
•----———------------------------•

ŠTAI KAIP
----- o-----

Kapų iDeną Brooklyne bu
vo du parengimai.: Radio 
Valandos ir Aviacijos. Radio 
Valanda, tiesa, sutraukė virš 
3 tūkstančių žmonių. Gražios 
buvo mokyklų užbaigimo apei 
gos. Aviacijos gi diena buvo 
prastoka. Manyta atitraukti 
publiką nuo Radio Valandos. 
Kodėl? Juk p. Vaitkus Brook 
lyne jau apsigyveno ir laukia 
patogaus oro. Galima buvo 
keletą aviacijos dienų paruo
šti. Dabar gavo vos porą šim 
;tįų dolerių ir socialistišką 
’’garbę” — ardyti, kliudyti 
kitiems.

Brooklyno profesijonalų 
kniubas per WMBQ radio ke
tvirtadieniais 9:20 vai. vaka
re, duoda paskaitas apie tei
sę, mediciną, socialį klausi
mą, pedagogiką ir kt. Visiš
kai neliečiama politika ar ti
kyba. Kadangi klubą sudaro 
įvairių pažiūrų asmenys, tai 
tikybos klausimus palieka 
Amerikos ir Apreiškimo par. 
radio programoms. Ypatingai 
patariama klausytis įdomių 
pasikalbėjimų parapijos pro
gramoje ketvirtadieniais 1:30 
vai. po piet. ’’Amerika” per 
radio kalba trečiadienio va
karais 7 vai. ir penktadienio 
rytais 10:15 vai.

Komunistai mokina, kad ti
kyba privatus dalykas, kad so 
vietuose tikybai duodama pil 
na laisvė. Bet, sako, tikyba 
opiumas. Pirmas komuistinis 
siekis, Išplėšti tikybą iš žmo
nių širdžių. Štai, vyriausias 
sovietų teismas nutarė, kad 
net seneliams mokinant anū
kus jaunesnius 19 metų am
žiaus katekizmo, gręsia viemj 
metų kalėjimas ir turto atė
mimas. Sako, tėvai gal nemo
kins vaikų, bet seneliai gali.

Iš Lietuvos atvyko p. O. 
Vėjelis lankyti mūsų koloni
jas. Jaunas, bet ambicingas 
jaunuolis jau surinko ir suda 
rė Pabaltės veikėjų albumą. 
Dabar renka medžiagą apie 
išeivijos veikėjus, kuriij al
bumą sudaręs, padės Vytauto 
muzėjuje, Kaune. Geros klo
ties Amerikoje. Tik keista, 
kad tame albume galės būti 
toki ’’veikėjai”, kurie užsimo 

- kės nustatytą mokestį.
W. Matusevičiaus Radio 

Valanda išleido Jaunos Lietu
vos 5 Nr. Mėnraštis švariai 
apdirbtas, v Turi lietuviškus ir 
angliškus skyrius. Jaunoji Lie 
tuva dar nėra plačiai žinoma
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PABALTIJO SANTAR
VE DAR SUSTIPRĖJO

Kaune pasibaigė Pabaltijo 
santarvės konferencija, už
trukusi tris dienas. Konferen 
ei jo j buvo apsvarstyta daug 
politinių, ekonominių ir teisi
nių klausimų. Svarbiausiu 
6uvo svarstoma saugumo klau 
simas. Šiuo reikalu visos trys 
valstybės sutiko dėl Rytų pa
kto reikalingumo. Toliau su
sitarta dėl tarpusavio vieny
bės sustiprinimo saugumo rei
kalais. Priimtas projektas su 
tarties apie taikingą ginčų 
sprendimą savo tarpe. Be to, 
buvo svarstomas trijų valsty
bių įstatymų suvienodinimas 
kaikuriose civilinės teisės sri
tyse, kaip tai vekselių, čekių, 
bankrotu ir tt. ~c

Nutarta šių metij gale su
šaukti ekonominę konferenci
ją muitų ir kitų reikalų ap
svarstymui. Konferencija ska1 
tomą pasisekusia.

ATIDARYTAS BAŽNY 
TINIO MENO MU- 

JUS
Gegužės 12 d., Kaune prie 

Kunigij seminarijos iškilmin
gai atidarytas bažnytinio 
meno muziejus. Atidaryme 
Resp. Prezidentas pasakė 
kalbą, prel. Šaulys, J. E. Ar- 
kiv. Metropolito vardu pasvei 

ir skaitoma. Jinai turėtij pra
siplėšti turiniu ir surimtėti, 
jei norėtų pasileisti į plačiąją 
Ameriką.

<
Pilsudskio širdis laikinai 

padėta Aušros Vartų koply
čioj, Vilniuje. Mirusio išga
mos lietuvio liūdi Lenkijos 
žydai, nes jo žmona žydė ir jie* 
pas Pilsudskį rasdavo daug 
užtarymo. Taipgi gaili jo Vil
niaus lenkai, kurių jis ’'’išgel
bėtoju” skaitėsi. Bet džiau
giasi poznaniečiai, su kuriij 
mylimu Haleriu Pilsudskis 
pešėsi; džiaugiasi ukrainie
čiai, Vokietijoj gyveną len
kai; na, nesigaili žydų užta
rėjo ir katalikai.

AMERIKOS LIETUVIU VISUOMENINIO IR KULTŪRINIO GYVENIMO SAVAITRASTIS
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kino ir padėkojo padėjusioms 
šią brangią meno šventovę 
įsteigti. Muziejaus komiteto 
vardu kalbėjo seminarijos re
ktorius kan. Penkauskas. Bu
vo perskaityta daug sveikini
mų raštu ir žodžiu. Atidary
me dalyvavo aukštų dvasinin
kų, valdininkų, meno ir spau 
dos atstovų.

Muziejus užima keletą kam 
barių.

Muziejų galima lankyti vi
siems.

NORMANDIE LAIMĖ
JO REKORDĄ

Didžiausias pasaulyje keleD 
vinis laivas ’’Normandie” sa
vo pirmoj kelionėj per Atlan- 
tiką birželio 6 d. atplaukė į 
New Yorką, sumušęs visus 
laivų rekordus. Jis perplau
kė Atlantiką į 4 dienas, 3 vai. 
ir 15 min. Vidutiniškas jo grei 
tumas buvo 29.68 mazgai į 
vai. Laivu atplaukė 2,170 ke
leivių. Laivas New Yorke bu
vo pasitiktas nepaprastai 
triukšmingai. Jis yra Fran
ci jos garbė.

ANGLIJA TARIASI 
SU VOKIETIJA

Birž. 3 d. į Angliją atvyko 
specialus Hitlerio įgaliotinis, 
kuris išdėstys Vokietijos jū
rų laivyno planus. Spėjama, 
kad Hitleris nusileis jūrų gin 
klavimosi prieš Angliją. Spė
jama, kad Vokietija sutiks 
neperžengti nustatyto tona
žo.

NORĖJO SUDEGINTI 
VIENUOLYNĄ

Englewood, N. J. — Neži
nomi piktadariai, birž. 1 d. 
naktį bandė sudeginti šv. Ce
cilijos vienuolyną. Priešaki
nės ir užpakalinės durys bu
vo apipiltos gazolinu ir pa
degtos. Praeivis, pastebėjęs 
liepsną, pašaukė gaisrininkus 
ir gaisras laiku buvo likvi
duotas.

KLAIPĖDOJE SEIME-
LIO RINKIMAI

Klaipėda. — Klaipėdos kraš 
to gubernatorius paskelbė, 
kad šių metų gegužės 4 d. 
pasibaigė kadencija Klaipė
dos krašto ketvirtojo seime
lio, kuris buvo išrinktas 1932 
m. gegužės 4 d., ir kad šhj 
metų rugsėjo 29 d. skelbiami 
naujam seimeliui rinkti rinki
mai. Tenka pastebėti, kad 
Klaipėdos krašto statute nė
ra nustatyto termino seime
liui rinkti kai baigiasi seime
lio kadencija. Taigi guberna
torius parinko ūkininkams 
patogiausi laiką.

KINIJA PILDO JAPO
NŲ REIKAVIMUS

TOKIO, birž. 2. — Kinijos 
nacionale vyriausybė, kurios 
priešakyje yra diktatorius 
gen. Čiang Kai-Šekas nus

prendė pripažinti japonų rei 
kalavimus. Tuo būdu bus iš
vengta japonų kariuomenės 
vadovybės grasinimo veržtis 
Kinijon ir bombarduoti Pei- 
pingo ir Tsientsino miestų.

Kinijos vyriausybė sutinka 
pašalinti Hopei provincijos 
gubernatorių, aitrų japonij 
priešą.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
INDIJOJE

Quetta, Indija. — Baisus 
žemės drebėjimas sunaikino 
tūkstančius namų ir užmušė 
apie 30,000 gyventojų. Po že
mės drebėjimo kilo gaisrai ir1 
iš plyšių žemėje veržėsi van
denys. Apylinkėje žuvo visos 
šeimynos, nes drebėjimas k 
vyko trečią valandą ryte, ka
da gyventojai miegojo.

— Italijos valdžia uždrau
dė išleisti laikraščius dides
nius kaip aštuonių puslapių. 
Šis įstatymas išleistas su tiks
lu sumažinti popieriaus im
portą.

ATMINKI!

KAS GRIAUNA TIKYBĄ

. GRIAUNA ŽMONIJOS

PAMATUS
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LIETUVOJE GAMINS 
DUJOKAUKES

— Lietuvos laikraščiai skel 
bia, kad gumų fabrikas Inka
ras pradės gaminti Lietuvos 
gyventojams reikalingas du
jokaukes, kad ištikus karui 
jie būtų apsaugoti nuo nuo
dingų dujų.

WASHINGTON, D. G

J. E. Vysk. T. Matulionio Pa. 
gerbimas Liet. Atstovybėj
Dr. M. Bagdonas, Lietuvos 

Charge de Affairs gegužės 29 
d. 7:30 vai. Jo Ekscelencijos 
Vyskupo Matulionio atsilan
kymo progai į Washingtoną, 
surengė Lietuvos Atstovybėj 
iškilmingą bankietą. Sekanti^ 
ji garbingi svečiai dalyvavo 
tose iškilmėse: Šv. Tėvo Nun
cijus Suvienytoms Valsty
bėms, Jo Ekscelencijas Arki
vyskupas A. G. Cicognani, D. 
D.; Čekoslovakijos pasiunti
nys J. Eksc. Ministeris F. Ve- 
verka; Amerikos J. Valst. 
Rytinėms Europos šalims de 
partamento viršininkas J. M. 
R. Kelley; Albanijos atstovas 
J. Eksc. Ministeris F. Koni- 
ca; Airijos atstovas J. Eksc. 
Ministeris M. McWhite; Šv. 
Tėvo Delegato patarėjas, 
Msgr. Vangozzi; Amerikos 
Armijos pulkininkas p. Ę. 
Hume; Lietuvos valdžios ap
dovanotas Vyčių ordino; prof, 
dr. Christopher; prof. dr. Bra 
žinskas ir kun. dr. J. B. Kon
čiui!. ■

Garbingi svečiai linksmai 
ir nuoširdžiai pasišnekučiavę 
apie 11 vai. vakare geriausioj 
nuotaikoj išsiskirstė.

Toj pačioj dienoj Apašta
liškas Delegatas J. E. Vys
kupo Matulionio pagerbimui 
savo villoj surengė pietus ku
riuose dalyvavo kun. dr. J. 
B. Končius.

— New Yorke tarp kelių 
Department krautuvių ėjo 
konkurencija cigaretų kaino
se. Cigaretai buvo atpiginti 
daugiau kaip perpus. Pasi
naudota NRA atšaukimu.

LIETUVIŲ DIENA
___________________________ ... ■ ■ . i ■    - ■  ;
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DŪLE IE K. V. C.
Draugija Užsienio Lietuviams Remti turi gražius ir mū

sų tautiniam gyvenimui būtinus tikslus. Išeivija iškrikus, 
susiskaldžius nyksta. Tauta dėl josios vegetavimo nuken
čia. Lietuvai ji bus visados skaudžia žaizda. Išeivijos dau
giau ar mažiau tauta visados turės. Natūraliai, žmonės kolo- 
nizuojasi užsienyj. Tad gyvenimo iššaukta DULR bus tas 
ryšys, jungiąs abi tautines dalis.

DULR rūpi kaip jas tampriai surišti. Lietuvoj ir išeivi
joj tautiečiai y^a išsiskirstę į tikybas ir sroves, kurių reika
lai yra įvairūs; jie vaidina svarbius vaidmenius tautiniame 
gyvenime, kurių paneigti negalima. Nors DULR rūpės lie
tuvybė ir santykiavimas išeivijos su senąja tėvyne, bet susi
tiks su vidujiniu veikimu, kaip komunistiniu, socialistiniu 
tautininkišku, sandarietišku ir katalikiška akcija. Visiškai 
nesiskaityti su vidujiniu veikimu nebus galima. Neužteks 
lietuvybės obalsių.

Todėl dar prieš pasaulinį kongresą draugija tenusista- 
to santykiavimų būdus. Dalinai tai kongreso reikalas, bet 
dalinai ir mūsų.

Katalikų veikimas mūsų visuomenėje vedamas per Kat. 
Federaciją, kuri yra NCWC narys. Santykiais su Lietuva 
Federacija laikosi Katalikų Veikimo Centro nurodymų (Kat. 
Federacija nėra politinė). Tad ir DULR reikalu pirma šau
kias Katalikų Veikimo Centro Kaune nusistatymo. Kokius 
ryšius turi KVC. su DULR? Ligi šiol jokių ryfeių nėra (buvo 
pasitarimų). Pageidautina, kad tie ryšiai užsimegstų dar 
prieš pasaulinį kongresą. DULR įstatuose pramatomi tikybi
niai išeivijos reikalai. Kaip juos DULR tvarkys? Ponas Ski
pitis mus užtikrino, kad tikybinius reikalus tvarkys KVC. 
atstovas. Taip ir reikia, nes ne tik tikybiniuose reikaluose, 
bet bendrai katalikiškame socialiame veikime DULR per sa
vo KVC. atstovą greičiau susikalbės su katalikiška išeivija, 
kiuri visgi dar yra didelė diįjfiuma.

DULR prieš pasaulinį kongresą susitariusi su KVC ir 
Kat. Federacija jau bus pastūmėjusi kongreso darbus pir
myn. Rugpiūčio mėnesyj įvyks Kunigų Vienybės ir Kat. Fe
deracijos suvažiavimai. Reikalinga aiškus KVC nusistaty
mas, kad šie suvažiavimai galėtų pravesti nutarimus DULR 
skyrių organizavimui ir veikimo praplėtimui Amerikoje.

Jasyfc.

KLERIKALIZMAS IR KLE
RIKALIZMAS

Linzo vysk. Dr. Grollner 
savo kalboje į šiaurines Aus
trijos ūkininkų atstovus pa
lietė ir katalikii priešij kas
dieną valkiojamą klerikalų 
vardą. Klerikalizmas, kaipo 
dvasiškių veržimasis į politi
ką, niekad nebuvo Bažnyčios 
palaikomas, priešingai, Baž
nyčia pasmerkė nuomonę, kad 
dvasiškiai turi vadovauti po
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Advertising rates on application 
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litikai. Šmeištas yra ir tas, 
priekaištas, kad dvasiškiai, 
girdi, reikalaują visuomenėje 
sau tinkamų privilegijų be 
jokių pareigų. Ne tiesa, kad 
Bažnyčia savo sakyklą ir ki
tas institucijas naudoja poli
tikai. Bet jeigu klerikalizmu 
laikoma katalikų pasauliečių 
ir kunigų viešas ir drąsus rei 
kalavimas persunkti krikščio 
nių mokslo dėsniais viešąjį, 
socialinį, politinį ir ūkiškąjį 
gyvenimą, ypač katalikiškoje 

šalyje, tai Čia jau nebe kleri
kalizmas, o konsekventiška 
krikščionybė. Kova su tokiu 
katalikų reikalavimu yra lai- 
cizmas, kurį Pijus XI griežtai 
pasmerkė. Ir jeigu toks ka
talikų reikalavimas persunkti 
visą gyvenimą krikščioniška 
dvasia laikomas klerikalizmu, 
tai klerikalu pilna to žodžio 
prasme yra kiekvienas tikras 
ir konsekventiškas katalikas.

ŠV. TĖVAS APIE TĖVYNĖS 
MEILĘ

Nesenai Šv. .Tėvą Pijų XI 
aplankė apie 2,000 prancūzų 
Didžiojo Karo karių. Kartu 
audienciją gavo ir 400 ”pran 
cūzijos Patrotų jaunuolių”, 
kuriems Šv. Tėvas tarp kitko 
pasakė:

’’Patriotizmas yra gražiau
si kolektyvinės meilės forma, 
nes šios meilės objektas yra 
tėvyhė, taigi tas kažkas pas
laptingas, bet kartu ir kilnus, 
apie ką jau šv. Augustinas 
yra pasakęs: ’Kai jūs manęs 
neklausiate, kas tai yra, aš ži
nau, kad tai yra, bet kai jūs 
manes to klausite, aš jau ne
begaliu į tai atsakyti’. Tėvy
nė — tai ne vien ta brangi 
žemė, kurią gyvenimas yra 
mums davęs; tai ne vien mū
sų medžiaginė (kūninė) mo
tina, bet kartu ir tos dvasinės 
gerybės, kurias ji (tėvynė) 
šimtmečiais yra sukrovusi ir 
mums patiekusi.’ Baigdamas 
Pijus XI pasakė, kad tikras 
pracūzas patriotas gali būti 
tiktai tas, kas katalikų tikėji
mui duoda tinkamą vietą savo 
jausmuose, savo gyvenime ir 
savo darbuose”. P. G....

IŠ MŪSŲ VEIKIMO CENTRO
ALRK. Federacijos kong

resas, šiemet įvyks rugpiūčio 
21 ir 22 dienomis Philadelphi 
joj. Darbštieji Philadelphijos 
lietuvių katalikų veikėjai jau 
pradėjo prie kongreso rengtis. 
Gerbiamieji kunigai klebonai 
keliuose savo susirinkimuose 
nuodugniai tarėsi, kaip sėk
mingiau ir iškilmingau priren 
gti metinį Amerikos lietuvių 
katalikų veikėjų suvažiavi
mą. Kun. Ig. Valančiūnas ra
šė sekeretorijatui, kad kong
reso reikalais lankėsi pas J. 
Em. Kardinolą Dougherty, 
Philadelphijos arkivyskupą, 
su kuriuo nuoširdžiai pasikal
bėjo organizuotųjų lietuvių 
katalikų reikalais. Jei pats 
kardinolas negalėsiąs atvykti 
į Federacijos kongresą, tai sa 
vo pavaduotoją vyskupą tik
rai prisiusiąs. Tat, iš to aiš
ku, kad mūsų vienybės rei
kalais rūpinasi ir aukštoji 
dvasiški j a.

Federacijos centro valdyba 
ir kongreso rengėjai jau susi
tarė kviesti į kongresą J. E. 
Vyskupą — Kankinį T. Ma
tulionį, Lietuvos Katalikų 
Veikimo Centro Pirmininką, 
kuris dar tebelanko Ameri
kos lietuvių kolonijas. Vys- 
savo dalyvavimu papuošti 
kongreso pamaldas ir taip pat 
atvykti į posėdžius. Tai bus 
tikrai didelė garbė Federaci
jos kongreso atstovams turėti 
savo tarpe žmogų, kuris tiek 
daug yra iškentėjęs dėl bran 
gaus tikėjimo. Niekas autori- 
tetingiau negali kalbėti apie 
katalikiškos akcijos reikalin
gumą, kaip Vyskupas Matu- 
kupas Kankinys kviečiamas 
lionis, nes jis savo akimis ma
tė, kas atsitinka su tikėjimo 
dalykais tuose kraštuose, kur 
apleidžiama katalikiškojo ar 

bendrai religiškojo veikimo 
dirva. Dėl to Vyskupo daly
vavimą su mumis kongrese, 
kuriame svarstysime katali
kiškojo veikimo reikalus, gi
liai įvertinsime. Mūsų organi
zacijos iš anksto jau turėtų 
pradėti rūpintis, kad kiek ga 
Įima daugiau atstovų į kong
resą pasiijsti. Kiekviena di
desnė ar mažesnė lietuvių ko
lonija šiemet Federacijos kon 
grėsė turėtų būti atstovauja
ma.

Kongreso rengimo komite
tas yra išreiškęs pageidavimą 
kad ir gerbiamoji Kunigų 
Vienybė šiemet laikytų savo 
metinį seimą drauge su Fede
racija, t. y. vieną dieną ank
ščiau — rugpiūčio 20 d. Fe
deracijos centras taip pat la
bai norėtų, kad gerb. kunigai 
malonėtų ne kur kitur, bet 
Philadelphi jo j susirinkti. Tuo 
būtii sustiprinta mūsų vieny
bės reikalai.

Lietuvių Vargoninkų Są
junga, berods, jau galutinai 
nusprendė savo seimą šaukti 
į Philadelphiją rugpiūčio 20 
d., Federacijos kongreso iš
vakarėse. Tuo džiaugiamės, 
nes žinom, kad šie mūsų dai
nuojančio ir giedančio lietu
vių jaunimo vadai daug ką 
galės įnešti į kongresą ir, be 
to, jį papuošti gražiomis gie
smėmis ir skambiomis daino
mis. Kas buvo pernykščiame 
Federacijos kongrese Cleve- 
lande, tas žino, kaip galingąi 
jie giedojo bažnyčioje iškil
mingųjų mšių metu, kurias 
celebravo pats J. E. Vysku
pas Joseps Schrembs. Lietu
vių vargonininkai susilaukė 
aukštojo Amerikos dvasinin
ko pagyrimo ir tikrai nuošir
daus įvertinimo. Ir dainomis 
jie šauniai pasirodė. Toji pati 
Chicagos vargonininkų grupė, 
dair šiek tiek padidinta, ir šie

met vyks į Federacijos kon
gresą, į jiems tolimą Phila
delphi ją,* kad savo giesmė
mis ir dainomis prisidėti prie 
papuošimo visų kongreso iš
kilmių.
Daugiau žinių sekretorijatas 
praneš vėliau. Kas norėtų 
tuoj šį tą daugiau apie kon
gresą žinoti, prašome kreiptis 
į sekretorijatą.

PASAULINIS APAŠ- 
TTALAVIMAS

7. Bažnyčios plėtimo paslaptis
Kaip išaiškinsime tą įvykį, 

kad trylika apaštalų taip štai 
ga paskleidė Evangelijos 
šviesą po visą didžiulę Romos 
imperiją? Ne šimtais, bet šim 
tais tūkstančių kas metai di
dėjo krikščionių skaičius. Ne 
ginčijame Dievo malonės, ku
ri veik pirmuose krikščiony
se. Bet neužginčysime ir tai, 
kad bemaž kiekvienas naujai 
tapęs krikščionis virsdavo a- 
paštalu. Pats šv. Povilas mini 
dvi moteris Evodiją ir Synti- 
kę, kurios draug su juo dar
bavosi dėl Evangelijos (Pilyp 
4, 2-^3). O kiek tokių vyrų ir 
moterų buvo, kurios nėra pa
žymėtos šv. Rašte?

Tose pat vietose, kuriose 
mes gimėme ir gyvename, ka 
daisia buvo nežinomas Kris
taus mokslas. Kaip čia atsira 
do tiek katalikų? Aišku. Bu
vo diena, kada ir į šias vietas 
atvyko Kristaus apaštalas, 
kuris gal ir gyvybę padėjo už 
mūsų protėvius, pirm mūsų 
buvusius. Kas būtų su mumis 
dabar, jei niekas nebūtų pa
norėjęs eiti į Lietuvą mūsų 
protėvių mokyt ir juos krik
štyti? Ar pigiai jiems tai at
sėjo? Istorija mums sako, kad 
ir Lietuvoje kankinių netrūko

8. Visi Apaštalais.
Ne pašventimu, bet pasky

rimu.... O jūs esate išrinktoji 
giminė, karališkoji kunigystė, 
šventoji tauta, įgytieji žmo
nės, kad apreikštumėte dory
bes to, kuris jus iš tamsybių 
pavadino į savo stebėtiną švie 
sybę — sako šv. Petras apaš
talas (1 Petr. 2, 9). Negalite 
už žmoniją kasdieną aukoti 
Nesuteptą Auką, bet galite 
aukoti savo darbą, maldą, jau
smus, savęs pasiaukojimus. 
Toje prasmėje šv. Petras ir 
vadina krikščionis katalikiš
kąja kunigyste, kad jie pade
da Dievui pašvęstiesiem kuni- 
kam. Neliūdėkite, kad mega
lite patys būti kunigais. Kie
kvienas katalikas turi ne tik 
teisę bet net pareigą kitus 
šventumo pamokyti, paskatin 
ti, jo siekti atvedant prie sa
kramentų silpnesniems, ypač 
klystantiems vadovauti, pats 
apaštalavimui pasišvęsti.

Kun. A. Drazdys.
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ŠERMUKŠNINĖ

Brooklyne ALTASSo papa 
Grigas turėjo dėvyniij glaunų 
galvų pasitarimą. Vienas mū 
sų profesijonalas jį tiek nu- 
mūčino visokiais moksliškais 
kvescinais apie ’nmokslišką” 
skridimą, kad po kelių alaus 
stikhj atidarymo Grigas iš
kilmingai ant kojų pirštų pa
sistiepęs pasakė, kad ’’aš ne
bijojau šio skridimo pradėt, 
tai galiu nebijot jo ir sustab
dyt. Toliau dar paporino, kad 
taipgi lakūnas neišskris, kol 
nebus surinkta dar apie pus
trečio tūkstančio, nors ’’’vis
kas jau galutinai užbaigta”. 
Kad tiek pinigėlių surinkus, 
pagaliau jau ir ’’viskas bai
gta” — tai nedyvas.„. Bet 
kamgi dar tų tūkstančių rei
kia? O ant galo p-lė Grigai
tis išvaražino tom 9 galvom, 
kad šis skridimas tai nėra 
Dariaus—Girėno žygio baigi
mas, o visai naujas, su ’’ki
tokiais tikslais ’ ’ moksliškas 
skridimas, ar kaip mes vadin 
turn skymas. Ot tau boba ir 
kermošius!.

Bet iš cicilistij kitokiij ro- 
kundų negalima ir tikėtis: 
jiems patriotizmas, lietuvybė 
reikalinga tiek, kiek gali iš 
jos pasidaryt biznio. Dėl savo 
biznio socialistai gali ir kata- 
talikij kailiu apsivilkti, kaip 
Tysliava ofišuojasi ir patrotu 
ir tautiečiu, o kai turėjo čen- 
čių nor karves olanduose ga
nytie ir ten žalmargėms poezi
ją rašyt, tai juokės iš tėvynės 
iš lietuviškumo, net jos kalba 
nenorėjo rašytie, nor kitos 
nemokėjo. Taip cicilistai pa
darė ir su Dariaus—Girėno iš
kelta idėja. ALTASSas surin 
ko apie $35,000, savotišku ga- 
spadoriavimu papiktino lietu
vius, dėlto begalo nukentėjo 
lietuviškumas, patriotizmas: 
ateityj visuomeninis darbas 
turės daug trobelio, nes visi 
prikiš tiek zlasties pridarė 
antras skridimas. Taigi žiū
rint per mano spaktyvą, at
rodo, kad šis skridimas, jeigu 
jis ir pasiseks, neatpirks so
cialistic griekų. ir jie neturės 
kuo didžiuotis. Žygiui, kuris 
galima atlikti su 10 kareivių, 
o panaudoti visą šimtą ir ta

da didžiuotis laimėjimu —

NAMŲ PATAISYMUI PASKOLOS

Sekantieji praktiški klausi
mai ir atsakymai užinteresuo 
tiems namų savininkams, ku
rie tik pageidauja pasiskolin
ti pinigų savo namo patai
soms arba permainoms.
Kas gali prašyti?

Kiekvienas nuosavybės sa
vininkas, asmuo, bendrovė, 
arba korporacija, su regulia- 
riškomis ineigomis nuo algų, 
nuošimčių, biznio, arba kito 
užtikrinto šaltinio. Nėr reika
linga būti depozitorium finan
siškoje įstaigoje prie kurios 
kreipiesi.
Kur reikia paduoti prašymą?

Kreiptis prie bile finansiš
kos įstaigos Federal Housing 
Administration užgirtos, arba 
prie kontraktoriaus, statymo 
aprūpinimo pardavėjo arba 
išrengimų išdirbėjo.
Kiek galiu prašyti?

Nuo $100. iki $2,000 patai
soms kiekvienai nuosavybei. 
Tas priguli nuo ineigų. 
Kaip ilgai notos bėga?

Mėnesiais nuo vieno iki pen 
kių metų. Bet notos laikas 
priguli nuo finansiškos įstai
gos, kuri savo pasirinkimu 
gali reikalauti atmokėjimą 
paskolos į trumpesnį laiką, 
bet tas priguli nuo kiek pini
gų žmogus išgali mokėti kas 
mėnesį.
Kokį užtikrinimą turiu duoti?

a) Turi parodyti, kad esi 
nuosavybės savininkas.

b) kad metinės pilnos inei 
gos tavo notos pasirašytojų 
yra nors penkis sykius dides
nės už metinius mokesnius, 
kuriuos turėsi ant notos už
mokėti.

c) kad tavo morgičius, jei
gu turi morgičių, yra tokia
me stovyje, jog ta finansiš
ka įstaiga gali užgirti pasko
lą.

d) kad vartosi gautus pini
gus vien tik nuosavybės pa
taisoms.
Koki parašai reikalingi ant 
notos?

Parašas nuosavybės savi
ninko; ir (išskiriant specia
lius atsitikimus) jeigu savi
ninkas yra vedęs, tai irgi pa

yra daugiau negu donkicho
tiška. Tai toki mano rokunda 
apie ALTASSą. O taipgi rei
kia apgailėti, kad jaunas lie
tuvis lakūnas, nežinodamas 
cicilistij necnatų įlindo jų bu 
čiun ir jiems tarnavo visuo
menei mulkint.. Aš taipgi pa
tarė p. Vaitkui, kad nereiktų 
gnievotis ant žmonių, kurie 
tokius priekaištus daro. Pats 
lakūno pasišventimas ir Da
riaus—iGrėno testamento vy- 
gdymas yra visų šenavojamas 
ir remiamas. Dėdė.

rašą žmonos arba vyro. Ne- 
reik kitų pasirašytojų arba už 
tikrintojų, tik jeigu reikalin 
ga palengvinti davimą pasko
los, kuri kitaip nebūtų išduo
ta.
Kiek kainuoja tokis kreditas?

Finansiška įstaiga negali 
kolektuoti kaipo palūkaną 
(interest), arba atitraukimą 
nuo sumos (discount), arba 
bile kokį mokestį kaip pilnus 
kastus virš sumos kuri lygios 
vertės $5.00 del kiekvieno 
$100. ant vieno meto notos, 
išmokama mėnesiniais mokes- 
čiasi. Mokestis ilgesniam lai
kui negu 1 mietu taip pat ro- 
kuojama.
Kaip turiu mokėti ntotą?

Padarydamas reguliariškus, 
lygius, mėnesinius mokesčius 
(sezoniniai mokesčiai ūkinin
kams) pakol nota pilnai išmo
kėta.
Ar savininkas bile kokias nuo
savybės gali prašyti paskolos?

Aplikacijos dėl kredito bus 
svarstomos pagerinti vienos 
šeimynos, dviejų šeimynij ir 
kitų rezidencijų, apartmentų, 
krautuvių, ofisinių triobų, fa 
brikų, sankrovų ir ūkės trobų. 
Ar reikia mokėti mokesčius?

Reguliariški daliniai mo
kesčiai turi būti užmokėti as 
meniškai finansiškos įstaigos 
biznio vietoje, arba paštu, jei
gu kitaip sutikta. Mokesčiai 
nemokėti valdiškoms įstai
goms arba organizacijoms. 
Ar galiu pilnai mokėti notą 
prieš laiko išsibaigimą?

Taip, bile kada. Tau pavė
lins atrokavimą už greitą at
mokėjimą. jeigu kaštai iš an
ksto sukokelktuota.
Ar galiu padaryti daugiau 
kaip vieną mokestį vienu sy
kiu?

Taip kiek tik nori. Bet jei
gu tavo mėnesinis mokestis 
yra $10. tai gali padvigubin
ti tą sumą arba patrigubinti, 
kitais žodžiais, didesni mokes 
Čiai privalo būti $20., $30., 
$40., ir tt. ne sumos kaip $18., 
$25., arba panašias nelygias 
sumas.
Kas atsitiks jeigu mano mo
kesčiai į laiką neužmokėti?

Nereik pavėlinti mokesčių 
užmokėjimo. Jeigu mokestis 
daugiau kaip 15 dienų užvil- 
kęs būti, tai turėsi užmokėti 
finansiškos įstaigos išlaidas, 
dalinai ratoje nedaugiaus 
dėl kiekvienos užvilktos mo- 
kesties. Jeigu žmogus perdaug 
kaip penkis centus už dolerį 
mokeschj praleidžia tai finan 
siška įstaiga ims tinkamus 
žingsnius rinkti pilną sumą.

Pirm negu sutiksi priimti 
paskolą iš anksto apsipažink

PLIS

SVEIKATA
Dr. E. W. Zukauckas

( Kalba per Radio WMBQ)

Skarlatina

Gerbiami klausytojai. Šian
dien mes pagerbiame miru
sius apvaikščiojimais ir puo
šiame jų kapus gėlėmis. Šį va 
karą noriu prisidėti prie to 
pagerbimo nors su trumpa pa 
skaitėle. Tikslas perspėti gy
vuosius, kad jie apsisaugotų 
nuo ankstyvos mirties. Kadan 
gi dabartiniu laiku siaučia 
skarlatina, tad susipažinkime 
kas ji yra.

Skarlatina yra limpama li
ga. Skarlatinos liga yra la
bai staigi. Škarlatina prasi
deda su vėmimu, gerklės skau 
dėjimu, galvos skaudėjimu ir 
aukšta temperatūra.

Išbėrimas paprastai pasiro
do į 24 valandas ir pirmiau 
šia pasirodo ant kaklo, krū
tinės ir užpakalyj ausų, vėliau 
plečiasi ant rankų, kojų ir pil 
vo. Išbėrimas esti šviesiai 
raudonos spalvos — spiiku- 
tės galvos dydžio — ir lygiai 
išbertas, taip kad oda atrodo 
šviesiai rausva. Išbėrimas lai 
kosi nuo 3 iki 10 dienų, pas
kui dingsta — vėliau oda nu
silupa.

Škarlatina užsikrečiama pa 
prastai tiesioginiu būdu be
būnant kartu su sergančiais. 
Kadangi bakterijos randasi 
nosies ir gerklės gleivėse, liga 
išsiplatina pereidama nuo vie 
nos ypatos ant kitos — kos- 

TEISĖS DALYKAI
Veda adv. K. R. Jurgėla,

LL. B., LL. M.

Testamentas sudarytas sve
tur (t. y. ne New Yorko val
stybėje), betgi Jkuris atatinka 
įstatymams 1) arba tos vietos 
kur sudarytas, 2) arba testa- 
toriaus nulatinės gyvenamos 
vietos (domicile) — yra skai 
tomas teisėtu pagal New Yor 
ko įstatymus, jeigu testamen
tas yra raštiškas ir testato- 
riaus pasirašyts. Tuo būdu, 
New Yorko gyventojo, besi- 
ankančio Lietuvoje, neatestu° 
tas holografiškas, ištisai pa
ties testatoriaus ranka rašyh 
tas, testamentas ir einant Lie 
t’uvoje veikiančiais įstatymais 
— bus patvirtintas New Yor
ko teismuose.

Prie testamento gali būti 
prikergta 1) atestuojančių 
liūdytojij pareiškimas po prie 
saika, išdėstantis faktus, su
darančius tinkamai teisėtą te
stamento pagaminimą, ir 2)* globoti.

tint, čiaudant, spjaudant, ir 
net kalbant. Tuo būdu galima 
ligą parsinešti, jeigu lanko
masi kur kas serga škarlatina 
ir užkrėsti namiškius.

Po škarlatinos bakterijų į- 
sigavimo į žmogaus organiz
mą, liga išsivysto vienos iki 
septyniij dienų laikotarpyj. 
Kurie turi nuo škarlatinos at 
sparumą, tie neserga.

Vaikai, kurie lanko moky
klą New Yorko mieste, turi 
išbūti namie 21 dieną. Sveiki 
šeimos vaikai išlieka iš moky 
klos septynias dienas ir, jei 
tada pasirodo sveiki, priima
mi į mokyklą.

New Yorko Sveikatos De
partamentas tuo tarpu nečie- 
pija, ,kad išvengti škarlati
nos, bet esant labai blogam 
stovyj ankstyvam ligos užsi
krėtime yra patartina varto
ti čiepus.

Škarlatinos kenksmingumas 
pasižymi bendrai žmogaus 
sveikatai. Jos nuodai kartais 
labai smarkūs — užima gerk
lę — kaklo liaukos patinsta, 
— dažnai randasi Širdies įde
gimas, — ir neretai vidujinės 
ausies įdegimas su puliavimu. 
Kol nenusilupa oda, ligonis 
turi gulėti lovoje, nors ir ge
riausiai jaustūsi, nes tuo lai
ku liga gali pultį širdį, ink
stus, ausis ir tt.

Pastaba. Klausykitės pana 
šių kalbų per Radio WMBQ 
ketvirtadieniais 9:20 vai. va
karais.

patikrintų medikalių kvotėjų 
pareiškimai po priesaika, pa- 
tikrinantiej, kad testatorius 
tuo metu buvo sveiko proto, 
nurodant faktus, kurie tą tei
gimą paremia.

Testatorius, gyvas būdamas 
gali savo testamentą įteikti 
apskrities klerkui, aktij regi
stratoriui ar surogato teisė
jui saugoti ir globoti doku
mentą iki jis gyvens. Taip į- 
teikti testamentai tegali būti 
atiduoti tiktai 1) testat oriui, 
2) arba po jo mirimo asme
niui, kurio pavardė yra užra
šyta ant voko, kame testa
mentas įdėtas. 3) arba, toki® 
asmens nenurodžius, surogato 
teismo teisėjui, kuris, po tes- 
toriaus mirties privalo viešai 
atidaryti ir įregistruoti teis
mo archyve. Taip surogato 
įregistruotas testamentas lie
ka globoje iki teismo patvir
tintas ir po to atiduodamas 
asmeniui įgijusiam teisės jį
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Kun. Dr. J. Navickas.

SIELOS VILTIS
(Šių dienų vaizdelis)

Valdžios įsakymu visi jauni vyrai liko surašyti. Kiekvie
nas nekantriai lauke savo numerio. Ištisas dienas laikraščiai 
skelbė pavardes paragintųjų kariuomenėn. Vyrai, perėję gy
dytojų išmėginimus, šimtais ruošėsi į kareivių stovyklas.

Vieną vakarą Kazimieras Taučius, kaip paprastai parei
damas iš darbo, nusipirko laikraštį. Tuoj griebėsi žiūrėti pa
šauktųjų sąrašo. Štai juoda ant balto ”No. 4783 — Kazimie
ras Taučius”. Jaunikaitis nors jautė, kad jam reikės eiti, vis
gi nemanė, kad taip greitai. Nusiminęs grįžo;namon.

Ant rytojaus nuėjo pas gydytojus savo sveikatos išty
rimui. Vyras, kaip ąžuolas, neveltui lietuvis — iš visų atžvil
gių tinka. Vyriausias daktaras nusišypsojo, paduodamas jam 
platų popieros lakštą, reiškiantį, kad esąs priimtas. ’’Tamsta 
turite penketą dienų prisiruošimui. Paskyrimo vietą gausite 
į porą dienų. Linkiu Tamstai pasisekimo’” — tarė, sveikin
damas Kazimierą daktaras.

Kazimieras nieko negirdėjo — jisai greitai išėjo laukan. 
Jo siela buvo nerami. Atsidurti karės laukuosna, būti sužei
stu, mirti — jisai nesibijojo; narsus jaunikaitis jautė tą pa
reigą, kuri žmonijos ir tėvynės vardan liko jam uždėta; visgi 
jo sielą slėgė liūdėsis. Išeidamas karėn nieko nepaliks — visi 
giminės Lietuvoje. Jie tenai jau kelintas metas vargsta ir žū- ♦
sta. Nejaugi jie turėtų likti teutonų vergijoje? — Reikia 
juos vaduoti. ’’Jeigu bus tokia Dievo valia — manė sau jau
nikaitis — aš išliksiu gyvas. Ir štai už metų už kitų mes per
galėtojai, lietuvių vėle va nešini, iškilmingai įžengsime į Vy
tauto senąją sostinę — Vilnių”. Užsidegė jaunikaičio širdis 
karšta tėvynės meile ir jisai paskendo linksmose svajonėse; 
nei nejautė, kaip dvi kaišti ašari nuriedėjo per jaunus skruo
stus. Tai pirmą kartą jau vyru būdamas Kazimieras apsiver
kė — jam pagailo savųjų ir brangiosios tėvynės. Jisai ją 
karštai mylėjo, — mylėjo visu jaunos vyro širdies karštumu 
bei tvirtumu. Senai, jau senai toki meilūs jausmai aplankė 
jo širdį — tai buvo dar Lietuvoje, kuomet jisai įsimylėjo į 
Skirsnų Viktutę. Skirsnai savo dukters neleido už Kazimiero. 
Jisai, sulyg tėvų supratimo, jų dukrelei netiko. Kazimieras 
buvo paprastas ūkininko sūnus, vos du metu temokinosi Vilk- 
pilės gimnazijoje; Viktutė-gi tuomet baigė gimnaziją. Kazi
mieras, patrauktas rūsų kariuomenėn, nesugebėjo išsiliuo- 
suoti ir, apleidęs tėvynę, atvyko į šią laisvės šalį. Ne laikas 
dabar buvo svajoti apie praeitį — ateitis iškėstomis ranko
mis laukė ateinančio Kazimiero.

Nuvargęs jaunikaitis parėjo namo. Pavalgęs vakarienės, 
užsidarė savo atskirame kambarėlyje ir stvėrėsi už darbo. 
Neramus liūdėsis vėl paklabino jo širdin. Jam buvo ko tai 
gaila, bet jisai pats negalėjo suprasti ko. Atsidarė stalčių — 
išėmė pluoštą popiergalių, knygų. Jo akys puolė ant storos 
audekliniais apdarais knygos — čia tai paslaptis jo liūdesio 
— ’’Lietuvos Vyčių kuopos protokolai ir finansų knyga”. Čia 
tai buvo jo veikimo dirva; jisai ją taip numylėjo, kad visas 
pastangas padėjo šios organizacijos gerovei. Kazimieras buvo 
ne pirmas vytis pašauktas karau — keletas draugų jau ir 
sužeisti o vienas jau mirė. Dabar jisai eina užimti jo vietą. 
’’Kas užims mano vietą? — smilktelėjo jaunikaičio galvon.— 
Yra ir daugiau tokių asmenų, — atsiliepė jo sąžinė — jie 
užims tavo vietą!”

Kazimieras tuoj sėdo už stalo, pabaigė rašyti pereito su
sirinkimo protokolą, suvedė finansų sąskaitas ir pradėjo ra
šyti įvairius laiškus. — ”Jo Malonybei L. V. kuopos Pirmi
ninkui. — Gerbiamasai Tamsta: — Prisiunčiu Jums kuopos 
raštininko knygas. Kartu pranešu, kad esu pašauktas Suvie
nytų Valstijų kariuomenėn ir už poros dienų apleidžiu mie
stą. Gegužinę surengti negalėsiu — išsirinkite kitą. Taip.gi 
išsirinkite naują knygininką; beabejo, ir raštininką. Tepa
deda Jums Aukščiausis darbuotis Bažnyčios ir^Tėvynės labui. 
Man labai gaila su Jumis skirtis, bet pareiga šaukia. Neuž
mirškite manęs; aš jus visus atminsiu visuomet. Mano širdis, 
mano dvasia visuomet pasiliks su Jumis.... Su Diev! — K. T.” 
Jausmai pažeidė jo susopusią širdį. Verkti jaunam vyrui ne
tinka. Reikia visus jautrius jausmus pergalėti. Tuoj Kazi
mieras stvėrėsi kito laiško. — ”Jo Malonybei Blaivininkų 
kuopos Vice pirmininkui. — Gerbiamasai: — Šiuomi prane
šu, kad pirmininkauti mūsų Blaivininkų kuopoje daugiau ne
galiu. Aš esu pašauktas Suv. Valstijų kariuomenėn; išva-

DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLO REIKALU Trumpos Žinutės
Visas pasaulis žino Darių 

ir Girėną. O lietuvių tauta 
taip juos pagerbia, kaip nei 
vieno savo didvyrio dar ne
gerbė. Tačiau tik pagarba ne 
turi būti tuščia, nesąmoninga. 
Civilizuotas žmogus turi ge
rai nusimanyti, ką ir už ką 
gerbia. Ir minėtus du Spar
nuotus Lietuvius įvairiais bū
dais pagerbiant, reikia gerai 
nusimanyt: už ką mes juos 
taip keliame į padangę. Argi 
tik už nepaprastai drąsų žy
gį, nenauju lėktuvu nugalė
jus vandenyną, fr už tragingą 
mirtį prie pat Lietuvos? Toli 
gražu, ne. Atlanto pergalė — 
tik paskutinis didžiausias jų 
žygis, kuris apvainikavo visą 
jų gyvenmą, darbus mūsų 
tautai bei aviacijai. Tai visa 
aprašyta ir paveikslais paro
dyta knygoje ’’Sparnuoti Lie 
tuviai Darius ir Girėnas”.

Mielas lietuvi! Soldino tra
gedijos sutrenktas, Tu su gi
lia pagarba nulenkei galvą 
prieš Dariu ir Girėną. Bet ar 
žinai, ką jiedu veikė dar šia
me pasaulyje? Ar žinai, kaip 
jiedu tarnavo savo tautai ir 
aviacijai? Gal girdėjai šį tą 
apie juos, bet dar nesusipaži- 
nai su jų gyvenimu, žygiais 
ir sunkiu darbu, besirengiant 
kilti viršum Atlanto. To viso 
nežinadamas, negali suprasti, 
KAS jiedu buvo ir KAS jie
du dabar mums yra. Todėl 
reikia pasiskaityti minėta 
knygą.

Gegužės 5 d. čikagiečiai pa
dėjo kertinį akmenį senai lau 
kiamam paminklui. Ant to ak 
mens šių metų liepos 17 d. iš
augs įspūdingas paminklas Da 
riaus ir Girėno didvyrišku
mui pažymėti. Tą paminklą 
stato plačioji Amerikos lietu
vių visuomenė, vadovaujant 
paminklo komitetui. Sunkus 
2 meti} darbas eina prie galo: 
kertinis paminklo akmuo tai 
patvirtina. Tik fondui trūksta 
jau tik $3,000. Dėl to visuo
menės parama dabar kaip tik 
labiausiai reikalinga. Gera
širdis lietuvi. Nesivėluok su 
savo kilniu duosnumu. Siųsk 
tam paminklui auką pinigais, 
arba įsigyk redakcijoje (Ir 

i Amerikos Redakcijoj ją gali
te gauti. Red.) knygą apie 
Darių ir Girėną už $1.50, arba 
gauk šių lakūnų fotografiją 
už 50c. Tos aukos ir pelnas 
eina paminklo statybai. Taigi 
ir Tu, skaitytojau, būk to 
gražaus paminklo statytojas. 
Juk didžiuojies, kad Darius 
ir Girėnas didžią garbę ir 
garsą laimėjo "tavo tautai ir 
kartu Tau. Už tai visa jiems 
atsilygink nors tuo, kad jų 
gyvenimą — darbus pamaty
si ir kad prisidėsi prie svar
baus paminklo statymo.

Ne knygą girti manau, kai 
po jos autorius. Tik primenu 
reikalą gerbti Darių ir Girė
ną ne tik paminklų statymu, 
bet ir jų darbų pažinimu. Jei 

lir daugiau knygų švies šių 
didvyrių asmenybes, visos jos 
bus skaitytinos, nes turime 
gerai nusimanyti, už ką len
kiame prieš juos savo galvas. 
Susipažinkime su jais iš jų 
darbų, laiškų, o taip pat iš 
mūsų visuomenės vadų parei 
škimų ir kitų tautų spaudos. 
Tauteiti, labai stebėsies, jaus 
damas, kaip Tavo akyse augs 
ir skaisčiai nušvis tos milži
niškos dvi asmenybės. Po to 
tikrai dar daugiau įsidegsi 
dariškagirėniška dvasia ir bū
si žymiai naudingesnis savo 
tautai.

Neužmirškime, kad LITU
ANIKOS žygis parodė ameri
kiečių lietuvybės jėgą. Neleis 
kime tai jėgai nykti, nes ją 
sudaro mūsų visi} dalyvavi
mas tautiniuose darbuose. Ei
kime Dariaus-Girėno keliu į 
šviesią ir didžią lietuvių tau
tos ateitį! P. Jurgėla.

Bendrauk su gerais žmonė
mis ir būsi jų skaičiuj.

Gerbert.
Darbas yra geriausias aks

tinas pamilti gyvenimą.
E. Renanas.

Žmogus yra noras, ieškąs 
perlų karčioj gyvenimo jū
roj. Ar ras perlų? Tai klau" 
simas; bet kad kartaus van 
dens ligi sočiai prisigers, tai 
negalima abejoti.

Elzė Ožeškienė.

— Gegužės 17 d. Paryžiuj 
atidaryta Pabaltės meno pa
roda. Atidaryme dalyvavo 
rinktinė publika. Vyriausy-

I bes atstovas pasakė ilgą kalbą 
1 apie Baltijos valstybių meną.

— Esą garsus italų išradė
jas Marconi suradęs būdą 
betarpiai sustabdyt visus vei
kiančius motorus. Tai būtų pa 
šaulio technikoj perversmas. 
Lėktuvai nustotų reikšmės 
karo metu.

— Spauda skelbia, kad ne- 
poilgo į So v. Rusiją Franci- 
ja siųs pulkus savo kariuome
nės dalyvauti manievruose.

— Lietuvos valstybinėj lo
terijoj įvykę pertvarkymų: 
dabar didžiausiu laimėjimu 
yra 50,000 litų ir taip sutvar
kyta, kad visas 70% yra pa
skirta laimėjimams.

— Gegužės 17 d. Sov. Ru
sija pasirašė karišką sutartį 
su Čekoslovakija.

— New Yorko miesto mayo- 
ras La Guardia jau pradeda 
ruoštis 1937 m. rinkimams,, 
kuriuos jis mano laimėti ant 
demokratų tikieto.

— San Pedro, Meks. apie 
400 žmonių jau rasta žuvusių 
pietinės Meksikos potviniuo- 
se.

— Sakoma, kad Chas. Lind 
bergh išėjęs iš oro susisieki
mo TWA kompanijos, kurioje 
jis buvęs specialiu patarėju 
ir gaudavo didelius pinigus.

— New Yorke yra be saiko 
pabrangusi mėsa. Vartotojai 
išėjo į streiką. Birž. 5 d. kai 
kuriose Brooklyno dalyse par 

• 
davėjai pažadėjo mėsos kainą 
numažinti. Sfreikieriai liovė
si pikietavę mėsinyčias.

žinojau už poros dienų. Tamsta užimsite mano vietą. Praneš
kite raštininkui, kad neišparduotus ’’Tautos Ryto” numerius 
veltui išdalintų. Čia rasite $3, tai už ”T. R.” egzempliarius; 
malonėsite perduoti iždininku. K. T.’’’

Ir taip Kazimieras vienas po kito rašė įvairius laiškus: 
Vyčiams, blaivininkams, chorui, darbininkams, kai-kurioms 
redakcijoms, pridėdamas po gerą čekį, ir atskiriems savo pa
žįstamiems. Nei nepasijuto, kaip atėjo vidurnaktis.

Per tas kelias dienas Kazimieras aplankė keletą savo vie
tinių pažįstamų, prisipirko reikalingų drapanų ir susiruošė 
kelionėn. Netrukus gavo ir valdžios paskyrimą.

(Bus daugiau)

— Prezidentas Rooseveltas 
prašo NRA pratęsti dar iki 
bal. 1, 1936 m. Jis siūlo NRA 
”)sumodernizuoti”. Preziden
to nuomonė, panaikinus N. 
R. A. atsirastu betvarkė.

— Lietuvos visuotiną ’’Pa
vasario” konferencija pasiun 
tė sveikinimą Šv. Tėvui. Į tai 
Jo Šventenybė atsakė laišku, 
atsiųsdamas palaiminimą.

— Į Pilsudskio laidotuves 
Krokuvoj buvo suplaukę 300,- 
000 žmonių. Pilsudsdiskio šir
dis palaidota Vilniuje, kūnas 
Krokuvoj, o smegenys ati
duota moksliškam tyrimui. 
Toks buvo Pilsudskio testa
mentas.

— Colorado valstiją ištiko 
nepaprastai dideli potvyniai. 
Šimtai žmonių neteko pasto
gės ir apie 12 žmonių žuvę. 
Sugadinti geležinkeliai iš
griauta elektros stotys.
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Marianapolis
Dramatikos sekcijos susirin

kimas

Gegužės 18 d. įvyko virš- 
minėtos sekcijos susirinkimas. 
Dalyvavo kun. J. Vaškas, M.
I. C., ir ’’’Stud. Žodžio” reda
ktorius p. Pilipauskas. Po vai 
dybos pastabų įvairioms ko
misijoms, buvo patiekta vai
dinimo ’ ’Iškeikimas ’ ’ marš
ruto pasekmės. Taipgi, nutar
ta kitais mokslo metais pas
tatyti kokia rinktinę komedi
ją. Susirinkimas užsibaigė 
dideliausiame entuziazme.

Keturdešimte
Geg. 19—22 d. buvo laiko

mos Katurdešimtės atlaidai. 
Pamaldoms suvažiavo daug 
dvasiškių net iš tolimų parapi 
jų. Pamaldoms atvyko ir A. 
L. K. S. ir P. Sąjungos Dva
sios Vadas — kun. J. Balkū- 
nas iš Maspeth, N. Y. Gerbia
mas Sąjungos vadas pasakė į- 
spūdingą pamokslą.

Sportas.
Geg. 26 d. užsibaigė sviedi

nio ratelio maršrutas. Viso 
žaista 11 žaidimų. Laimėta 7, 
pralaimėta 4 lošimai. Sezonas 
skaitomas pasekmingas. Ge
riausiai pasižymėjo metikai:
J. Stanionis, B. Voveris ir 
gaudytojas A. Kacevičius.

Metams slenkant Mariana- 
polis vis ryškiau pasireiškia 
atletikos srytyje. Už tai, ačiū 
coach’ui mokyt. J. Rakausku^ 
mūsų nepailstamam darbuo
tojui.

Akto diena
Gegužės 30 d. (Memorial 

Day) 4 metas atsisveikina su 
savo Alma Mater ant visados 
Trečias metas rengiasi savo ( 
pirmtakūnus brolius tinkamai 
išleisti. Ruošiama programa. 
Tikimąsi, garbingų dvasiškių, 
svečių net iš tolimų kolonijų. 
Nekantriai, tad laukiama Ak" 
to Dienos.

NEWTOWN, PA.

Lietuvių Diena visos Phi 
ladelphijos ir apylinkės lie- 
tuvių atsibus Šv. Juozapo Ma
rijos Vilioję, Birželio 9 d. 
1935 m.

Iš praeities visiems gerai! 
žinomas metinis, milžiniškas 
Piknikas Seserų Kazimierie- 
čių Vilios Sodnuose. Tūkstan 
čiais kas metą suplaukia žmo
nių. Ten privažiuoja net iš to
limų miestų, netikėtai susiei
na su pažįstamais, kurių per

WARCESTER, MASS.

Gegužės 19 d. čia Šv. Kazi
miero parapijos mokykloje, 
įvyko Naujosios Anglijos Ap
skričio blaivininkų susirinki
mas (seimelis). Dalyvavo 33 
delegatai ir svečiai. Tenka 
džiaugtis jaunimo susirūpini
mu blaivybe. Delegatų dau
guma — jaunimas. Po įvairių 
nutarimų ir rezoliucijų susi
rinkimas įspūdingai užsibai- / 
gė. Valdyba pasiliko toji pa
ti: pirm. A. Zaveckas, vice- 
pirm. P. Mankus, ir sekr. Ru- 
geniūtė.

Kolegijos blaivininkų kuo-_ 
pą atstovavo delegatai: kun. 
A. Morkūnas,MIC., A. Miciu- 
nas, A. Mažukna, J. Augūnas 
ir J. Stankus.

J. Stankus, L. K.

Baltimore, Md.
Ponas Kneižys ’ ’Darbinin

ko” redaktorius lankėsi Balti 
morėj, su dviem Bostono vy
rukais. Atvyko iš Wilkes 
Barre, Pa. Kun. L. J. Mende- 
lio motina ir pora giminaičių 
dalyvavo šventoje kelionėje 
į Šv. Pranciškaus Vienuolyną.
Ekskursija pas Pranciškonus

Šv. kelionė pasisekė gerai: 
pilni 6 busai daugiausia mo
terų, vyrų mažai buvo, važia
vo Kazimierietės Seserys. Iš 
Chicagos atvyko vienuolių Ka 
zimieriečių. Kaip suėjom į šv. 
Pranciškaus vienuolyno šven
torių buvo nemažas lietuvių1 
būrys. Vienuliai su žvakėm ir 
kryžium atėjo pasitikt ir mū
sų vadui kun. Dr. L. J. Men_ 
deliui padavė kamžą ir stulą. 
Visi buvo nufotografuoti, pa
skui jau procesija ėjome į ba
žnyčią giedodami Litaniją. 
Kun. L. J. Mendelis atgiedo
jo šv. Mišias, broliukai patar
navo ; mūsų vadas pasakė lie
tuvišką pamokslą, apie pusė

ilgus metus buvo nematę. Tad 
visi pasirūpinkite važiuoti 
antrą sekmadienį birželio į 
milžinišką pikniką Seserų Ka 
zimieriečių Vienuolyno nau
dai.

O jau šiemet Seserys Kazi- 
mierietės ką tokio nepaprasto 
rengia Lietuvių Dienai. Sod
ną puikiausiai išdailino, dide
lę platformą šokiams pasta
tė. Giliukingam svečiui sky
rė graži} automobilių ’’’Bui
ką” išlaimėti. Išlaimėjimo 
knygutes ir aukas be atidėlio
jimo Seserims prisiųskite, kad 
gautų pirm pikniko.

keliauninkų ėjo prie šv. Ko
munijos; po Mišių suėjome į 
vienuolių salę pietus valgyti.

Po 1 vai. kun. Mendelis aiš 
kino bažnyčioj altorių pavei
kslus ir katakumbas pože
miuos. 3 vai. darže buvo lie
tuviškai giedota stacijos. Sve 
timtaučiai stebėjosi minia ir 
lietuviškomis giesmėmis.

Prieš 5 vai. šventoriuj su 
kunigu drauge buvo atkalbė 
tos visos trys dalys Ražan- 
čiaus lankant paslapčių pa- 
vefkslus.

5 vai. važiavom aplankyti 
statomą Šv. Marijos Univer
siteto bažnyčios, kuri bus di
džiausia ir brangiausia Ame
rikoj.

Važiavęs.
OH—

Pagerbė kun. J. Lietuvninką
Birželio 2 d. vakare, iškil

minga puota parapijos salėje 
pagerbtas kun. J. Lietuvnin
kas. Prisirinko pilna salė žmo 
nių. Atsilankė prakilnių sve
timtaučių, žymių diocezijos 
kunigų ir viena moteris mies
to teisėjo. Kun. Mendelis per 
statė Monsignorą kun. Miliau 
ską, kuris savo kalboj nupie
šė ilgų metų gerb. klebono J. 
Lietuvninko darbuotę bažny
čiai ir tautai.

Vakaro programą vedė 
Mons. kun. Miliauskas; kal
bėjo Dr. M. Bagdonas; pers
kaitė Lietuvos Valdžios Aktą 
kuriuomi teikė Gedimino or- 
deno medalį, kun. J. Lietuv
ninkui ir prisegė prie krūti
nės publikai triukšmingai plo 
jant. Art. p. M. Čižauskienė 
padainavo ’’Bakūžė samano
tą”; publikos iššaukta padai
navo svetimtaučiams angliš
kai

Mons. Miliauskas angliškai 
skaitė telegramas nuo Mary
land Gubernatoriaus, Arkivy
skupo ir kitų , aukštų svetim
taučių; vįsi reiškė giliausios 
pagarbos žodžius mūsų gerb. 
klebonui.

Visų parapijiečių vardu 
sveikinu gerb. kun. J. Lietu
vninką. Jūsų, Tėveli, skaus
mai ir tylios ašaros buvo ir 
mūsų skausmai ir ašaros; vis
ką mes atjautėm. Jūsų džiau
gsmai mus džiugina. Patsai 
Dievas įkainuos Jūsų darbus, 
kurių pasaulis negali įkainuo 
ti. J. Kr

HARRISON, N. J.

Išleistuvės
Geg. 23 d. Baltos Lelijos

Klubas surengė netikėtą iš
leistuvių vakarienę p-lei M.
A. Jurkūnaitei ir Brooklynie- 
tei poniai O. Švagždienei. Jos 
buvo aktyvios minėto klubo 
narės, todėl klubas ’ pasisten-! dėlę naudą mūsų

^ė jas gražiai išleisti į tėvynę 
Lietuvą svečiuotis ir dabar 
laukia naujienų iš senosios 
bočių šalies. Abi lelijietės iš
vyko Švedų linijos laivu, tie-1 
šiai į Klaipėdą, geg. 25 d. 
Linikme laimingos kelionės.

Laike vakarienės buvo kal
bų, dainų ir šokių ir šiaip jau 
linksma, programa.

J. Stasilionis.

KEARNEY ir HARRISON 
N. J.

Šv. Vardo draugija savo sa
lėje surengė išleistuvių vaka
rienę lakūnui Vaitkui geg- 
žės 25 d. vakare.

Programa susidėjo iš dai
nų, deklemacijų ir prakalbų.

Apie 9:15 vai. atvyko ir 
pats lakūnas Vaitkus su žmo 
na, lydimi p. Gudo.

Draugijos pirm. Jur. Vait- 
kūnas prakalbėjo į susirinku
sius. Supažindino svečius su 
publika ir pervedė programą 
vesti p. Jur. Katiliui. Vait
kus paaiškino, kad beveik vis 
kas yra prirengta, tik dar tu
ri padaryti mėginimus pakil
ti su sunkia voga.

Komitetas nori išreikšti 
širdingą ačiū: gaspadinėms. 
Bedarbienei, Milinaitienei ir 
Šlikaitienei. Labai ačių Bal
tos Lelijos chorui, pp. Vely- 
viui Tumui, Stasiulioniui, Sta 
nioniui ir Daunorai už gražias 
dainas, taip pat jaunai pane
lei Šlikaitei už akompanavimą 
pianu, taip pat jaunoms pa
nelėms Sodalietėms už patar
navimą prie stalų.

Pelno liko apie $74.80 bus 
perduota vėliau.

Komitetas: J. Katilius, K. 
Jeruševičius ir J. Vaitkūnas.

Rochester, N. Y.
Penktadienį, vakare, Šv. 

Jurgio par. salėje, ponas J. 
Šaliūnas, ’’Amerikos Liet. R. 
Katalikų Susivienymo” Cent
ro Sekretorius kalbėjo Ro
chester lietuviams apie Susi
vienymo vajaus reikalus. Jo 
gražioje ir įdomioje kalboje, 
jis aiškiai nušvietė daug daly
kų apie Susivienymą, kur dau 
gelis lietuvių nežinojo. Jo kai 
ba padarė didelį įspūdfl pil
ną svetainę susirinkusią publi- 
.ką, kuri rimtai klausėsi. Pri
sirašykime prie Sūsivienyhno 
— buvo vakaro obalsis.

Gerb. klebonas J. Bakšys 
taip pat kalbėjo apie Susivie 
nymą ir ragino Rochester lie
tuvius priklausyti prie di
džiausios ir milioninio turto 
lietuvių organizacijos, kuri 
vienintelė tegali suteikti di-

Amerikos

lietuviams pašalpoje.
Jonas C. Morkūnas nušvie

tė Susivienymo reikšmę kiek
vienai šeimynai ir atskiram as 
menini; ragino visą jaunimą 
ir visus senus ir jaunus pri
klausyti prie Susivienymo.

Taip pat kalbėjo Rochester 
Susivienymo kuopos valdybos 
nariai: J. Jokšas ir J. Zuba- 
vičius; ponas A. Buskas ir 
kiti.

Prisirašykime dabar. Ne
laukime. Kreipkimės pas po
ną J. Jokšą, Herald St., Ro
chester, N. Y. .

MOUNT CARMEL, PA.

Šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijos mokyklos užbaigimo 
iškilmės (Graduation exerci
ses) įvyks birželio 9 d. 7:30 
vai. vakare, mokyklos gra
žioj auditorijoj. Visų skyrių 
mokyklos vaikučiai atliks 
gražius lošimus: bus dainų ir 
operetės dalis Apart vietos 
klebono, kur dr J. B. Kon
čiaus baigv/rems kalbą pasa
kys Maizvillės lietuvių para
pijos klebonas kun. P. Alaus- 
kas. Į tą gražų ir iškilmingą 
vakarą atvyks kaimynai lietu
viai kunigai ir yra kviečiami 
dalyvauti skaitlingai Mt. Car
melo ir apylinkės lietuviai.

Baigusieji aštuonių metų 
mokyklos kursą gaus diplo 
mus sekantieji:

Mgdalena Aniukštytė, Ele
na Eremičiūtė, Vitalija Kara_ 
veckiūtė, Agnietė Lisauskiu- 
tė, Anastazija Lukoševičiūtė, 
Emilija Miliauskaitė, Emilija 
Našlėnaitė, Birutė Pauziutė, 
Mildreda Rameikiūtė, Adelė 
Radzevičiūtė, Katarina Vaš- 
kytė, Edvardas Andrulevi- 
čius, Juozas Aniliauskas Ed
vardas Bražinskas, Vincentas 
Bernotavičius, Edvardas Čer- 
nauskas, Antanas Inkratą, 
Stanislovas Juodis, Petras 
Kereckas, Kazim. Palionis, 
Antanas Povilaitis, Adolfas 
Raslavičius, Jonas Sugen- 
tas Jonas Shierantas, Tomas 
Vaitekūnas ir Edvardas Vai
vada. '

BAYONNE, N. J.

Balandžio 27 d. š. m. čia iš 
kilmingai tapo palaidotas lie 
tuvių šv. Mikolo parapijos di“ 
delis šulas a. a. Stasys 
Krušinskas. Velionis išgyve“ 
no 36 metus. Paliko nuliūdi“ 
me moterį Oną, dvi dukteri, 
sūnų, ,žentą, marčią ir jauną 
anūkę. Taipgi vieną seserį 
Lietuvoje gi du broliu ir dvi 
seseri.

Velionis gimęs ir augęs Za
pyškio parapijoj, Suvalkijoj.

Amžiną atilsį duok jam 
Viešpatie 1
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I VIETOS IR APYLINKES ŽINIOS
IŠ DARIAUS—GIRĖNO FON 

DO VEIKIMO

Penktadienį, gegužes 24 d. 
įvyko Dariaus-Girėno FeMiiko 
susirinkimas, kur apkalbėta 
įvairūs reikalai. Buvo paskai 
tyta ALTASS’O pirmin. p. 
Grigaičio įžeidžiantis laiškas 
Fondui, kuriame į Fondo pasi 
siūlymą surengti Įeit. F. Vait
kui išleistuves, atsakyta, jog 
’’lakūnas apseis ir be Tam
stą planuojamą jam išleistu
vių”. Neatsižvelgiant ir to, 
Fondas išrinko komisiją iš J. 
P. Mačiulio ir A. Povilansko, 
kuri pasimatys su lakūnu p. 
Vaitkum kaslink surengimo 
jam išleistuvių.
A. a. Dariaus-Girėno paminė- 

mas.
- A. a. Dariaus-Girėno žuvi
mo sukaktuvių paminėti ko 
mitetas pranešė, jog numaty
ta daryti iškilmes aerodrome 
ir bažnyčioje atskirose dieno
se. Aerodrome padaryti iškil
mes sekmadienį, liepos 14 d., 
o bažnyčioje turėti pamaldas 
lakūnų žuvimo dienoje, t. y. 
trečiadienį, liepos 17 d., ką 
susirinkimas užgyrė. Į šių iš^ 
kilmių komitetą darinkta dar 
V. Vyšnius ir komitetas pra
deda rūpintis gauti visus mie
sto leidimus naudoti Floyd 
Bennet aerodromą ir kitais 
programai reikalais ir apie 
tas iškilmes pradėti skelbti 
spaudoje.

IŠKILMINGAS PAGERBI
MAS

Pereitą ketvirtadienį, geg.- 
30 d. Šv. Jurgio parap. buvo 
vaikučių pirmoji Šv. Komuni
ja ir Sutvirtinimo Sakramen 
tas, kurį teikė J. E. Vyskupas 
T. Matulionis. Visos iškilmės 
buvo begalo įspūdingos: gra
žiai, lyg angelaičiai pasipuo 
šę vaikučiai — lietuviškas 
jaunimas iš savo tautiečio 
kankinio Vyskupo rankų pri 
ėmė Šv. Sakramentus. Užtai 
reikia padėkot gerb. klebonui 
kun. K. Pauloniui, kad jis 
pasirūpino savo parapijiečius 
supažindinti su garbingu mū
sų tautiečiu — kankiniu vys 
kupu.

Vakare parapijos draugijos 
surengė J. E. Vyskupui pa
gerbimo vakarienę. Nors tą 
dieną buvo daug didelių pa 
rengimų parkuose, bet reikia 
džiaugtis, kad vakarienės ren 
gėjos—jai negalėjo nė prie 
stalų sutalpinti visų atsilan
kiusių. Prie garbės stalo buvo 

matyt nemažai kunigų, dakta
rų, vienuolių. Jo Ekscelenciją 
visų susirinkusiųjų ir r’Ame
rikos” vardu sveikino Kazys 
Vilniškis, ”Darbininko” var
du red. A. F. Kneižys iš Bosto 
no ir kunigų bei vienuolių 
ir parapijos vardu kleb. kun. 
K. Paulonis, kuris paprašė 
Jo Ekscelenciją papasakot 
apie Rusijos katalikų padėtį. 
Vysk. Matulionis aiškiai nu
švietė kaip ir kodėl katalikai 
kenčia Rusijoj. Oia aiškiai J. 
E. pabrėžė, Kad visais laikais 
ir visur katalikai turi rūpin
tis gera spauda, geromis mo 
kyklomis, kad apsisaugojus 
nuo tokių nelaimių, kokių su 
silaukė Rusijos, Meksikos ir 
Ispanijos bei Vokietijos ka
talikai.

Po tų kalbų vakarienė buvo 
baigta ir dalyviai ėjo prie J. 
E. Vyskupo ir maloniai šne 
kučiavosi, džiaugėsi Eksce
lencijos draugiškumu.

Šeimininkės buvo apsunkin
tos netikėtai didelio dalyvių 
skaičiaus. Daugiausia darba
vosi, kaip teko patirt sekan
čios: Kulbokienė, Slivinskie- 
nė, Barasnevičienė, Rublevs. 
kienė, Cesnulevičienė, Lukie 
nė, Tamošaitienė, Kučinskie- 
nė, Jurevičiūtė, Daugėlienė, 
Prie sunkesnių darbų pagel 
bėjo vyrai Kučinskas ir Šeš 
tokas ir Barasnevičius. Mer 
gaitės tarnavo prie stalų Ba- 
resnevičiūtė BaEanauskiutė, 
Brangaičiūtės, Bundoniutė, 
Karpiutė Vasiliauskiutė, Pu- 
žauskiutė Siručiutė, Šimkiu- 
tė ir Bulaviutė..

’’LITUANICA I” JAU 
BROOKLYNE

Ketverge, gegužės 30 d. 
lak. A. Kiela laimingai atskri 
do iš Chicagos su Dariaus— 
Girėno Aero Klūbo lėktuvu, 
kurį nariai ėmė vadinti ”Li 
tuanica I”. Šis klūbo lėktu
vas yra ’’Parks P—1” kons
trukcijos, su 0X5 motoru. 
Atlikta apie 1000 mylių kelio 
nė liudija, kad D.-G. Aero 
klūbo lėktuvas ir lakūnas A. 
Kiela yra tikrai puikūs. Taigi 
dabar klubas jau pradeda ti
krai praktišką darbą prie lė
ktuvo. Pora narių jau perėjo 
visus nustatytus kūno tinka
mumo tikrinimus ir gavo aukš 
čiausios rūšies pažymėjimus. 
Jie bus pirmieji klūbo lakū
nai — mokiniai. Linkime ir 
laukiame iš klūbo naujų dar
bų, naujų pasirodymų. Teko 
girdėt, kad lėktuvo krikšty

nų vakarienė įvyks sekma d. 
birželio 23 d. Rep.

IŠ FED. APSKRIČIO DAR
BUOTĖS

Didžiojo New Yorko Feder. 
Apskr. susirinkimas įvyko 
gegužės 31 d., Apreiškimo pa
rapijos salėje. Susirinkimą ati 
darė ir vedė pirmin. ' gerb. 
kun. N. Pakalnis.

Atstovų dalyvavo apie 45, 
kurie atstovavo 21 draugiją.

Prisirašė prie apskričio Ap
reiškimo par. Tretininkių drau 
gija. Atstovė P. Vismintaitė. 
i? Vytauto Vaidylų Ratelis.

PrnD. Sekretorius Žalnie- 
raitis referavo savo darbuotės 
planus ir pranešė, kad sekan
čiam susirinkimui sudarys 
planus, pagal kuriuos draugi
jos vadovausis rengdamos sa
vo pramogas..

Kalbėta, kad draugijos pri
klausančios prie Apskričio 
nusistatymo ir drausmės dė- 
liai, norėdami dalyvauti neaiš 
kiuose parengimuose, turėtų 
pasiklausti apskričio valdybos 
'ir gauti jos užgyrimą.

Kalbėta apie permainas ”A 
merikos” raštinėje, p. Mačiu
lis prašo, kad visi remtų *A- 
meriką’, kad ją platintų drau 
gijų atstovai savo draugijų 
narių tarpe. Galop nutariama, 
kad atstovai iki sekančiam 
apskričio susirinkimui, pada 
rytų savo draugijose skaitan 
čių laikraščius cenzą.

p. Vilniškis kviečia visus 
atstovus o per juos ir visas 
draugijas rengtis prie Lietu
vių Dienos, kuri įvyks Liepos 
4 dieną, Klaščiaus Parke.

Buvęs.

MOT. S-GOS APSKRITIES 
SUVAŽIAVIMAS

Šį sekmadienį, birželio 9 d. 
įvyksta Moterų Sąjungos Ap 
skrities suvažiavimas. Šis su
važiavimas yra priešseiminis 
ir labai svarbus. Visos kuo 
pos prašomos prisiųsti savo 
atstoves. Į sekantį seimą ats 
tovių nereikia rinkti.

Šis suvažiavimas įvyksta 
127—08 — 88th |Ave., Rich
mond Hill, N. Y. Pradžia 2 
vai. dieną. Privažiuot pato 
giausia ’’Jamaica L”, išlipt 
ant 121 St., ir eit iki 129 St. 
tada pasukt po kairei ir eit 
du bloku.

8. Subatienė, Aps. Pirm.

PADĖKA

Praeitą šeštadienį — birž. 
1 d., sukako lygiai 3 metai, 
kai mes Great Necke užlaiko
me savo biznįo įstaigą ir todėl 
ta proga buvo surengtos spe- 
cialės sukaktuvės. Atsilankė 

vietos ir iš apylinkės viso 
apie 500 žmonių. Malonu pa
žymėti, kad čia buvo atsilan
kę: iš Lietuvos atvykęs pulk. 
Lisauskas, vietos veikėjai 
kap. P. Jurgėla, adv. K. Jur- 
gėla su žmona, stucL Trainai
tis ir kiti.

Visiems atsilahklūsfemš nuo 
širdžiai dėkojame ir už pa
reikštą atsilankymo draugiš
kumą esame pasiryžę dėkin
gai atsilyginti.

M. ir H. Sobenkai.

ATSISVEIKINIMO VAKA
RIENĖ

Lig gražus sapnas prabėgo 
gegužės 23 d. vakaras. O tai 
buvo V. Kligaitės atsisveiki
nimo su draugais, pažįstamais 
vakarienė, p. Kasmočiaus sa
lėje. Atsilankiusieji atsovavo 
L. Meno Teatras, Aero Klū- 
bas, Moterų Rėmėjų skyrius, 
D. ir G. Legionas, Mot. Sąj. 
23 kp., Lietuvos Daina. Nariai 
su svečiais sudarė virš 70 as
menų

V. Kllngaitė savo tyliu, bet 
uoliu darbavimasi lietuvių 
tarpe liko visų žinoma ir my
lima.

Vakarienės metu buvo pa
sakyta visa eilė kalbų. Visi 
linkėjo ir prašė p-lės V. Klin 
gaitės po atlankymo tėvynės, 
laimingai grįžti į Brooklyną 
ir tęsti savo darbuotę lietu
vių tarpe. Lietuvoje p-lei V. 
Klingaitei linkime linksmai 
praleisti laiką.

Šeimyniškame jaukume, 
dainos, šokiai ir valdymai tę
sėsi iki vėlumos. E. B.

TAUTŲ PARODA

Sekmad. birželio 2 d. Kara 
lienės Angelų par. choras da
lyvavo tautų parodoj, Central 
Parke.

Parodą atidarė benas su 
Amerikos Himnu ir po himno 
visos tautos maršavo apie 
sodą. Tarp kitų tautų daly
vavo Finai, Vokiečiai, Švedai, 
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TUOJ PO SUMOS MASPETHO PARAPIJOS DARŽE
64—25 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.
Rengia Šv. Altoriaus Draugija Naujos Bažnyčios Statybai

PIETŪS BUS NET IŠ 4 ŠILTŲ IR ŠALTŲ VALGIŲ
Įžanga tik 50 centų. Vaikams 25 centai

ŠOKIAMS KROS GERAS ORKESTRAS

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.

Estai, Prancūzai, Grekai ir po 
jų Lietuviai, kurie šoko ”No 
riu miego”, ”Klumpakoji” <irj 
’’Suktinį” po varg. P. A. Dul 
kės vadovyste sudainavo 
”Piauti linksma,” ’’Loja šu- 
nes”, o pabaigoj ’’Lietuvos 
daina” ”Ei pasauli, mes be 
Vilniaus nenurimsim”. Po 
lietuvių, Romanai užbaigė 
programą.

Sode, žmonių negalėjo tilpt 
net ir medžiuose sėdėdami 
žiūrėjo pro gramo. Mūsų cho 
riste ponia M. Venciuvienė 
labai sunkiai dirbo su vargon. 
Dulke, padaryti šį lietuvių 
pasirodymą sėkmingu. Ir ti
krai jie garbingai savo darbą 
atliko. Choristės visos buvo 
tautiškais rūbais, o choristai 
su kaklaraiščiais ir juostomis. 
Antanas Kazlauskas, choro 
fotografistas traukė judan
čius paveikslus visų tautų.

Karalienės Angelų parapi’ 
jos choras pakėlė lietuvių var 
dą. Tą liudija gautas nuo ren 
gėjų laiškas, kuriame jie ypa
tingai dėkoja mūsų chorui ir 
džiaugiasi netikėtai gražiu1 
pasirodymu. Folks Festival 
Council chorą vėl kviečia į 
jų rengia mąpikniką. Rep.

LANKĖSI

Ketverge, geg. JO d. Brook- 
lyne svečiavosi ’’Darbininko” 
redaktorius A. F. Kneižys. 
kuris lankėsi ir Amerikos re
dakcijoj. Po to dalyvavo J. 
E. Vyskupo Matulionio pa
gerbimo vakarienėj. Iš Broo
klyn© p. Kneižys išvyko į 
Baltimore, Md., pasisvečiuot

IŠVYKO Į LIETUVĄ

Šeštad. birž. 8 d., Patersono 
N. J. liet, parapijos klebonas 
kun. S. Stonis išvyko į Lietu
vą porai mėnesių pailsėti. Jis 
sutiko pasirūpinti ir Ameri
kos nekuriais reikalais. Lin
kime laimingos kelionės ir 
malonaus poilsio gražiojoj te 
vynėj.
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Bažnyčios kronika_ __
— Šv. Antano novena jau 

prasidėjo. Baigsis šventės die 
noje birž. 13 d. vakare. Kas
dien laikomos novenalės mi
šios 8 vai. ir novenos maldos 
pamokslas, Palaiminimas ir 
šv. Antano relikvijų pager
bimas vakare 7:30 vai.

— Pirma Šv. Komunija bus 
birželio ^16 d. Šv. Trejybės se
kmadienį 9 vai. ryte.

— Birž. 5 d. palaidotas 
Pranciškus Balčiūnas, 19 m. 
vaikinas iš Blissville, L. I.

— Penktadienio vakarais 
'laikomos pamaldos prie Švč. 
Jėzaus Širdies.

Sekminių Balius
Šį Sekminių sekmad. tuoj 

po sumos prasidės ’’Kiaušinie 
nes Balius Už penkiasde
šimt centų galima bus prival
gyti tikrus pietus ir pašokti. 
Visas pelnas naujos bažnyčios 
statybai.

— Studentų susirinkimas į- 
vyks birž. 13 d. vakare 8:30 
valandą.

— Ražančiaus draugija pa
aukojo naujai bažnyčiai šim
tą dolerių.
Žinutės

— Diaoknas Vincas Godū- 
nas bus įšventintas į kunigus 
birž 15 d. Šv. Jokūbo kated
roje, Brooklyne. Apeigos pra 
sides 8 vai. ryte. Sekundici- 
jas laikys Maspetho lietuvių 
bažnyčioje birž. 23 d.

— Profesijonalų klubas ruo 
šiasi išleisti p. R. Skipitį pri
vačia vakariene klubo kam
bariuose.

— Apylinkėje lankėsi Ma- 
rianapolio kolegijos prof, kun 
Morkūnas.

— Kun. Kazimieras Žvirb
lis, O. P. eis klebono pareigas 
per vasarą Patersono (N. J.) 
lietuvių parapijoje. Kun. A. 
Drazdys bus Brooklyne visą 
šį mėnesį pas kun. J. Alek- 
siūną.

kričio kuopos su virš 100 spor 
tininkų.

Šiai sporto šventei kuopos 
rengiasi jau keli mėnesiai ir 
visos deda visas savo pastan
gas, kad tapti laimėtoja ir į- 
sigyti gražią stovylą, kuri bus 
įteikta kuopai, laimėjusiai 
daugiausiai taškų. Be to spor 
tininkai irgi gaus medalius.

Rungtynės prasidės lygiai 
2 vai. po pietų. Vyrai turės 
dvylika įvairių rungtynių bė
gime, šokime, rutulio stūmi
me ir tt., o merginos šešias, 
kurios užsitęs iki 6 v. vaka
ro. Įžanga į parką veltui vi
siems.

Po rungtynių, vakare įvy
ksta iškilmingi šokiai Linde- 
ne, kur laimėtojams bus įtei
ktos dovanos. Įžanga prie du- 
ru 50c., iš anksto 40c. A. 7

Dedama pastangos, kad po
ra iš sportininkų-kių būtų 
pasiųsta į Lietuvą dalyvauti 
DULR kongreso sporto rung
tynėse.

Visuomenė kviečiama atsi
lankyti į šią sporto šventę ir 
pamatyti Vyčių sportininkų 
atsižymėjimus. A. J. M.

LIET. DIENOS KOMITETUI

Šį pirmadienį, birželio 10 d. 
šaukiamas skubus šeštosios 
Liet. Dienos komiteto posėdis. 
Įvyks Amerikos patalpose, 
pradžia 8 vai. vak. Visi ko
miteto nariai, o ypač chorve
džiai prašomi dalyvauti.

- VAKARIENE -
JONINĖS —ir— ŠOKIAI

Ruošia Maspetho lietuvių pa" 
rapija pagerbti savo kleboną

KUN. JONĄ BALKONĄ

Sekmad. Birželio 30 d., 5“v7 v.
Lenkų Tautinėj Salėj 

(Clinton Ave. ties Willow A.) 
Vakarienei ir šokiams $1.00

Šokiams tiktai 35c.

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ 

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIUS
GAZO PEČIUS

Rankpinigių nereikia — Išsimokėjimai per tris metus 
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 

(Housing Plan)
Mes išvalome Garo Bolerius oru už $2.00 ir daugiau
Klausykite mūsų Radio garsinimo kasdien iš WMBQ 

Jums nereikės rūpintis niekuom Tik pašaukite ar para
šykite adresuodami:

b
ię SAVAGE & PLATZ

994 MADISON ST.,
BROOKLYN, N. Y.

Tel. GLenmore 5-8733

Td.: STagg 2-2306

PALOCIUS SALDAINIŲ
= KRAUTUVE

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi užkandžiai, kava, arbata. Hot Chocolate 

Pietūs išanksto susitarus.
= AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš
E geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
= J. GINKUS,
= 495 GRAND STREET, BROOKLYN. N. Y.
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Tel. NEwtewn 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

T»l. STagg 2—0788 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA
(LBVANDAUSKAS)

GRAB ORIUS /
107 (Mon Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tel.: ST... 2—6043 NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS, Inc.
BIELIAUSKAS ■

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS '
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 1

Tel.: STagg 2-4409 NOTARY PUBLIC <
ALEKS. RADZEVIČIUS ;

GRABORIUS j
1 I

Priešais Apreiškimo Bažnyčią 1 <
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam J

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y. į
i.

EVERGREEN 8-9770 <

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS J

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y. 5

ŠAUKUS PIKNIKAS

Šeštadienį, birž. 22 d. 1935, 
Klaščiaus Parke, Maspethe, 
rengiamas didžiulis Karalie
nės Angehj parap. piknikas. 
Pradžia 3 vai. Bus visokių į- 
vairumų. Dainij programą iš 
pildys parap. choras, veda 
mas p. P. A. Dulkės.

___________ , \
VYČIŲ SPORTO ŠVENTĖ 

JAU ČIA

Telephone: Evergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Inc.

SAVININKAS—A. SHRUPSKIS
Gera Duona—Žmogaus Sveikata

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

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ? 
t

Dėlto, kad yra patentuota Suv. Valstijose, ilgai nepasensta ir 
per tai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

Šį sekmadienį, birželio 9 d. 
Warinanco Parke, netoli Lin- 
deno, N. J. įvyksta metinė 
Lietuvos Vyčių N. Y. ir N. J. 
apskričio Sporto šventė, kur 
dalyvauja beveik Visos aps

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

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

Kreipkitės adresu:

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

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

N. MASENAS BAKING CO.



■MB

” rA MERI K !A! ”

APREIŠKIMO PARAPIJA

Gegužės 30 d., Užengimo 
į Dangų dienoje, mūsų para
pijos vaikučiai priėmė Pirmą 
Komuniją per 9 vai. Mišias.

Gerb. klebonas kun. Pakal
nis su Tėvu K. Žvirbliu ir 
kun. Kartavičium su kryžiumi 
ir lempomis iškilmingai pasi
tiko vaikučius nuo mokyklos 
durų, kad jie visi buvo nufil
muoti A. Kazlausko judamuo 
se paveiksluose. Po atnauji
nimo Šv. Krikšto klebonas 
pasakė toms iškilmėms pritai 
kintą pamokslą. Laike Mišių 
vaikučiai artinosi prie alto
riaus ir vėl buvo nufilmuota.

Po Mišiij Tėvas K. Žvirblis 
įrašė vaikučius į škaplierius 
ir rožančius. Pasibaigus iš
kilmėms, mokyklos salėj įvy
ko Komunijos pusryčiai.

Kaipgi tos mažyčių moti
nėlės džiaugėsi ir dėkojo Die
vui, kad jos turėjo progą 
siųsti savo vaikelius į Aprei
škimo mokyklą ir girdėjosi 
kartojanti žodžiai: ”Ak, kaip 
šioje parapijoje yra iškilmin 
gai vaikučiai prirengiami prie 
Pirmos Komunijos”.

Bet dabar pažiūrėkime, ar 
visi įvertina tas iškilmės ir 
pasišventimą klebono taip ir 
mokytojų?

Kodėl gi tokis mažas sulygi
nus skaičius prileidžiami 
prie Komunijos. Net ir mūs 
kaimynė airišių parapija tu
rėjo apie 200 vaikų, ir tarpe 
jų apie 50 lietuvių. Nes jiems 
yra visokiij priežasčių: buk 
tai pertoli nuo Maujer St., 
arba Ten Eyck. Bet kas skau 
džiau, kad yra dar ir tokių, 
kurie stačiai pasako: ’ ’Mes 
nenorime, kad mūsų vaikučiai 
būtij mokomi lietuvių kalboje, 
nes mes amerikonai, o ne lie
tuviai”. Bet gi ar dar nežinot, 
kad Apreiškimo par. Mokyk
loje yra mokoma ir angliškai 
ir lietuviškai, kaip kas nori.

Lietuvi, nesigėdyk savo 
tautos, o dirbk jai ir kelk 
jos garbę.

Pereitą sekmadienį mūsų 
gerbiamas klebonas kun. Pa
kalnis pranešė parapijonams, 
kad jau ateinančią, savaitę 
pradės atnaujinimo darbą Di
džiojo Altoriaus, monstranci
jos ir cimborijų. Jau yra au
kota geraširdžių parapi jonų 
tam tikslui virš $500. Kadan
gi darbas labai gražus ir kai
nuos daug, todėl dar daug trū 
ksta, kad padengti tą darbą. 
Klebonas davė sumanymą, 
kaip galima prisidėti prie šio 
švento ir pagirtino darbo. Ku
rie turi kokiii nors seni] iš 
mados išėjusių auksinių daly

kėlių, kaip aukso laikrodėlių, 
špilkų,, ,branzalietų, žiedų ir 
kitų, kad paaukotų pagraži
nimui virš minėtų dalykų. Ir 
štai, kaip greita sumanus į- 
nešimas buvo priimtas. Vos 
tik klebonas pradėjo rinkti 
rinkliavą, nekurie gera širdi
mi nusiėmė savo aukso žie
dus ir branzalietus tuoj aus 
paaukavo: Agota Mickūnie- 
nė aukso žiedą; Justinas Bū
tis ir Ona Butienė gryno auk
so du žiedu; ponia Locienė 
aukso branzalietą; Ona Šar
kaitė 2 aukso žiedu; ponia 
Vitkuvienė aukso retežį; Stan 
kevičienė aukso žiedą ir A. 
Rudaitienė aukso žiedą. Ko
kia graži pradžia. Būtų labai 
pagirtina, kad ir daugiau pa
sektų pirmųjų aukotojų pa
vyzdį.

pastebėti. Tai smagios ir pa
vyzdingos vestuvės. Jaunie
siems linkime ilgiausių ir lai
mingiausių metelių ir sukurti 
pavyzdingą lietuvišką šeimą.

BENDRA KOMUNIJA

Šv. Vardo draugija Apreiš
kimo parapijos sekmadienį 
birželio 9 dieną per 8 vai. Mi
šias eis prie bendros Komu
nijos. Taigi yra prašoma visų 
narių neatsilikti — dalyvau
ti bažnyčioje.

APSIVEDĖ DARBŠTŪS 
JAUNUOLIAI

Sekmadienį, birželio 9 d. Ka 
ralienės Ang. par. Šv. Vardo 
draugijos įvyks mėn. susirin
kimas, tuoj po pamaldų, pa
rapijos salėje. Svarbu visiems 
nariams dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų, k. t. parapi
jos pikniko rengimas ir kita.

Hp
Birželio 7 d., 1935 m. 
■'" -.........

Sekmad. birželio 2 d. Aprei 
škimo bažnyčioj buvo šliūbas 
darbštaus jaunuolio choristo, 
buvusio pirmininko Kazio 
Kuzmicko su p-le Julia Pu- 
kaite. Vakare parapijos salėj 
jounosios motina iškėlė vestu 
vių puotą, kurioje dalyvavo 
nemažai gražios publikos. 
Nors įvairių gėrimų buvo pa
kankamai, bet girtų neteko

PIKNIKAS

Apreiškimo Pan. Šv. parapi 
ja rengia pirmąjį šių meti] 
pikniką birželio 23 d. Klaš- 
čiaus Parke. Pradžia 2 vai. 
p. p., o įžanga 50c. Dalyvaus 
parapijos choras, kuris išpil
dys dainų programą ir bus ki 
tij įvairumų. Visi kviečiami 
dalyvauti. Rep.

TEL Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

GRAB ORIUS ir BAISAMUOTOJAS
Graži, moderniška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs Kam

bariai duodama nemokamai. Samdo automoninu& įvairiems rei
kalams. Kainos labai prieinamos.

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

Tel.: Evergreen 7-777 b

POVILAS GUSTAS

Išnuomojami automobiliai įvairiems reikalams
423 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.
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I CLINTON PARKAS j
Tinka Piknikams, Baliams, ir kitiems parengimams E 

= JUniper 5-8059 Jonas Klasčius, Savin. E
E Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. E
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F“ AMERIKOS LITUVIŲ KATALIKŲ 
STUDENTŲ IR PROFESIONALŲ SĄJUNGA 

RENGIA PIRMĄ OFICIALĘ 1935 M

Išplaukia iš New Yorko Modemiškuoju Baltu Motorlaiviu
’GRIPSHOLM’

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

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

J. Balkūnas; Sąjungos Centro Pirmininkas 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 
MARIANAPOLIS COLLEGE, Thompson, Conn.

Arba Į vietinį laivakorčių agentą
SWEDISH AMERICAN LINE

Phone EVergreen 8-10494
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BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p, 
6—8 vak.

Tel.: EVergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET1

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Te!.: MAnsfield 6-8787

DB. JOHN C. PETERS
(PETRAUSKAS) 

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

VALANDOS:
1—2 P. P.
6—B vak.

ISkirtant 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 7-0105

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2- -8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REpublic 9-3040

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

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

Flatbusb Ofisas 
2220 Avenue J

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

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

Tel.: JTTniper 5—0259

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

k
GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS

J. P. MAOHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

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

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