyta aliejiniai piešiniai. 
Mėgstantieji piešinio menu 
gėrėtis, galite atsilankyti į 
šią parodą. Atdara nuo 11 v. 
ryto iki 2 vai. p. p. ir nuo 
6 vai. iki 11 vai. vakare.

VAKARIENĖ 
JONINĖS —ir— ŠOKIAI

Ruošia Maspetho lietuvių pa
rapija pagerbti savo kleboną

KUN. JONĄ BALKONĄ

Sekmad. Birželio 30 d., 5~v? v.
Lenkų Tautinėj Salėj 

(Clinton Ave., ties Wilson ) 
Vakarienei ir šokiams $1.00

Šokiams tiktai 35c.

FEDERACIJOS APSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS

----- t-----
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, 
pageidaujamą nesivėluoti.

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.

LANKĖSI

Šį antradienį, geg. 28 d. 
Amerikos redakcijoj lankėsi 
muzikas J. Stačiokas, Athol, 
Mass. liet, parapijos vargo
ninkas. Į New Yorką jis at
vykęs buvo specialiai į kom_ 
pozit. J. Žilevičiaus pagerbi
mo vakarienę ir ta proga sve
čiavosi Brooklyne.

— Brooklyno Liet. Profe“ 
sijonalų draugija duoda ap- 
švietos ir sveikatos klausimais 
paskaitas, kas ketvergo va
karą nuo 9 :20 iki 9:30 iš sto
ties WMBQ.

— A. L. Piliečių klūbas lie
pos 2- d. rengia pikniką Kla
ščiaus Parke, Maspethe. Pra
šo tą dieną nerengti kitų pa
rengimų.

Kristus — visų dalykų esmė 
ir centras. Kas Jį pažįsta, pa
žįsta visų dalykų priežastį ir 
pramę.

Pascalis.

GEGUŽIKĖ — 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 

t

Sodas atsidaro 2 vai. po pietų — Įžanga 50 Ctntų

= Td.: STagg 2-2306 2

1 PALOCIUS SALDAINIŲ I 
= KRAUTUVĖ
| GERIAUSIOS RŪŠIES =

Lengvi užkandžiai, kava, arbata. Hot Chocolate 5 
Pietūs išanksto susitarus. |

g AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš 2 
s geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: 2 
= J. GINKUS, 2
= 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. 2
TlllillllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllillllllllllHIirilllllllllllllllllllllllllllllllL

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.

Tei. STagg 2—0788 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
107 Onion Avenue,

Tel.: STagg 2—5043 NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS, Inc.
< < BIELIAUSKAS

: .j

GRABORIUS IB BALSAMUOTOJAS
660 Grand Street, 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 i
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS i

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y. j

Telephone: Evergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Inc.

SAVININKAS—A. SHRUPSKIS
Gera Duona—Žmogaus Sveikata

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

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

per tai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

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

Kreipkitės adresu:

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

Jei norit gauti į kitus miestus ar farmas, kreipiktės:
1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.

N. MASENAS BAKING CO.
—Į
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APREIŠKIMO PARAPIJA

PAGERBIMO VAKARIENĖ

Apreiškimo parapijos Gyvo 
jo Ražančiaus draugija pade
dant kitoms parapijos drau
gijoms, rengia savo klebonui 
kun. N. Pakalniui ir vikarui 
kun. J. Kartavičiui pagerbi“ 
mo vakarienę, kur įvyks ket“ 
verge, brželio 6 d. parapijos 
salėj.

APREIŠKIMO CHORAS

Geg. 24 d. po vakarinių, pa
maldų įvyko svarbus choro 
susirinkimas. Chorą sveikino 
kleb. kun. N. Pakalnis ir cho
ro vedėjas J. Jankus už sek“ 
mingą perstatymą operetes 
’ ’Sylvia”.

— Choras su džiaugsmu 
priėmė pakvietimą iš New 
York Evening Journal daly" 
vauti chorų šventėj, kuri į- 
vyks liepos 21 d., 1935 m. Po
lo Grounds. Geriausiai pasižy“ 
mėjusiems chorams ir jų va“ 
dams bus skiriamos dovanos. 
Mūsų choras pasitiki savo va“ 
do J. Jankaus gabumu ir ruo
šiasi pasirodyti taip, kad lie
tuviams suteikus garbę.

— Birželio 8 d. choras ren“ 
gia ’’Pavasario Balių” para” 
pijos kambariuose. Įžanga tik 
25c., už ką muzika, užkan“ 
džiai ir programa. Visi mūsų 
choro rėmėjai kviečiami da
lyvauti.

—Choras nutarė savo su
sirinkimus laikyti kas antrą 
mėnesio antradienį. Prakti“ 
kos kas antradienį ir penkta“ 
dienį 8 vai. vak.

Ams.

PAVYZDINGAS SUSIPAŽI
NIMO VAKARAS

L. Vyčių 41 Vytauto kuo“ 
pa, ketvirtadienį, geg. 23 d. 
surengė puikų susipažinimo 
su visu Apreiškimo parapijos 
jaunimu vakarą. Ir šis paren“ 
girnas, į kurį buvo sukviesta 
su kun. N. Pakalnio pagelba 
visas parapijos jaunimas, vi“ 
sais atžvilgiais pasisekė.

Didžiulė parapijos salė bu
vo užsikimšus jaunimu, kur 
visi gėrėjosi surengta vyčių 
programa. Viskas buvo už 
dyką. \

Nesenai įsirašęs į 41 kuopą 
vytis A. Kazlauskas pradėjo 
programą su krutamais pa“ 
veikslais, gražiomis komedijo“ 
mis, kurios visiems labai pa“ 
tiko. Po to jis parodė savo pa
gamintą žavė j ančiai gražų 
spalvuotą paveikslą ir taipgi 
paveikslų iš vietos jaunimo 
veikimo, k. a. 41 kp. Komuni“ 
jos pusryčius, vyčių apskri“ 
čio plaukimo rungtynes, soda 
liečiu procesiją ir kt., kuriais 
visi buvo tiesiog sužavėti, pa“ 
mačius savo draugus — drau 
ges ir net patį save judžiuose.

Laike pertraukų kalbėjo vi
sų mylimas klebonas kun. N. 
Pakalnis, apskričio vyčių pir’ 
min. M. Martinkus, Centro

TEL Virginia 7-4499
BARRY P. SHALLINS

GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAg
Graži, modemiška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs Kam

bariai duodama nemokamai. Samdo automobilius įvairiems rei
kalams. Kainos labai prieinamos.

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

RAPOLAS KRUČAS

Tel.: Evergreen 7-7T1Q 

pirm. A. J. Mažeika,, kuopos 
pirm. J. Minauskas, J. Masal“ 
skis ir kt.

Programa užbaigta gražia 
komedija ’’Išgydė”, kurią iš“ 
simokino kuopos nariai į ke
turias dienas ir gražiai šulo“ 
šė. Vaidino šie vyčiai: V. 
Šleivys, S. Mažeikienė, O. Kai 
nauskaitė, J. Matulaitis ir V. 
Kainauskas, kurie savo roles 
gerai atliko. Veikalą režisavo 
A. J. Mažeika.

Po lošimo sekė lemonadas, 
užkandžiai ir šokiai griežiant 
orkestrai iki 12 vai. nakties.

Vyčių vaišingumas, graži 
programa ir kalbos į jaunimą 
labai paveikė ir į kuopą įsto“ 
jo 35 nauji nariai ir daugelis 
pasižadėjo ateityje atsilan" 
kyti į kuopos sueigas ir tap" 
ti nariais.

Reikia pastebėti, jog šis 
puikus parengimas — vaišės 
buvo galima į taip trumpą 
laiką surengti tik dėka dide“ 
lei kun. N. Pakalnio paramai 
ir 41 kuopos veikėjų pasidar
bavimui. Reikia tikėtis, jog ši I 
kuopa pralenks kitas kuopas 
netik veikimu, bet ir nariais.

i
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BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p. 
6—8 vak • X

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

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

Tel.: MAnsfield 6-S787

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
j 1114 FOSTER AVENUE

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

' 65-08 GRAND AVENUE, 
MASPETH, N. Y.

VALANDOS: 
1—2 P. p. 
6—8 vak.

Iškirtant Ketvirtadienius Ir 
Sekmadienius

Tel.: JUniper 5-4488

DR- A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS:
9—12 ryte
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-9105

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REpublio 9-3040

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

Phone EVergreen 8-10494

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

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

Flatbush Ofisas 
2220 Avenue J

Fotografas
65—23 Grand Avenue, Maspeth, N. Y. 

(Prieš Mount Olivet kapines)
Tel.: JUniper 5—0259

POVILAS GUSTAS
IŠ SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO

Geg. 21 d. Motenj S“gos 29 
kuopa suruošė netikėtą pa“ 
rengimą poniai P. Gagienei, 
jų 25 metų vedybų sukakties 
proga. Kuopos pirm. p. Mi
kulskienė, sąjungiečių vardu 
įteikė gražią dovaną ir gra
žiai sveikino taip reikšmingų 
sukaktuvių proga. Visos są“ 
jungietės ir svečiai sveikino 
p. Gagius ir jų šeimą, linkę“ 
darni dar ilgo ir gražaus gy
venimo.

Gagiai dėkojo sąjungietėms 
ir svečiams už netikėtą ir taip 
malonų pagerbimą.

—0—
Moterų S"gos 29 kuopa ren 

gia pirmą šiais metais išva" 
žiavimą į Forest Parką šį se“ 
kmadienį, birželio 2 d. Pra
džia 1 vai. dieną. Visus kvie“ 
čiame atsilankyti ir medžių 
pavėsyje laiką praleisti.

Sąjungietė.

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

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

= JUniper 5-8059 Jonas Klasčius, Savin. Ę

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

RENGIA PIRMĄ OFICIALĘ 1935 M

Išplaukia iš New Yorko Moderniškuoju Baltu Motorlaiviu
’GRIPSHOLM’

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

Visi Amerikos Lietuviai, Kviečiami Dalyvauti
EKSKURSIJOS PALYDOVAI: Sąjungos Centro Dvasios Vadas: Kun.

J. Balkūnas; Sąjungos Centro Pirmtrrink^s Jonas C. Morkūnas 
Ekskursija užglrta Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos Amerikoje

Norį dalyvauti šioje Ekskursijoje malonėkite kreiptis 
Rev. J. Vosylius, 2327 W, 23rd Place, Chicago, Hl. 

’’AMERIKA”, 423 Grand St., Brooklyn, N Y.
J. C. MORKŪNAS, 41 Willitt Drive, Rochester, N. Y 
MARIANAPOMS COLLEGE, Thompson, Conn.

Arba į vietinį laivakorčių agentą
SWEDISH AMERICAN LINE

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

Tel.: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

in-innnnnnnnniiiiinnninnnnnnnrinnnnnninnMiwwniiiu <i>nn>inin>nniiiniiiniiiiiiiiuiiiii«r3iių 
i j
GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS |

J. P. MACHULIS |
REAL ESTATE & INSURANCE

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, • 

išnuymuoja kambarius ir sukolektuoja rendas. Taipgi I 
apdraudžia automobilius, judomą ir nejudomą nuosa- t 
vybę, žmogaus sveikatą ir gyvybę. I
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