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ŠTAI KAIP
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— Lietuvos Ateitininkių 25 
metų kongresas įvyks šiemet 
liepos 20—21 d. Telšiuose. 
Ne dėl Centro kaltės įvyksta 
kongreso perkėlimas iš Klai
pėdos į Telšius. Bet kodėl ne 
Klaipėdoj? Juk norima Klai
pėdą lietuvinti, parodyti 
kraštui savo kultūrą. Kodėl 
SELL konferencija galėjo į- 
vykti Klaipėdoj? Ateitininkij 
kongrese dalyvaus tūkstan
čiai katalikiškos jaunuome
nės. Prlsibijoma vyriausybės 
parodyti protestoniškiems 
klaipėdiečiams katalikiškąją 
jėgą, kad neišsigąstų.

—o—
— Kauno laikraščiai pra

neša, kad ten laukiamas Vai
tkus ’’kiekvieną dieną nuo 
gegužės 30 d. (Rytas). Lit- 
uanica II, tiesa, Brooklyne. 
Vietiniai mažai įdomaujamės. 
Ne taip su Dariu ir Girėnu 
kaip visi juos lankėme, lau
kėme patogaus momento. Vis
gi lauksime p. Vaitkaus išlė- 
kimo. Bet, kaip su tuo moto
ru, apie kurį Draugas rašo?

— Praeitą sekmadienį New 
Yorke formaliai atidaryta ga
tvė Madame Curie. Ceremoni
jas atliko pats majoras p. La 
Guardia. Dalyvavo lenkų dr- 
jps, atstovybės, mokyklos, su 
slavokų draugijomis. Gatvė 
yra menkutė, prie upės. Len
kai nepatenkinti prastu ho- 
noru. Ruošiasi protestuoti. Ką 
daro lietuviai su Lituaniea 
Avenue ?

Baigiasi mokslo metas. Už
sidarys mokyklos. Vaikučiai 
pradės atostogas. Ką darys 
mūsų bemokyklinės parapi
jos? Ar paseks nekuriu pa
vyzdį atidaryti vasarines lie
tuvių kalbos mokyklas? Vie
nuolės sesutės noriai gelbsti 
tokioms parapijoms. Vaikai 
tinkamai pasinaudoja šešių 
savaičių kursu išmokti lietu
viškai skaityti ir rašyti. Jie 
neapsunkinami, kai pamokos 
laikomos tik tris dienas sa
vaitėje po 3 valandas į dieną. 
Vasarinė mokykla neapsunki
na parapijos, nes vienuolės 
dirba už nominalį atlyginimą. 
ŠTAI KAIP

—o—
— Sovietai įsako mylėtis. 

Meilė tiko buržujams, komu
nistams buvo ’’tabu” — ne
valia, nerušk. — Dabar 
meilė, moterystė, tai švente
nybės. Kaip mainosi komunis-
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KĄ NUTARĖ DVYLI
KA GALVŲ

Šį pirmadienį, birželio 10 
d., įvyko Šeštosios Rytiniii 
Valstijų Lietuvių Dienos Ko
miteto posėdis, kuriame daly
vavo: K. Krušinskas, Pr. Ki- 
zis, J. Tumasonis, muzikai: 
J. Jankus, Pr. A. Dulkė, J. 
Brundza, A. Kaminskas (Jer
sey City), O. Stagniūnienė, 
Inž. A. J. Mažeika, S. Suba- 
tienė, ir K. Vilniškis. Visų 
mintys sutapo, kad šių meti} 
Lietuvių Diena turi pralenk
ti visas iki šiol buvusias. Iš 
Komiteto pastangų galime ti
kėtis gražių vaisių; pasiruo
šimas eina visu smarkumu. 
Kadangi į rengimo komitetą 
įeina ir patys apylinkės muzi
kai, tai muzikalės programos 
sudarymas jiems pavesta. 
Chorai pasirodys pavieniui ir 
milžiniškam jungtiniam cho
re. Inž. A. Mažeika, L. Vyčių 
centro pirmininkas, užtikrino, 
kad Vyčių N.| Y. ir N. J. ap
skritys sudarys įdomią spor
to programą. Kas labai įdo
mu — tai nutarta Lietuvių 

tų principai. Ar meilė sutaps 
su klasių kova? Principiniai 
komunistai turi būti krauja- 
gėriai. Mylėti ir neapkęsti ne
galima. Kas bus kai proleta
ras įsimylės buržujų? Buržu
jės moterys nejuokais, gali 
nuversti Sovietų Vyriausybę. 
Pasikartotų istorija.

—o—
—Šiais metais katalikiškas 

mokyklas baigs 65,000 moki
niai: 50,000 baigia vidurines 
mokyklas, 10,000 universite
tus,, 800 normalines mokyk
las, 1400 aukštesniąsias semi
narijas, 1800 prirengiamąsias 
seminarijas. 65,000 mokiniai 
yra didelė pajėga katalikiškoj 
akcijoj, tiek pat geri piliečiai 
šaliai ir ištikimi vyriausybei. 
Katalikų mokyklos užtikrina, 
kad išleidžia mokinius ne ko 
munistus. Ar galima tai sa
kyti apie viešąsias makyklas?

Dienoj turėti jaunųjų — vai- 
kučių chorą, kurį pavesta su
daryti p. J. Brundzai. Gali
mas daiktas bus pakviesta 
organizuotai dalyvauti ir Ap. 
parapijos mokyklos vaikučiai. 
Komitetas taipgi nutarė pa
kviesti ir Ukrainų chorą, ku
rį veda p. Savickas. Taipgi 
A. L. L. Dariaus—Girėno Pos
tas Nr. 1, su vėlevomis. Dau- 
gįausia atstovaujama parapi
ja gaus dovaną — bačkutę 
alaus. Šventė nutarta pradėti 
pamaldomis Maspetho bažny
čioje. Taigi šių metų Liepos 
4 d. bus iškilmingiausia. Tad 
ruoškimės visi į Klaščiaus 
Parką Maspethe.

NAZIAI PERSEKIOJA 
KATALIKŲ SPAUDĄ

Vokietijos naziai įsisiūba
vo veikti prieš katalikus, už
darydami jaunimo organiza
cijas, įkalindami vienuoles. 
Dabar jie smarkiai puolė ka
talikiškus laikraščius: jie įsa 
kė paleisti iš darbo 20 kata
likų redaktorių, kurie reika
lavo švelniau elgtis su Vokie
tijos katalikais.

TARP BOLIVIJOS IR 
PARAGVAJAUS KA

RAS BAIGTAS
Šiandien (Birž. 14) nuo pie 

tų baigėsi Grand Chaco raistų 
srityj karas tarp Balivijos ir 
Paragvajaus. Šiame trijų me
tų kare iš abiejų pusių žuvo 
ir buvo sužeista apie 125,000 
kareivių. Į abiejų šalii} ginčą 
kaipo taikintojos įsimaišė 
kaimynės valstybės ir Jungt. 
Amerikos Valstybės.

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešama L. Die

nos Komiteto žiniai, jog šį pir 
madienį, birželio 17 d. 8 vai. 
vakare, Liet. Univers. Biure 
423 Grand St. Brooklyn, N. 
Y. įvyksta svarbus susirinki
mas. Komiteto nariai būtinai 
prašomi atsilankyt.

Pr. Kizis, Sekr.

JAPONŲ NAUJI REI
KALAVIMAI

Kinijai priėmus kaikurius 
aukštesnius Japonijos reikalą 
vimus, kaip buvo spėta, ja
ponai patiekė daugiau reika- 
lamų, kurių neišplldžius, Ja
ponija siųsianti kariuomenę į 
Šiaurės Kiniją. Dabartiniai 
reikalavimai manoma yra la 
bai nepriimtini ir tiesiog pa
žeminanti Kiniją, bet kinie
čiai gali būt priversti nusilei- 
nimų ginklu. Japonija rytuo- 
sti, nes jie bijo japonų grasi- 
se pasidarė tikra šeimininkė.

ITALIJA IEŠKO PRO
GOS KARUI AFRIKOJ

Nors Italija buvo paskelbu
si, kad etiopiečiai bandė pul
ti Italijos kariuomenės sar
gybą, bet iš Etijopijos sosti
nės Adis Ababa praneša, kad 
nieko panašaus nebuvę.

Trečiųjų teismas, sprędžiąs 
Italijos ir Etiopijos ginčą, jau 
turėjo keletą posėdžių. Priei
nama nuomonės, kad jei teis
mui ir pavyktų rasti išeitį, be1 
'nepasiseks prašalinti nesusi
pratimų. Italija perdaug pri- 
siruošus karui, kuris tikimasi 
prasidės po lietingojo sezono 
Etiopijoj.

Pats Mussolini, išleisdamas 
kariuomenės pulką į Afriką, 
pareiškė, kad Italija turi se 
ną ir naują ginčą su Etijopi- 
ja, kuris teks ’’savotiškai” 
išrišti. Jis neapsėjo nepaste
bėjęs, kad Italija nemano nu
sileisti Anglijos reikalavi
mams neliesti Etiopijos, kai 
pati Anglija taikanti Etiopi
ją pasigriebti.

— Vokiečių stalius Richard 
Bruno Hauptmanas nuteistas 
mirti už Lindbergho vaikučio 
išvogimą, nužudymą ir pinigų 
išreikalavimą, dabar kalėjime 
Tašo autobijografiją. Be to jis 
kameroj sėdėdamas jis rašąs 
^dainas ir muziką.

11 ——

Trumpos Žinutės

— Visuomenės su kariuo
menė susiartinimo šventė Lie
tuvoje buvo švenčiama geg. 
26 d. Ji praėjo su pasiseki
mu.

— Priešlėktuvinės priešdu
jinės apsaugos paroda vežioja 
ma po Lietuvą ir rodoma gy
ventojams.

— Panevėžio Mokytoji} Se
minarijos I-sios laidos inicia
tyva birž. 29 — 30 d. šaukia
mas tos seminarijos buvusių 
auklėtinių — mokytojų suva
žiavimas. Tai gražus ir origi
nalus sumanymus: pasimatyti 
ir susipažinti su visais tą mo
kyklą baigusiais auklėtiniais 
ir auklėtojais.

— Ernst Torgler, Vokieti
jos komunistų lyderis paleis
tas iš kalėjimo, kame jis iš 
buvo 27 mėnesius.

— Tientsin. Birželio 12 d. 
Japonų kariuomenė atvyko ir 
užėmė miestą. Kariuomenės 
dalys yra pilnai apsiginklavę. 
Tačiau Japonija aiškinasi, 
kad ta kariuomenė dapildys 
tik reguliariai jos ten laiko
mos kariuomenės skaičių.

— Elta praneša, kad dėl 
numatytos Pabaltės Skautų 
Sąjungos steigimo jau teigia
mai pasisakė ir Latvijos saku 
tų šefas Dombrowskis, kuris 
jau pilnai tuo klausimu susi
taręs su Estijos skautais.

______________________ o — i

LAVAL GAVO DIKTA
TORIŠKAS TEISES

PARYŽIUS. — Lavai vėl 
paskirtas Francijos premie- 
ru. Birželio 8 d. senatas su 
teikė jam diktatoriškas teises 
Flandino kabinetas griuvo 
dėl to, kad senatas atsisakė 
suteikti reikalaujamas teises 
gelbėti franko pastovumą. 
Bouisson sudarė kabinetą, 
bet ir jam senatas nesutiko 
duoti reikalaujamų teisių. 
Jo kabinetas po keturių dienų

I atsistatydino.
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MUS DŽIUGINA
Šiemet Marianapolio Kolegijos High School skyrių bai

gė 20 moklniij ir Šv. Kazimiero Akademiją 49 mokinės. Mus 
džiugina toks gausus mūsiškių įstaigų išleidžiamų mokinių 
skaičius. Tai dabarties žemčiūgai taip brangūs ir reikalingi 
mūsų ateičiai. Negalime įkainuoti šių dviejų įstaigų vertės 
šiandieną. Įkainuos ateitis. Kolegijos metraštis rašo: ’’Ap
saugoti lietuvių tautos dalį Amerikoje nuo ištautėjimo ir su
bedievėjimo, paruošti jai tautiniai, tikybiniai nusistačiusosios 
šviesuomenės, kuri taptų vyraujanti jėga visame visuomeni
niame gyvenime ir keltų visos išeivijos tikybinį, tautinį ir 
ekonominį susipratimą, kuri apdraustų Jungtinėse Valsty
bėse liletuvių išeivijos ištikimą ir, reikalui’ esant, naudingą 
seną j ai tėvynei Lietuvai — yra Amerikos Lietuvių Bernai
čių Kolegijos Marianapolio tikslas”.

Koks prakilnus tikslas! Tokį tikslą turi ir šv. Kazimie
ro Mergaičiii Akademija Chicagoje. Ir dar randasi mūsii 
tarpe nepasitlnkinčių šiomis įstaigomis! Remkime* šias įstai
gas. Siųskime josna savo vaikus.

/ KO JIE NORI?
i -fc.'

Prieš Didįjį Karą Vokietija jautė esanti galingiausią 
Europoj. Jos ekspansijos ir politinių machinacijų dėka, buvo 
išprovokuotas Didysis Karas, kurio veiksmai skaudžiai pa
lietė pačią provokatorę. Vokietija nugalėta, sutriuškinta jos 
didybės manija, apkarpytos žemės, atimtos kolonijos. Laiki
nai vokiečlij tauta buvo išgąsčio prisvaiginta ir nedrįso kelti 
balso prieš nugalėtojus. Tačiau palengva ta senoji imperia
listinė sąmonė atsigavo ir šiandien ji pasidarė vėl nebesuval
doma. Kas jos tikruoju atgaivintoju yra? — Reiktų manyt, 
— ne pats Hitleris, nors paviršutiniai taip atrodo. Nežiūrint, 
kad Hitlerio vadovaujami nacional-socialistai pirmieji iškė
lė ir nustatė dabartinę taip drąsią ir akyplėšišką Vokietijos 
politikos programą, tačiau arčiau ir nuodugniau panagrinė
jus kaikuriuos reiškinius, atrodo, kad nazių iškilimas Vokie
tijoj buvo dirbtinas, senųjų monarchistų sugalvotas. Tikslas 
suprantamas: Vokietija nori revanšo, o karą pralaimėję va
dai, nebeturėjo pasitikėjimo liaudyje ir dėlto jų apeliavimas 
į tautą būtų buvęs balsas šaukiančio tyruose.

Kad vokiečių tauta nori revanšo, tą tvirtina jų elgesys, 
jų šiandieninė politika. Kaip jį pradėti Vokietija ras būdą, 
kaip tik ateis patogus laikas. Ar jis jau prisiartino—sunku 
drąsiai teigti. Tačiau viena aišku, kad aplinkybės gali viską 
pagreitinti, ypač kai Hitlerio vedami naziai to nori.

’ Nežiūrint, kad Vokietija pati absoliučiai negerbia pilieti
nės laisvės net savo gyventojų — piliečių, ji akyplėšiškai 
drįsta reikalauti, kad jos kaimynės valstybės gerbtų net jose 
veikiančių Vokietijos šnipij — teroristų laisvę.

Lietuvos Vyliausiam Tribunolui patvirtinus karo teis
mo nuosprendį Klaipėdos nazių, Vokietija vėl pradėjo visa at | 
vira gerkle plūsti Lietuvą. Gatvėse įvyko viešos, pačios vy
riausybės remiamos demonstracijos, kurių metu kaikur net 
į ozartą įeita. Taip Karaliaučiuj išdaužyta Liet. Konsulato 
ir šiaip lietuvių langai, net sužesta Konsulo žmona ir kiti 
tarnautojai. Vokietija uždarė pasieno susisiekimą. Lietuvos 
noras susitaikinti su Vokietija ir gyventi geruoju, nerado 
vokiečiuose atgarsio. Dabar ir Lietuva uždarė sieną. Tas dar 
paaštrino santykius. Vokietija išgalvojo naują politinę an
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VALANČIAUS MIRTIES SU
KAKTUVIŲ PROGA

Lietuvos spauda plačiai pa
minėjo Vyskupo Motiejaus 
Valančiaus 100 metu mirties 
sukaktį, kuri suėjo gegužės 
17 d. Žemaičių Vyskupas Mo
tiejus buvo Lietuvos blaivini
mo apaštalas, lietuvybės sklei 
dejas, liaudies prietelius. Už 
visą Jo pasišventimą lietuvių 
tautai rusų buvo nekenčiamas 
ir persekiojamas. Tačiau di
dysis Vyskupas iki pat mir
ties, kuri ji pakirto sulaukus 
75 metus amžiaus, vedė ka
talikybės atlietuvinimo ir 
blaivybės darbą Lietuvoj.

’’Žemaičhj PrieteEs” rašo: 
”Jeigu Vyskupas. Valan

čius dabar ateitų pas' mus, tai 
beabejo pirmiausiai įdomau
tus!, kaip mes užlaikome jo 
įvestąją blaivybę. O pamatęs, 
kad tebeskęstame girtuokly
stėje, į aną pasaulį sugrįžtų 
verkdamas.

Rodos visi mes, arba bent 
didelė dauguma, gerbiame vy
skupą Valančių. Net pamink
lą jam Varniuose pastatėme. 
Bet kaip gerbiame jo idėjas? 
Kaip pildom jo valia? Na! tik 
ir betrūksta, pasakyt: ’’Šertau 
Valančiau 1 Tu įvedei Žemai
čiuose' blaivybę, tu troškai, 
kad mes taptumėm abstinen
tais, o> mes vistlek geriame? 
Ir tu padaryk mums ką no
ri!”..

Kas-, trokšta savo tautai 
laimingos ateities, tas turi 
stengtis padaryti ją blaivią. 
Kas nori, kad jo tauta būtų 
blaivi', tas pats pirmiau turi 
tapti abstinentu. Rodos Ame- 
rika įstatymais prohibi'cijos 
neįgyvendino, bet mes gali
me pasidaryti abstinentais 
savo' laisva valia.

Mes vyresnieji gerdami ’’’su 
saiku” išmokėm jamnosiu“’ 
girtuokliauti. Taip tikrai 
yra.”

PASAULIEČIŲ APAŠ
TALAVIMO BŪDAI
Krikščionybės plitimo isto 

rija mums sako, kad atskiros 

tį: girdi Lietuva gabenanti į Klaipėdą lietuvius, kad laimėjus 
seimelio rinkimus. Ar tam nepagrįstam gandui didžiosios 
valstybės patikės? Greičiau kad ne! Visi, o ne vien Lietuva, 
mato, kad Klaipėda neturi jokios reikšmės Vokietijai nei 
kultūriniu, nei prekybiniu žvilgsniu. Tą tvirtina prieškarinis 
vokiečių šeimyninikavimas EJaipėdoj. Taigi dabartine toki 
atkakli Vokietijos kova už Klaipėdą, visiems atveria akis: 
Vokietija nori karo ir jį Išprovokuot ruošiasi Klaipėdoj. Ar 
nepadarys vokiečiai klaidos, užpuldami menkai atrodančią 
bet vieną Iš ryžčiausių tautų? — Mažiukė Lietuva gali pasi
daryti aštriu kaulu, įstrigusiu vokiško lokio gerklėj.

* K. Vainius.

tautos paižno Kristaus moks
lą vieno ar keletos paslšven- 
tusiij asmenų dėka. Taip pa- 
vizdžiui šv. Patricijus atver
tė Irlandiją. Šv. Bonifacas— 
Angliją, Šv. Kirilas ir Meto
das — slavų tautas, šv. Pran
ciškus Kvaveras — rytų in- 
diją; Šv. Liudvikas Bertran- 
das — Vakarų Indiją ir tt. 
Kas vėl išskaičiuos tuos as
menis, kurių dėka atsivertė 
atskiri asmenys, šeimos, net 
provincijos. Ištikrųjų Dievo 
Apvaizda taip ir sutvarkė, 
kad Kristaus mokslo šviesą 
gautų vieni nuo kitų.

Nesiekiant vienos ar kitos 
tautos' apaštalo vardo, kiek
vienas katalikas tikrai gali 
būti apaštalu savo artimųjų, 
net šeimų. Apaštalavimo bū
dai gali būti įvairiausi. Vi
siems prieinamas apštalavi- 
mas yra* r žodžiu, darbu, mei
le, pavyzdžiu ir malda.
1. Apaštalavimas žodžiu.

Sunku net įsivaizduoti, kaip 
didelę galybę turi tas mažas 
mūsų kūno' organas liežuvis. 
Kiek asmenų jis supiudo, iš 
kiek šeimų jis išvagia tarpu- 
savę meilę;. klek žmonių į me
džiaginį, net dvasinį skurdį 
jis įstumia. Kitiems net gyvy
bę jis atima. O vis dėl to, 
kad toji brangi Dievo dova
na liežuvis yra naudojamas 
daugiau blogam, kaip geram 
tikslui. Panaudokime jį Die
vo garbei ir pamatysime kiek 
gero jis čia padarys. Daugu
mas teisinasi sakydami: ne
turiu tam išsilavinimo. Kuni
gų dalykas yra pamokslus 
sakyti. O) tavo dalykas griau
ti? Tą tu gali ir išsilavinimo 
stoka nesiteisinti. Šv. Magda
lena nei ne kunigas, nei ne 
mokyta, net ne vyras, o visgi 
ji yra Apaštalų apaštale, nes; 
jiems skelbė Kristaus prisikė
limą. Šventoji Katarina Sien- 
nietė savo kalbomis tiek at- 
versdavo žmonių, kad keliatą 
kunigų ilgas valandas turė
davo klausyti išpažinčių ten 
kur ji kalbėdavo, šv. Cecilija 
atvertė savo sužiedotinį Va
lerijoną ir giminaitį Tiburci- 

jų. Šv. Elena atvertė savo vy
rą Konstantą ir sūnų Kons
tantiną. Šv. Monika atvertė 
savo vyrą Valerijoną ir sūnų 
Augustiną. Keliatą gerų žo
delių atgaivina tikėjimą, pa
žadina viltį, uždega meilę, pa 
kelia abejojantį, stiprina silp 
ną, guodžia nuliūdusį, graži
na į tiesos kelią ir išgelbsti 
nuo pražūties paklydusį.

Tik vienu sakiniu mirštanti 
jauna mergaitė grąžino savo 
tėvui tikėjimą. Leisk tėveli, 
sako ji, kad tave paskutinį 
kartą pabučiuočla. — Nekal
bėk taip dukrele, nes ir aš 
mirsiu iš gailesčio.—O, taip, 
sako vėl mažutė, aš mirštu ir 
eisiu į dangų, kur jau manęs 
laukia mamytė. Tu gi eisi į 
pargarą, nes netiki ir dėlto 
daugiau nesimatysiva. Ir tą 
pat dieną jos tėvas atliko' iš
pažintį.

Nei kiek nemažesnę, dargi 
net didesnę jėgą turi spaus
dintas žodis. Ponia Papini at
vertė savo sūnų Joną tik įkal 
bėjus jį perskaityti mažą ka
tekizmą. Vienas nustojęs re
gėjimo amerikietis davė vi
siem laikraščiam tokį skelbi
mą: ’’Ieškomas jaunikaitis 
protestantas, kuris galėtų gar 
sial skaityti ir vėliau tapti 
kunigu. Atsirado. Jam davė 
skaityti katekizmą. Po kurio 
laiko jaunikaitis tikrai atsi
vertė ir baigęs mokslus tapo 
kunigu-vienuoliu. Neber eika- 
lo sakoma, kad jai šiais lai
kais* gyventų tautų Apašta
las- šv. Povilas, jis~ būtų la
biausia praplitusio laikraščio 
apaštalu.

Ar naudoji šias apaštalavi
mo priemones žodžiu ir dar
bu remdamas katalikišką 
spaudą?

Kun. A.. Drazdys.
1 ............... i

JO EKSCELENCIJOS VYS
KUPO T. MATULIONIO 

MARŠRUTAS

Birželio 12—15 Dubois ir 
apylinkėje pas kun. M. J. Ur
boną.

Birželio 16 d. Šv. Petro ir 
Povilo bažn. Homestead, Pa. 
pas kun. E. Wassel, iš ryto, 
o po piet Seimelis šv. Kazi
miero salėje, Pittsburgh, Pa.

Birželio 17—22 šv. Pranei" 
škaus Vienuolyne.

Birželio 23 d. 3 :00 P. M. iš’ 
leistuvių vakarėlis šv. Kazi
miero salėje, Pittsburgh, Pa.

Nuolatinis J. E. Vyskupo 
T. Matulionio antrašas Ame" 
rikoj:
Holy Cross Rectory,

Mt. Carmel, Pa. -
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APIE PASAKIŠKĄJĄ KINIJĄ
giemes, padavimus, mįsles ir 
kuo tik galėjo pakelti tautos 
vardą, patriotizmą ir prano
kėjų pagarbą. Tokiu būdu 
Konfucijus tikrai pakėlė tau
tos dvasią ir ją surišo tamp“ 
riais vienybės ryšiais. Niekas 
savo tautiečių ir pasekėjų 
tarpe neįgijo tokios meilės, 
kaip Konfucijus Kinuose. Ji
sai buvo netik liaudies folklo
ro rinkėjas, bet ir rašytojas; 
bet jo parašytas veikalas Tšun 
—tsiu (pavasaris ir ruduo), 
tikrai sankant, Šantungo (jo 
gimtinės) kronikos neturi di“ 
dėlės poetinės vertės.

Kaipo išminčius Lao—tse 
(gimęs 604 m. pr. Kr. gim.), 
stovįs už Konfucijų aukščiau, 
yra gilesnis, bet tautiečių tar 
pe neturėjo tokios pagarbos. 
Kaipo mokslo pavyzdį, gali
nai nurodyti kelius Lao—tse 
pasakymus: kas stengiasi sto
vėti ant pirštų galų, ilgai ne
pastovės. Kas tik save matyti 
rūpinas, tas nieko aiškiai ne
mato. Kas savyje turi meilės, 
to siela stipri. Kas perdaug 
savimi rūpinas, iš to pasauliui 
nedaug naudos bebus. Išmin
čius privalo žinias ne sau vie“ 
nam laikyti, bet platinti jas 
žmonių tarpe.

Pirmame amžiuje po Kris
taus gimimo patekęs iš Indi
jos į Kinus budizmas supa
žindino juos su Inudijos šven 
tykių architektūra, jos tapy
ba ir kitais dailės tvariniais, 
bet pakeitimų įnešti negalėjo 
šaltam ir praktiškam kinų 
būdui. ~

Vėlesni laikai
Paskui amžiai slenka kinuo 

se nepalikdami žymesnių gy
vavimo pėdsakų, ir tik VIII 
amžiui Kristui gimus atsiran
da žymesni kinų poetai, kaip 
Vang—vei, Tu—fu, Litaipe, 
kurie sudaro literatūros žydė_ 
jimo periodą. Bet tie žymūs 
rašytojai neįstengė visai nu
sikratyti siauro formalizmo, 
tuščių suvaržymų ir įpročių; 
Jie patys dar daugiau suvaržė 
gyvą žodį subtėliškomis for
momis; jų tai įvesta rimai: 
reikalaujama, kad mintis bū
ti} eilutėje baigta; išgalvota 
aliteracijos paralelizmai ir tt. 
žodžiu sakant,, viskas nukrei 
pta į subtelišką formą. Pati 
įtalpa gana neturtinga, siau
ra: namų ir šeimynos meilė, 
vyresniųjų pagerbimas ir pri 
vengimas, tėvų valiai paklus
numas ir tt. gilesnio jausmo 
neturi.

Kinų tauta — viena seniau 
šių. Jau du tūkstančių metų 
prieš Kristaus gimimą, kinai 
sudarė savo valstybę, kuri iš
tvėrė iki mūsų dienų. Tas ki
nų nepaprastas patvarumas 
yra\dalina pasekmė jų atsis“ 
kyrimo nuo pasaulio, savyje 
užsidarymo, ypatingo savimi 
pasitikėjimo. Kad išvengus 
svetimos įtakos, kinų cieso
riai net ilgiausią mūro sieną 
aptveria Kiniją nuo kitų tau
tų. Tuo užsidarymu kinai iš“ 
laikė savo ypatingą savotiš
kumą, bet vienkart užkirto 
kelią pažangai: buvo laikas, 
kad kinai kultūra viršijo eu-z 
ropiečius; šiandieną jie gero“ 
kai atsiliko, virto tartum su
akmenėjusia tauta, paskendu
sia formalizme, smulkmeno
se, tuščių apeigų vergijoje.

Daug kenkia pažangai pati 
jų rašyba: kiekvienai sąvokai 
skiriama kitas ženklas, ir tų 
ženklų kinai turi iki 40,000; 
rašoma nuo viršaus žemyn). 
Suprantama, kaip sunku to
kios rašybos išmokti.

Tokios savotiškos tautos, 
taip savyj užsidariusios, šie“ 
kianti labai gilios senovės lite
ratūra būtų labai įdomi, bet 
ji nėra turtinga, nes kinas 
vadovaująs šaltu protu ne šir
dimi, gyvena — proza ne po“ 
ezija, trūksta jam tokios vai
dentuvės, aukštesnių idealų, 
poetiškos kūrybos.

Prie seniausių kinų litera
tūros kūrinių priklauso pen" 
kios kanoniškos (šventosios) 
knygos ir keturios klasiškos. 
Iš kanoniškų svarbiausia Ši- 
King (giesmių knyga), kuri 
apima 306, daugiausia religi
nio turinio, giesmes arba 
odas, kartais epiškus trumpus 
pasakojimus. Dailės žvilgsniu 
tie tvariniai nestovi aukštai: 
daugiau juose didaktiško mo" 
ralizavimo, kaip tikros poezi
jos. Tačiau kažkada pasitai
ko ir gilesnio jausmo tuose 
tvariniuose.

Tos kanoniškos ir klasiš“ 
kos knygos lygiai kaip ir jų 
rinkėjas Konfucijs (Kung- 
futzey) pas kinus yra didžiau 
šioje pagarboje, tiesiog dievi
nami. Konfucijus 562—474 
m. VI amž. pirm Kristaus gi“ 
mimo), buvo didis kinų iš
minčius ir patriotas. Matyda
mas irstančią kinų valstybę 
dėl vienybės stokos, Konfuci 
jus išvaikščiojo skersai ir iš“ 
•ilgai kinų žemę, rinkdamas

NAUJAS IŠEIVIJOS 
ISTORIJOS LAPAS

Pasaulio Lietuvių Kongre
so reikalingumą visi pripažį
stam. Nevisi, tačiau, vieno
dai žiūrim į jo sušaukimo te
chnikinius dalykus. Bet pats 
kongreso reikalas slenka pir
myn.

1. Dr. Račkus, žinomas 
Chicagoje ir amerikiečiams 
numizmatikas, renka dideles 
kolekcijas įvairių ženklų-žen- 
klelių, atvaizdų, plakatų, pro 
gramų, brošiūrų, knygų. Lai
kraščių komplektų ir tp. Rin
kinys ir bus išstatytas Kong
reso parodoje.

2. J. Žilevičius nuo daug 
metų renkąs muzikos dalykus 
gaidų, rankraščius, gaidų lei 
dinius, solistų, chorų, benų at\‘ 
vaizdus, jų biografijas, laik
raščių ištraukas, veikimų ap
rašymus ir tp. Yra virš 2000 
vienatų, taip pat bus išstaty
ta laike Kongreso parodoje.

3. Iš Chicagos važiuoja 15 
geriausių sportininkų, daly
vauti sporto lenktynėse. Jų 
išleidimui rengiami bankietai 
ir įvairūs pagerbimai.

4. Važiuoja 4 jauniausi ir

Bent kiek daugiau parodė 
už kitus jausmo ir laisvo įkvė
pimo Li—tai—pe (762 m. 
prieš Kristų) girtuoklis dai
nius kurio pati mirtis kara“ 
kteringa: girtas būdamas 
plaukė laivu ir norėdamas 
priglausti prie širdies vande
nyje atsimušusį mėnulį, išvir
to iš laivo ir prigėrė.

Po Kristaus nuo IX am
žiaus, kinų literatūra vėl pa
teko į letargą, kurio iki šio
lei nenusikratė. Bendrai 
iiųant kinų nei epas, nei dra
ma aukštai nepažengė; bent 
kiek daugiau išsivystė lyrika; 
ypač didaktiškoji.

Šių dienų kinų romanai ir 
novelės ar verstos iš svetimų 
kalbų, arba jei originalės, tai 
atsižymi nepaprastų ilgumu 
(iki 100 tomų) smulkesnių 
aprašymų ir todėl baisiai nuo 
bodžios. Dramatiškieji kinų 
veikalai aukščiau žemo, be 
skonio. Bet už tat nei viena 
pasaulio tauta neturi tokios 
enciklopedijos kaip kinai.. 
Jau X amž. jie turėjo enciklo
pediją iš 1000 tomų; šių die
nų jų enciklopedija susideda 
iš 29,937 knygų, bet ji nėra 
spausdinta, tik trijuose nuo
rašuose laikoma.

Paulius.

spėję pasižymėti menininkai: 
Apolonija Stoškiūtė, daininin 
kė, Worcesteriete, Mass. 6 
metai kaip studijuoja Dam- 
rosh akademiją ir paskutinius 
2 metu studijavo laisvojo me
no skyriuje pas garsiąją Sem- 
brlch. Ji yra dainavusi dau
gybėj simphoninių koncertų 
parengimuose ir šiaip aukšto
sios aristokratijos tarpe. Ji 
yra gera lietuvaitė, gražiai 
kalba lietuviškai, o už gabu
mus muzikoje Worcesterio 
turtuolių dėka gavo muzikos 
mokslui stipendiją visam ml- 
nėtam laikui.

Barbora Darlys-Drangelle- 
nė, Chicagietė. Pirmos klasės 
dainininkė, ji priimta į Chi
cago Grand Operą. Ji ten dai
navo ir turi kontraktą atei
nančiam sezonui.

Aldona Briedytė, pianistė, 
Chicagietė. Ji tiek gabi yra 
pianistė, kad laike konkurso 
laimėjo pirmą premiją Grand 
Piano ir kelionę į Vokietiją.

Vincas Greičius, smuikiniu 
kas, Clevelandietis. Jis tiek 
gabus smuikininkas, jog dar 
besimokindamas, vos 16 m. 
amžiaus, pakviestas į Kolegi
ją tobulaus tono profesorium. 
Kolegija tą atžymėjo spaudo
je, kad, girdi, jos istorijoje 
pirmas atsitikimas, kad toks 
jaunas vyras* būtų profeso
rium.

Visi šie mūsų išeivijos me
no žiedai yra pakviesti va
žiuoti į Kongresą ir parodyti 
tėvų žemėje ką jie yra pasie
kę dėka savo tėvelių ištesėji
mui. Jie užmegs artimus -ry
šius su savo specialybės drau 
gals ir pradės grynai kultū
rinį ir meninį susiartinimą.

Jie išvažiuoja drauge su p. 
Skipičiu birželio 29 d. Kaip 
spauda praneša, jų pagerbi
mui jų kolonijose rengiami 
išleistuvių bankietai.

Kadangi jie suvažiuos krū
von prieš birželio 29 d. susi
pažinimui į Newarka, tat ta 
proga, laike p. Skipičiui ren
giamos Newarko Lietuvių 
Moterų Klubo vakarienės, bus 
išleistuvių koncertas ir drau
ge jų pagerbimas. Jie visi 
koncertuos ir viešai drauge 
mūsų apylinkėje pasirodys 
pirmą kartą. Mūsų pareiga 
yra išgirsti juos, palinkėti 1 
kelionės ir laimingos kloties. J 
Prieš koncertinę dalį komp. 
Žilevičius padarys pranešimą 
apie Amerikos lietuvių muzi
kos būklę, kad visiems būtų 
aišku, kodėl jie važiuoja, o

: ne kiti. Bankietas — Koncer 
l tas įvyks ELIK’ CLUB salėj, 
» 929 Broad St., Newark, N. J.

Visais šio bankieto koncer* 
[ to reikalais kreipkitės į Ne-
• warko Lietuvių Moterų Klū- 
■ bo sekretorę, Mrs. E. Trečio*
• kienę, 84 Van Ness PL, Ne* 
. wark, N. J. Tel. Bigelow 2*

1093.
J. Rikselis.

TEISES DALYKAI 
Veda adv. K. R. Jurgėla, 

LL. B., LL. M.

Testamento atšaukimas ir pa
naikinimas

Testamentą tegalima at
šaukti arba panaikinti tiktai 
a) kitu dokumentu, sudarytu 
einant įstatymo numatytais 
formalumais, b) arba pačiam 
testatoriui ’ ’sudeginant, su
draskant, panaikinant, nu
braukiant ar kitaip sunaiki
nant” su intencija testamen
tą atšaukti, arba kitas asmuo 
gali sunaikinti testatoriaus 
akyvaizdoje ir jam sutinkant 
ir prašant. Toks įsakymas ki
tam asmeniui privalo būti į- 
rodytas mažiausia dviejų liu
dytojų, sunaikininmo akte da 
lyvavusių.

Teisėtai sudarytas kitas 
dokumentas gali atšaukti te
stamentą arba ištisai arba ti
ktai jo dalį, bet sudeginimas, 
sudraskymas ir tt. tegali tes
tamentą atšaukti ištisai. Jei 
tiktai dalis sunaikinta, toks 
sunaikinimas neturi jokios 
reikšmės jeigu tinkamais įro
dymais galima prirodyti ori
ginal} testamento turinį, pav. 
išlikusiu nuorašu. Jei testato- 
rius su tikslu testamentą at
šaukti, iškerpa ar nukerpa 
savo parašą arba skersai te- 
stmento užrašo ’’panaikinta” 
— testamentas ištisai atšauk
tas. Iš to seka, kad 1) sunaiki
nimo veiksmas turi būti vien - 
kart lydimas (turi sutapti 
su) 2) atšaukimo intencija, 
pasirįžimo. Jei vieno šių dvie
jų reikalavimų trūksta, — te 
stamentas nėra panaikintas. 
Jei teisme įrodoma, kad din
gęs testamentas paskutinį 
kartą buvo matytas testato
riaus globoje ir daugiau ne
berandamas, yra skaitoma, 
kad testamentas atšauktas.

Nereikšmingos testamento 
dalies perbraukimas ar nu
trynimas nesugriauna testa
mento.

(Bus daugiau)

Karalienės Angelų Parapijos
ŠET., BIRŽELIO-JUNE 22 d.

KLASČIAUS PARKE
Įžanga ‘40c. — Parke 50c.

Piknikas - Koncertas /Pradžia 3 v. p. p. Koncer(_
Pradžia 3 vai.. Koncertas 7 v. 
ŠOKIAI prieš ir po Koncerto 

Gros Avižonio Orkestras 
t
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Kun. Dr. J. Navickas.

DU DRAUGU
(Tąsa)

Paskutinę dieną vietinis choras Kazimiero pagerbimui 
surengė gražias išleistuves. Choristai — draugai bei draugės 
— paaukojo Kazimierui gražų laikrodėlį. Laike vakarėlio 
buvo pasakyta keletą gražių prakalbėlių, sudainuota keletą 
dainelių. Vakare baigiantis, klebonas pasakė ilgoką prakal
bą, pakėlė susirinkusiųjų nuslopintą dvasią. Užbaigęs kalbėti 
paaukojo Kazimierui nuo savęs pašventintą signosėlį ir raša
linę plunksną, kad Kazimieras, rašydamas kitiems neužmirš
tų ir X miesto, bet ypatingai vietinio choro narius. Patsai 
Kazimieras nuoširdžiai visiems padėkojo ir visi atsisveikinę 
išsiskirstė.

Ant rytojaus Kazimieras atėjo į bažnyčią, atliko išpažin
tį ir, palikęs klebono globoje savo turtą bei kitus asmeniškus 
reikalus, nusiskubino išvažiavimo vieton. • Anksti, kuomet 
žmonių būriai skubinos dirbtuvėįsna, didelis naujokų pulkas 
ištraukė į kareivių stovyklas.

----- oOo-----
Slinko dienos, savaitės. Kazimiero vardas tilpo kai-ku- 

riuose laikraščiuose. Jisai buvo vienoje Naujosios Anglijos 
stovykloje.

Staiga viename laikraštyje pasirodė iš Europos rašytas 
jo laiškas — Kazimieras buvo karės lauke.

Vakarų fronte virė baisioji karė. Kazimierui jau keletą 
kartų teko dalyvauti baisiuose mūšiuose — visuomet dar iš
liko nepaliestas, laimingas. Dabar ir vėl užvirė aršioji kova. 
Jau trečia diena jinai tęsėsi, bet pabaigos nesimatė. Vokie
čiai įtempė paskutines savo jėgas, kad perlaužti talkininkių 
liniją. Jie buvo užėmę gerą poziciją, turėjo daug kariškos 
medžiagos — tikrai tikėjosi būti pergalėtojais. Talkininkai 
iš savo pusės neapsileido. Jie netiktai gynėsi nuo priešų, bet 
dar antrą dieną buvo pradėję ofensyvą — užsimanė atimti 
vokiečių gerąją poziciją. Kareivių pulkai laikas-nuo-laiko 
mainėsi, eidami atsilsėti — ir vis gražioje tvarkoje. Ofensy- 
vas talkininkams sekėsi. Tik štai vokiečių pusėn pribuvo nau
jos armijos pajėgos. Priešai, įgavę drąsos, visu savo teutoniš
ku narsumu puolėsi ginti nuosavas pozicijas. Tartum, praga
ras atsivėrė. Dienos šviesa paskendo tamsių dūmų debesiuos, 
kurie visiškai pridengė saulę. Tiktai sprogstančios kanuolės 
ilgais ruožais nušviesdavo dangaus skliautus. Su kiekvienu 
sprogimu ugnies liepsnose galima buvo pastebėti išneštus 
oran gabalus akmenų, medžių šakas, arklius, kareivių kūnus; 
tartum dangus maišėsi su žeme. Armotų šūviai, granatų 
sprogimas, sakytum perkūno griausmai gaudė karės lauke. 
Arklių žvengimas, kareivių šauksmai — viskas maišėsi, ūžė 
Parako, sieros, įvairių dvokiančių gazų kvapas orą slėgė, 

į Staiga vokiečių keletas didžiųjų kanuolių šūviai pataikė 
į talkininkų vidurinius apkasus. Tiršti tamsių dūmų stulpai 
liepsnodami pakilo aukštyn. Baisiosios kanuolės viską nuš
lavė — teliko žemių ir krūvinių mėsų šiupinys. Vokiečiai 
žengė pirmyn. Išsklidę talkininkų kareiviai pradėjo greitai 
tvarkytis. Trūko vadų, desėtkai oficlerių žlugo ugnyj. Deši
nysis sparnas keletą varsnų buvo atstu. Narsieji kareiviai 
šoko priešakiu ir užėmė vadovaujančių eilę. Pasigirdo keletas 
vardų ir du, trys stojo vadovauti likučiais. Vokiečiai nespė
jo — juos pasitiko tvarkūs kareivių pulkai. Jie atsirado keb
liame padėjime; kanuolių nebuvo galima vartoti, kad nesu
žeistų pirmutinių eilių nuosavus kareivius. Prisėjo vartoti 
šautuvus. Talkininkai pavartojo netiktai šautuvus kovoje su 
atvykusiais vokiečiais, bet ir kanuolės. Netrukus pribuvo pa- 
gelbon ir dešiniojo sparno kareivių pulkai. Kaip bematant 
priešai pirmutinėse eilėse pateko talkininkų nelaisvėn. Patys 
talkininkai dar narsiau pradėjo varytis pirmyn. Vokiečiai 
didelėje betvarkėje traukėsi atgal. Negalėjo išlaikyti savo 
pozicijos — talkininkai užėmė dalį vokiečių apkasų ir va
rėsi toliau. Vokiečiams pasisekė šiaip taip susitvarkyti bet 
kiek aukų! Talkininkai paėmė apie pusantro tūkstančio ne- 
laisvių, atėmė vokiečių naujuosius apkasus, daug kulkosvai
džių ir keturias mylias pasivarė vokiečių pusėn.

----- oOo-----
Aršioji trijų dienų kova pasibaigė. Nutilo kanuolių 

trenksmai — visur užviešpatavo gili tyla. Oras prasiblaivė. 
Dangus pilnas prisėtas auksinių žvaigždučių; nesenai užte
kėjęs mėnulis apšvietė savo sidabriniu atspindžiu kovos lau
ką. Koks baisus reginys! Dirvonai nuo apkasų, nuo kanuolių

KĄ SVETIMTAUTIS KAL
BA APIE KLAIPĖDĄ

Gegužės 29 d. angliškam 
dienraščiui Chicago Daily 
News, jo korespondentas 
Wallace R. Danei iš Klaipė
dos rašo: ’’Nelaimė būtų Lie 
tuvai jei ji netektų Klaipė
dos, kuri rodos politikoj ne
turi jokios reikšmės, tačiaus 
ekonomijos žvilgsniu ji labai 
įvertinama. Klaipėdos uostas 
yra Lietuvos burna, ir jei Vo 
Įdėti j a vienokiu ar kitokiu 
būdu Klaipėdą pasiglemžtų, 
Lietuvai prisieitų mirti eko
nomiškai, arba pasiduoti Vo
kietijos malonei. Klaipėda 
tai vienintelis Lietuvos uos
tas jūrių krašte; kito uosto 
Lietuva neturi, ir nors per 
penketą pastarųjų metų mė
ginta įrengti kitą uostą už 
Klaipėdos rubežių prie Šven
tosios, netoli Latvijos, tačiau 
visos tam tikslui dėtos pastan 
gos nedavė pasekmių. Nete
kus Klaipėdos uosto Lietuva 
liktųsi Vokietijos atskirta 
nuo pasaulio net žemės ke
liais, kas jau dabar aišku, 
kada Vokietija uždarė Lietu
vai transportacijos kelius sa
vo geležinkeliais.

Iš Vokietijos pusės Klaipė
da yra paprastas niekniekis 
(nuisance) toks kaip ir visa
da buvo. Kada Klaipėda bu
vo Vokietijos nuosavybėj, 
buvo tai tik susnučlęs žvejų 
uostelis; visas jo gyvumas 
buvo tik tūlą laiką, kada Ru
sija Nemunu plukdė į Klai
pėdos lentpjūves savo girių 
medžių rąstus, bet tas gyvu
mas baigėsi su 1910 metais ir 
daugiau nieko naujo Klaipė
doj nesusikūrė, nes Vokieti
ja daugiau naudojosi Kara
liaučium ir net buvo uždrau
dus iš jūrių ką nors įgabenti 
per Klaipėdą, kad nepaken
kus kitiems Prūsijos uostams. 
Užtai Klaipėdos prieplaukoj 
keliolika laivų net supuvo ir 
paskendo belaukdami savo 
ateities, o tas dar labiau su
gadino uosto išvaizdą. Klaipė 
dos uostas atgijo ir pradėjo 
klestėti tik gavęsis Lietuvos 
valdžios rankon. Lietuva uos 
tą rūpestingai sutvarkė, pa
gilino ir geležinkeliu sujungė 
su Kaunu, ir uostas virto jau 
tikruoju portu, tikruoju plr- 

Nesenai iš Lietuvos atvykęs Otto Vėjelis, kuris lanko 
Amerikos lietuvių kolonijas, tikslu sudaryti veikėjų al
bumą. Albumas bus padėtas Vytauto Muzėjuj, Kaune.

kiu būdu Klaipėdos uostas 
darosi jau neužtektinu, ir ne
trukus turės būti praplėstas. 
Bet jei Vokietija Klaipėdą 
Lietuvai išveržtų šiokiu ar 
tokiu būdu, Lietuva tada ne
tik kad neturėtų kelio savo 
pardavinių išgabenimui sve
tur, bet ir savo pirkinių par- 
si gabenimui.

Nuo 1934 m. Klaipėdos uo
ste gėrybių persiuntimas pa
šoko 183%. Prieš keturis me
tus uostas perleido Lietuvos 
abelnos pirklybos 36%, gi da
bar perleidžia jau 70%. Abel- 
nai kalbant, Klaipėdos uostas 
žymiai tarpsta. LSB.

klybos punktu, prieinamu 
Vokietijai, Anglijai ir Rusi
jai. Anglija iš Lietuvos perka 
gėrybių daugiau negu savo- 
gėrybių parduoda Lietuvai. 
Anglija pareikalavus iš Lie
tuvos kad ji pirkti} daugiau, 
dabar Lietuva Anglijoj per
ka visa tai, ką seniau pirk
davosi Vokietijoj, ir pirkinius 
gauna per Klaipėdos uostą, 
vieton to ką pirmiau iš Vokie 
tijos gaudavo tik geležinke
liais.

Rusija vis stengėsi užru- 
bežiams parduoti kuodaugiau 
savo girių medžio, bet niekas 
iš rusų pirkti nenorėjo, net 
kol panaudota Klaipėdos uo
stą. Dabar Rusija savo girių 
medžių rąstus gabena į Klai
pėdos lentpjūves, lentpjūvės 
rąstus apdirba į lentas ir ki
tokią medegą, ir iš čia tą me- 
degą užrubežiai perka jau 
kaipo Lietuvos girių produk
tą. Pastarais laikais Vokieti
ja Klaipėdos uostą padarė dar 
gyvesniu, nes uždarydama sa
vo geležinkelius Lietuvos per 
vazai į užrub ežius, tuomi pri
vertė Lietuvą viską gabentis 
tik per Klaipėdos uostą. To

visiškai išnaikinti. Sodybų vien griuvėsai telikę. Medžiai ap- 
laužyt, apdegę. Pilna žemė negyvų arklių, žmonių kūnų, su
laužytų ginklų. Sukrekėjęs kraujas, mėnuliui šviečiant, iš
rodė tartum, derva. Kur-ne-kur pasigirsta gilus atsidūsėji
mas — tai siela apleidžia merdėjantį kūną, šį skausmų bei 
vargų pasaulį. Čia nyksta paskutinė narsaus kareivio gyvy
bė. Toli, toli gimtinėj šalyj jo mirties žinia suvilgins karšto
mis ašaromis senos motušes, sesers., gal mylimosios blakstie
nas. Jisai kovojo už demokratijos principus, už žmonijos lais
vę — jisai atidavė už ją savo gyvybę

ATOSTOGOS KALNUOSE

20 kambarių namas su vi
sais patogumais svečiams. 
Guolis, valgis ir EKSKURSI
JOS : į Penna mainas, į kalnus 
ir Harveys ežerus. — visa tai 
vienai savaitei kainuoja $18. 
arba dviem viename kamba
ryje $30. — po $15. Labai 
pulki vieta vasaroti arba pra 
leisti savaitės pabaigą (week 
end). Iš New Yorko busas 
sustoja pas šį patogų vasarna
mį, kurio antrašas yra:

1659 Wyoming Avenue, 
FORTY FORT, PA. .

(Wilkes Barre apylinkėj).
Platesnių informacijų ir 

vietą rezervuoti telefonuokite 
STagg 2-7177. 
■ ■ . ■ ■■ . ■ - ■ ■ — A

Jokia nedorybė tiek nepa
žemina žmogaus, kaip dvivei’ 
diškumas ir apsimetimas.

Bakonas.
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KORESPONDENCIJOS I
I 
J

burgh, Pa.
Jonas Grenda, Lowell, Mass
Jonas J. Jurčikonis, — Mt. 

Carmel, Pa.
Jonas A. Kacevičius — Pro 

vidence, R. L
Teodoras J. Kazlauskas — 

Philadelphia, Pa.
Juozas Liolia — Brockton, 
Mass.

Juozas J. Lukoševičius — 
So. Boston, Mass.

Jonas Ji Mikelionis, — Du 
Bois, Pa.

Jonas Nanartavičius — Bo
ston, Mass.

Pranas Nevulis, — Worces
ter, Mass.

Juozas Overka — Detroit, 
Mich.

Jonas A. Petkus, — Brock
ton, Mass.

Pranas Skeivis — Brock
ton, Mass.

Albinas A. Šeputa — Broc
kton, Mass.

Mikas Tamulevičius — 
Worcester, Mass.

Bronius Voveris — Brock
ton, Mass.

Paskutinį sykį, Mylimajam 
^Rektoriui kun. dr. J. Navic
kui, MIC. prabilus į savo au
klėtinius — alumnus, ne visi 
susilaikė nuo ašarų. Jo žo
džiai tokie jausmingi — švel
nūs, žavėjanti, graudūs.™ Jo 
širdis plaka meile kiekvie
nam alumnui. Ji visuomet pla 
ka.™

Graudu ir gaila skirtis su 
Alma Mater, ,kurio j e tiek 
linksmų valandų praleista.

Su Diev! Brangūs draugai! 
Lai jūsų gyvenimo metai Ma- 
rianapolyje praleisti būna 
skaistūs atminimai ateityje. 
Su Diev!

Akto Dienoje dalyvavo a- 
pie 200 svečių. Jų tarpe kuni
gai: K. Urbanavičius, J. Vai? 
tekūnas, P. Juraitis, P. Stra- 
kauskas, A. Petraitis, K. Jan 
kus: advok.: P. Bublys, A. *
Mileris, J. Ginkus ir daugelis 
kitų svečių.

Julius Stankus, (L. K.)

Marianapolis
”Su Diev” Alma Mater!
Gegužės 30 d. 21 lietuvių 

jaunuolių — studentų, gavę 
diplomą — bilietą į pasaulį, 
atsisveikino su Marianapoliu. 
Tai Akto Diena.

Ryte puošniame Kolegijos 
parke, medžiams žaliuojant ix 
paukšteliams čiulbant, alum- 
nai, jų draugai — studentai, 

tėveliai, svečiai ir dvasios 
vadai suklaupė žalioje pievo
je prieš gražiai prirengtą Die 
vo aukurą. Šv. Mišias celeb- 
ravo kun. J. Kuras, Scran
ton, Pa., Diakonu — kun J. 
Vaškas, MIC., sub diakonas 
— klier. J. Andrulionis, M. 
I. C. Pamokslą pasakė alum- 
nų globėjas kun. J. Vaškas, 
MIC.

12 vai. pietūs.
Po pietų, kutenančiam vė

jeliui dvelkiant, pro šlaman
čius parko medžių lapus, pra 
sidėjo Dienos programa:

Pasveikinimas — Antanas 
Miciūnas ”33”.

Į tėvynę grįžt norėčiau, — 
C. Cromer — Koleg. Choras.

Kai lūpos širdys — J. Ba
nys — Kolegijos Choras.

Leiskit į tėvynę — A. Po
cius — solo A. Miciūnas ’33’.

Ketvirtojo meto testamen
tas — Edvardas Bulevičius 
”35”.

Pranašystė — Juozas Liolia 
”135”.

Dienos įvertinimas — Ad
vokatas Ant. Mileris, Worces
ter, Mass.

Atsisveikinimas su drau
gais — Julius Stankus ”36”.

Diplomų išdalinimas — ku
nigas J. Kuras.

’ Atsisveinimas su Alma Ma
ter — Pranas Skeivis ”35”.

Palaukėj — Jonas Banys— 
Kolegijos Choras.

Kad bernelis būčiau — Ta- 
llat Kelpša — Kol. Choras.

Kas ant žirgelio — Bronius 
Voversis ”35”.

Parinktos lietuvių meliodi- 
jos — Kolegijos Orkestras.

Marianapolio high school 
baigė ir diplomus gavo šie 
studentai:

Mykolas J. Bigenis, Phila
delphia, Pa. .

Edvardas J. Bulevičius — 
Homestead, Pa.

Antanas S. Dranginis — 
Cumbola, Pa.

Edvardas Einoris — Athol, 
Mass.

Leonardas L. Gylys,— Fo
rest City, Pa.

WORCESTER, MASS.

Mūs vadinamieji ’’tautinin
kai” gegužės 19 d. buvo su
ruošę atsisveikinimą lak. F. 
Vaitkui. Ėmė garsint. ’'’Ame
rikos Lietuvyj”, kiti bėgiojo 
su pundais plakatų, vergdami 
visiems siūlė ir kvietė ’’atsi
sveikinti” su lakūnu. ”Asi- 
sveikinimas ’ ’ buvo rengtas 
North Graf tone. Žmonių susi
rinko daug, nes buvo garsinta

Stasys J. Grafas — Pitts-

lyvaus; kalbės Worcesterio 
miesto atstovai ir kitų mies
telių majorai ir tt. Publika 
laukė lakūno, o p. Bagočius 
sakė pasakas vis bovindamas. 
Pavakarėj visi pradėjo skir
stytis į namus keikdami ir 
lakūną ir p. Bagočių, kuris 
čia pavadavo Grigaitį. Vėliau 
ir jis pats ėmė kolioti Čika
gos socialistus. Dabar ”Am. 
Liet.” sako, kad iš to ’’atsi
sveikinimo” neduos Grigai
čio saikai nė cento, už apgau 
dinėjimus žmonių. Taip ir rei
ktų, tik būkit vyrai ir laiky
kit savo nusistatymą.

Paterson, N. J.
Klebono kun. S. Stonio išleis

tuvės.
Birželio 6 d. Ražančiaus 

draugija surengė gerb. kle
bonui kun. S. Stoniui išleistu 
ves. Prisirinko gražus būrys 
patersoniečių ir apylinkės lie 
tuvių atsisveikinti su gerb. 
klebonu ir palinkėti laimin
gos kelionės į mūsų brangią 
Tėvynę Lietuvą. Taipgi kar 
tu susirinki o pasveikinti lai
kinai užimantį klebono vietą 
Tėvą Kazimierą Žvirblį.

Kebnerienė atidarė pasvei 
kindama visus susirinkusius 
ir pakvietė Tėvą Žvirblį su
kalbėti maldą ir vesti vakarą.

Taipgi' atsilankė svečiai: 
kun. Kemežis ir Dr. J. F. 
Cremens.

Užkandus Tėvas K. Žvirb
lis pradėjo programą. Džiau
gės, kad parapijonys įvertina 
klebono darbuotę ir ragino to 
liaus dirbti. Sudainavo kele
tą dainelių Vargonininkas 
Vincas Justas ir Jonas Spra- 
naitis, kalbėjo kun. Kemežis, 
Dr. J. F. Cremens ir keletas 
parapijiečių.

Didelė garbė priklauso Ra
žančiaus draugijai, kuri daug 
dirba bažnyčios naudai ir įr 
vertina klebono darbuotę.

Daugiausiai pasidarbavo 
Jasukevičienė, Rebnerienė, 
Dutkuvienė ir kelios kitos, -v

Gerb. klebonas Stonis išva
žiavo į Lietuvą su savo teta 
Stela Šapskaite atostogoms 4 
mėnesiams.

Gražus būrys patersoniečių 
palydėjo kleboną ant laivo, 
kas darė gražų įspūdį. Cho
ristai su vargon. V. Justu su
giedojo Tautos Himną.

Parapijos Piknikas
Piknikas įvyks birželio 16 

d. sekmadienį, gražiam Vi
llage Borne Parke, N. Hal 
edon, N. J. Tikimąsi, kad pi
knikas puikiai pavyks.

Todėl kviečiam netik pater- 
soniečius, bet ir visos apylin
kės lietuvius atsilankyti. Bus

kad ir Bostono lietuviai da-1 proga susipažinti. Ten susi-

CHICAGO, ILL. 
-

Gegužinė pavyko.
Biželio 2 d. Marquette par 

ke įvyko Dariaus-Girėno pa
minklo Fondo valdybos ruoš

tiks su svečiais iš Cliffside, 
Jersey City, Harrison ir gal 
Newark neatsiliks.

Tad iki pasimatymo sekma
dienį Žinius.

Baltimore, Md.
Klebono kun. J. Lietuvnin 

ko iškilmių vakaro korespon 
dencijoj buvo pamiršta, kad 
parapijos choras puikiai su
dainavo keletą publiką ža
vinčių dainelių. Vakarienė pa 
vyko visais atžvilgiais. Va
karas buvo tinkamai priruo
štas.

— Lietuvių taupymo pas
kolos bendrovės resyveris ir 
jo advokatas už praeitus me
tus pasiskyrė sau algas $40,- 
000.00. Teisėjas numušė $10,- 
000; paliko $30,000. Šėrinin- 
kai sudėjo $500. paėmė porą 
advokatų ir užvedė bylą, kad 
dar numušti kokius $5,000. 
Bylą teismas įšsprendė birže
lio 6 d. — 8 d. po smulkių 
nagrinėjimų teisėjas palan
kiai resyveriui išsprendė, kad 
algos buvo neperdidelės. Tik 
advokatui nuėmė $6000, kuris 
buvo neteisėtai pasiėmęs už 
narni} setlinimą. Šėrininkai 
skirstėsi nuliūdę, kad svetim
taučiai ji} turtą aikvoja.

— Federacijos skyrius, ne
gavęs iš Centro pranešimo, 
nesiėmė darbo priimti adv. 
R. - Skipitį. Liet. Taryba ren
gė priėmimą draugysčių sa
lėj. Daugelis lietuvių apie tai 
nežinojo, bet magistratas adv. 
V. F. Laukaitis nusivedė p. 
Skipitį į Traffic Court; ten 
svečias sekė, kaip vyksta by
lų nagrinėjimas. Dėlto pateko 
į dienraštį American jo at
vaizdas ir staipsnis, kas išgar
sino svečio atvykimą.

— Kom. Žileviičus atsiun
tė muz. J. Čižauskui pagyri
mo laišką, už visų gražiausį 
sutaisytą albumą. Jei dova
nos bus skirtos, tai Baltimore 
gautų pirmą, sako Žilevičius.

— Sekminėse, birželio 9 d. 
vakare, Katedroje Arkivysku 
pas suteikė Sutvirtinimo Sa
kramentą 600 atsivertėlių į 
Katalikų Bažnyčią.

— Toj pačioj Katedroj bir
želio 13 d. bus šventinami du 
lietuviai į kunigus. Primicijos 
kun. J. Josaičio bus birželio 
16 d., o kun. Šalkevičiaus bir
želio 23 d.

— Moksleivis L. Budelis, 
birželio 9 d. jau parvažiavo 
atostogoms iš Maranapolio.

ta gegužinė, kad pelnius kiek 
pinigų iždan paminklo staty
mui. Diena pasitaikė labai 
graži ir šilta, tik laike pietų 
užėjo smarkus lytus, kada 
žmonės turėjo rengtis iš na
mų. Lytus vienok greitai pra
ėjo ir išsiblaivė, tad publika 
į gegužinę susirinko kiek vė
liau. Žmonių prisirinko labai 
daug. Gegužinės įeigos davė 
apie $700.00 gryno p’elno.

Paminklo Statybos pradžia 
jau žykni.

Dariaus-Girėno paminklo 
statymo pradžia jau žymi. Ce 
mentiniai pamatai jau išmū
ryti iki reikalingo aukščio ir 
reikalingos geležys jau sulei
stos. Dabar eina sienų tvėri
mas, tik ikišiol darbą trukdė 
dažni lytūs. Paminklas bus 
kylio pavidalo; iš priešakio 
platus, su dviem kampais, gi 
užpakalin sienos eis smailu- 
mon ir baigsis vienu kampu. 
Paminklo Fondo valdyba su 
pagelba advokato Kai dabar 
dirba, kad pelnyti trūkstan
čią pinigų dalį; nedaug jau 
trūksta.

Užsimušė lietuvis.
Petras Ragaišis, 38 m. am

žiaus, gyvenęs po No. 901 
prie W. Cullerton gatvės, pa
lydėjo savo gyvybę visai neti
kėtai. Jis pasistojęs ant šešių 
colių aukščio kaladėlės taisė 
savo namų sieną. Pavirtus ka 
ladėlei, Ragaišis puolė žemėn 
taip nelaimingai, kad galva 
pataikė į briauną cementinio 
tako, ir galva skilo. Greitai 
nugabentas į apskričio ligo
ninę jis tuojau ir mirė, nes
pėjęs net apipasakot savo ne
laimę.

Mirė akla senelė.
Paulina Kazlauskienė, 67 m. 

amžiaus senelė, kuri nuo tūlo 
laiko buvo apakus ir gyveno 
po Nr. 2817 prie 49 gatvės, 
Ciceroj, kasžinkur įsidrėskė 
ranką, o nesant kam greitai 
žaizdą aprūpint kaip reikia, 
žaizda užsinuodijo ir atsira
dus gangrinai senelė išsigandQ 
ir ūmai mirė, pirmiau negu 
kaimynų pašauktas daktaras 
spėjo atsiskubint su pagalba.

Pieno vežioto jų streikas
Pieno išvežioto j ai, iš dvie

jų unijų, išėjo streikan, rei
kalaudami padidinimo algų 
$5.00 per savaitę ir didesnio 
komiso už parduodamą Smeto
ną. Kol kas, streikas eina ra
miai, tačiau policija mano, 
kad jei streikas greitai nepa
sibaigs, tai gali kilti riaušės, 
užtai policijos viršininkas Gll 
bert streikierių unijom įteikė 
pasargą, kad jos įsakytų dar
bininkams streiką iki galui 
tęsti ramiai, o jei jie ims kelt 
riaušes, tai p/įicija jų žygio 
netoleruos. LSB,
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(vietos ir apylinkės žinios {
SVARBUS ATSIŠAUKIMAS

Lietuvos Žurnalistų Sąjun
ga kartu su Draugija Užsienio 
Lietuviams Remti Viso Pa
saulio Lietuvių Kongreso me
tu š. m. ragp. mėn. 11—17 d. 
šaukia spaudos atstovų kon
ferenciją. Labai svarbu, kad 
ir Amerikos Lietuvių Spau
dos atstovų kuoskaitlingiau- 
sia minėtoje konferencijoje 
dalyvautų. DULR vardu kvie 
čiu Amerikos Lietuvių Spau
dą: laikraščius, žurnalus, kny 
•gų leidėjus bei rašytojus pa
siųsti savo atstovus į Kaunąį 
š. m. rugpiūčio mėn. 11—17 
d. į Spaudos Atstovų Konfe
renciją.

Manančių vykti į minėtą 
konferenciją prašau ligi lie
pos mėn. 20 d. pranešti apie 
save tokių žinių:

1. Kada ir kur gimęs ir da
bartinis adresas.

2. Kokį laikraštį ar laik
raščius atstovauji.

3. Ką esi parašęs ir kokioj 
periodinėj spaudoj bendra-’ 
darbiauji.

Žinios reikalingos tam, kad 
iš anksto atspausdinus kon
ferencijos dalyvių sąrašus ir 
tuomi padėjus susipažinti iš 
visur susirinkusiems delega
tams.

Spaudos atstovai drauge 
gali būti ir kongreso atstovais 
jei tik jie turi kokios nors 
lietuviškos organizacijos įga
liojimą.

Čia pat dar sykį primenu,* 
kad ir mažiausia lietuviška 
organizacija gali siųsti savo 
atstovą į Viso Pasaulio Lie
tuvių Kongresą. Organizaci
jos, turinčios virš 1000 narių 
gali silpsti nuo kiekvieno tū
kstančio po vieną atstovą. Ne
pilnas tūkstantis laikomas pil’ 
nu.

Visais reikalais, ypač atvy
kus į Lietuvą, prašau kreiptis 
į Draugiją Užsienio Lietu-) 
viams Remti (DULR), Nepri
klausomybės aikštė 3 Nr., 
Kaunas, Lietuva.

R. Skipitis,
Draugijos Užsienio Lietu

viams Remti Pirmininkas.

Tėvui J. Kartavičiui už atlan
kymą ir visą ką jis gero pa
darė jo sunkioje ligoje. T£ve 
liui Žvirbliui, kun. Vanagui ir 
gerb. kun. Pauloniui už daly
vavimą laidotuvėse ir palydė
jimą į kapines. Sesutėms Do- 
mininkietėms už jų simpati
ją ir užuojautą. Dabar dėko
jam visiems giminėms ir pa
žįstamiems, už lankymą na
muose ir dalyvavimą laidotu
vėse. Mes niekados jūsų ne
pamiršime už tokią gilią ir 
širdingą paguodą mūsų nu
liūdimo valandose. Tegu Die
vas jums šimteriopai atlygi
na.

Sesuo Antonella ir 
Zelianių šeima.

GRĮŽO Iš LIETUVOS

Šį šeštadienį birž. 8 d. 
Švedų linijos laivu Drotning- 
holm grįžo iš Lietuvos ponia 
Visminienė su vaikučiais . Ji 
apsistojo pas žinomą fotogra
fą p. Krachą, Maspethe. Šią 
savaitę išvyksta į Philadel
phia, Pa., pas vyrą, kuris šį 
pavasarį grįžo iš Lietuvos ir 
dabar vargonininkauja Phila- 
delphijoj.

Teko sužinot, kad už poros 
mėnesių p. Visminai persikels 
iš Philadelphia, Pa. į Lawren
ce, Mass., pas žinomą Katal. 
veikėją kun. Jurą parapijon 
už vargonininką.

L. VYČIŲ SPORTO ŠVENTĖ

Sekmad. birželio 9 d. Wari- 
nanco Parke, N. J. įvyko Lie
tuvos Vyčių N. Y. ir N. J. ap
skričio didžiulė 8 metinė spor 
to šventė, kuri visais atžvil
giais buvo labai sėkminga. 
Rungtynėse dalyvavo beveik 
visos apskričio kuopos su virš 
šimtu sportininkų, kas
nauju rekordu sportininkų at 
žvilgiu.

Nauji rekordai
Iš vaikini! geriausiai pasi

rodė Harrisono 90 kp. bėgi
kas T. Standisas sumušdamas 
100 jardų bėgimo sporto šven 
tės rekordą išbėgdamas į 10 
sekundų ir taipgi laimėdamas 
220 jardų bėgimą. Šokime į 
aukštį ir į tolį laimėjo Mas- 
petho 110 kp. narys C. Sta- 
nionis. 440 jardų bėgimą lai
mėjo T. Lukis, 880 — P. Jan
kauskas, vienos mylios — J. 
Jasavičius visi iš Harrison, 
N. J. Rutulio stūmimą laimė
jo P. Raugalas, ieties mėty
mą — S. Ruginis ir bėgimą 
maišuose P. Vainys iš New 
Yorko.

Iš merginų geriausiai pasi
žymėjo Zuzana Mažeikienė iš 
Brooklyn© 41 kp. Laimėdama 
50 ir 75 jardų bėgimus ir ge
rai pasiodė kitose rungtynė
se. Šokimą į aukštį laimėjo 
A. Klema it ė iš Harrisono, oul- 
viu rinkimą laimėjo M. Augi, 
stinaitė iš Maspetho, o svie
dinio metimą laimėjo M. Žio- 
gaitė iš Karney. Merginų es
tafetes bėgimą laimėjo 41 kp. 
merginos: A. Povilaitytė, N. 
Rimkūnaitė, M. Stakonaitė ir 
S. Mažeikienė rekordiniu lai- 
ku. ,
Harrisonas laimėjo dovaną
Šioje sporto šventėje dau

giausia taškų gavo 90 kp — 
73 ir todėl laimėjo stovylą. 
Antroje vietoje išėjo Maspe
tho 110 kuopa su 49 taškais, 
trečioje vietoje Brooklyno 41 
Vytauto kuopa su 48 taškais, 
ketvirtoje C. Brooklyno 49 
kuopa su 21 tašku.

Didžiausias lenktyniavimas 
dėl antrosios vietos buvo tarp 
41 ir 110 kuopų, bet ant galo 
Maspethas viršijo su pusant
ro taško Brooklyno kuopą, 
nors 41 kp. ir dabar mano, 
jog ji turi geresnių sportinin
kų negu Maspethas, ypač ge
ras sportininkes. Kitu metu 
sporto šventė parodys, kas iš 
tikro stipresnis.

Rungtynėms užsibaigus Lin 
dene įvyko šokiai, kur laimė
tojams buvo įteiktos dovanos. 
Šokiuose dalyvavo daug gra
žaus jaunimo.

Reikia pastebėti, kad lietu
viška visuomenė per mažai į- 
domaujasi sportu, ypač bėgi
mais ir kitomis lauko rungty 
nėmis. Kad ir pereitoje spor
to šventėje tesimatė tik jau
nimas ir svetimtaučiai, o iš 
mūsų senesniųjų lietuvių vi
suomenės beveik nei vieno ne 
simatė, nors svetimtaučių bu
vo pilnas parkas ir įžangos 
visai nebuvo imama. Jei mes
norime, kad jaunimas su mu-

ypa mis veiktų, tai mes turime ir

VIEŠA PADĖKA

Sesuo Antonella ir visa Ze~ 
lanių šeimyna nuoširdžiai dė
kojam visiems, kurie norint I 
budi} prisidėjo patarnavimu 
mūsų tėvelio paskutinėse va
landose ir jo laidotuvėse.

Pirmiausia padėka tai mū
sų gerb. kleb. kun. Pakalniui 
už atlankymą ir tokias iškil-
mingas laidotuves. Taipgi ir,

gi jaunimo parengimuose da
lyvauti. A. J. M.

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS

ALRK. Moterų Sąjungos 
N. Y. ir N. J. apskr. susirin
kimas įvyko birželio 9 d. pas 
ponia S. Subatienę, Rich
mond Hill, N. Y.

Susirinkime dalyvavo 11 
delegačių ir 1 viešnia.

24 kp. Brooklyn, N. Y. T. 
Barziliauskienė

29 kp. Brooklyn, M. Šert- 
vytienė, V. Gaigalienė, J. Te- 
rebeizienė ir K. Klimienė.

30 kp. Maspeth, N. Y. A. 
Kivytienė ir J. Pečkauskienė.

53 kp. Linden, N. J. S. 
Strazdienė, A. Krutuli enė ir

viešnia S. Lauraičiūtė.
63 kp. Kearney, N. J. — K. 

Bezgelienė, H. Milunaitienė.
Po perskaitymo protokolo 

ir išdavimo kuopų raportų, 
įvyko svarbios diskusijos apie 
naują konstituciją, Naujorko 
čarterio gavimą, rinkimą ats
tovų į seimą ir įnešimų į sei
mą.

Atstovauti apskr. seime iš
rinktos sekančios delegatės: 
M. Šertvytienė, ir T. Barzi
liauskienė.

Po visų diskusijų susirin-' 
kimas baigtas malda 7 vai. 
vakare, po kurio ponia S. Su- 
batienė su skaniais užkan
džiais pavaišino visas susirin 
kusias, už ką visos širdingai 
dėkoja.

T B. Apskr. raštin.

KAIP PAMINĖSIM A. A. 
DARIŲ IR GIRĖNĄ.

Dariaus-Girėno Fondas 
smarkiai dirba, kad surengus 
iškilmingą paminėjimą a. a. 
Dariaus ir Girėno mirties su- 
kaktuvių liepos 14 d. Floyd 
Bennett aerodrome ir liepos 
17 turėti iškilmingas pamal
das.

Paminėjimui komisija jau 
išsiuntė prašymus gauti leidi
mui naudoti sekmadienį, lie
pos 14 d. Floyd Bennett Field 
Taipgi daroma žygiai gauti 
kareivių kuopą dalyvauti ta
me paminėjime ir bažnytinė
se apeigose trečiadienį, lie
pos 17 d. Apreiškimo bažny- v • •cioje.

Visa apvaikščiojimo prog
rama bus paskelbta spaudoje 
vėliau. Gi dabar lietuvių vi
suomenė kviečiama rengtis 
tose iškilmėse dalyvauti ir pa 
gerbti mūsų didvyrius a. a. 
Darių ir Girėną. A. J. M.

JAU SKRAIDOME!..

kietai yra geri kuriuos anks
čiau buvote pirkę, kurie ne
turit — įsigykite.

Darius-Girėnas Aero Klu
bas prašo visų rėmėjų, kurie 
nuolankiai rėmė ir padėjo į- 
sigyti lėktuvą, ir plačios liet, 
visuomenės susirinkti su auto 
mobiliais prie p. Kasmočiaus. 
salės 262A Humboldt St., bir
želio 23 d. lygiai 2:30 vai. 
po pietų ir iškilmingai, tautos 
vėliavomis pasipuošę, auto
mobiliais vyksime į Flushing 
Airportą, atlikti ’’krikštynų 
Tai bus netik krikštynos, bet 
ir mūsų tautos didvyrių — 
Dariaus-Girėno pagerbimas, 
svetimųjų akyse.

Lietuvi, dabok tą naują, 
tautos žiedą, kurį išaugino- 
mūsų didvyirai Darius-Girė
nas !

A. Alekna.

BROOKLYNO PARENGIMAI

Darius-Girėnas Aero Klū- 
bas gegužės 30 d. pasipuošė 
sparnais! Lak. A. Kiela su 
Klūbo baltasparniu lėktuvu iš 
tolimos Chicagos didingai nu 
tūpė Flushing Airporte, L. I.

Klūbo nariai, kurie su ne
kantrumu laukė sparnų, da
bar jau pradėjo pamokas su 
nuosavu lėktuvu. Pereitą šeš
tadienį ir sekmadienį lak. A. 
Kiela ir keletas narių baltai
siais sparnais raižė mėlyną 
padangę. Buvo atvykę kele
tas lietuvių, kurie sekė jau
nuolių darbą prie lėktuvo.

Lėktuvo krikštynos ir va
karienė, kuri turėjo įvykti 
geg. 19 d., dabar įvyks birže
lio 23 d. Krikštynos — Flu
shing Airporte, Vakarienė — 
p. Kasmočiaus salėje, 262A 
Humboldt St., Brooklyn. Ti-

Birželio — June 22 d. šeš
tadienį, Karalienės Angelų 
parapijos draugystės rengia 
jungtinį pikniką parapijom 
naudai, Klaščiaus Parke.

— Birželio 23 d., sekmadie
nį Dariaus—Girėno Aero klū 
b as ruošiasi ”krikštyti” savo 
pirmąjį mokomąjį lėktuvą. 
Po to, vakare, Kasmočiaus 
salėj, 262-A Humboldt St., 
Brooklyn, N. Y. turės vaka
rienę.

— Birželio 23 d. Apreiški
mo parapija rengia nepapras
tą pikniką. Įvyks Klasčiaus 
Parke, Maspethe.

—Liepos 4 d. įvyksta di
džiulė Rytinių Valstijų šešto
ji Lietuvių Diena Klaščiaus 
Parke, Maspeth. Čia dalyvaus 
apylinkės didieji ir mažieji 
chorai, sportininkai, parapijos 
organizacijos ir garsus tei
singasis .nuo Wall str., New 
Yorke p. Grigas.

— Draugystė Šv. Vincento 
iš Maspeth, Liepos 7 d. ren
gia pikniką Klaščiaus Parke. 
Ši draugystė yra didžiausia 
Maspethe ir jos piknikas bus 
didelis.

— Dariaus-Girėno Fondas 
rengia dviejų metų didvyrių 
paminėjimą, kuris įvyks Lie
pos 14 d.

— Dariaus-Girėno Aero 
Klubas rengia pirmą Aviaci
jos Dieną, kuri įvyks ’’Labor 
Day” Klaščiaus Parke, Ma
spethe. Čia pasirodys nauji 
lietuviai lakūnai. Klūbo na
riai.

— Spalių 27 d. tai bus isto
rinė šos apylinkės katalikų 
diena: bus minimos 5 metų 
’’Vytauto Spaustuvės” įkūri
mo sukaktuvės. Jos surengi
mu pakviesta rūpintis Mote
rų Sąjungos kuopos.

—’...... ■



Birželio 14 d., 1935 m.

MASPETH, N. Y.

Kun. V. Godūno primicijos

Kun. Vincas Godūnas (Gor 
'den) bus įšventintas į kuni
gus šį šeštadienį birž. 15 d. 

’Šv. Jokūbo pro-katedroje, 8 v. 
ryto. Pirmas šv. Mišias laikys, 
.šv. Barboros bažnyčioje, 
Brooklyne; Sekundicijas gi 
laikys Maspetho lietuvių ba
žnyčioje birželio 23 d. 11 vai. 
Mišios bus iškilmingos su pro 
cesija. Procesija bus daroma 
gatvėje, prie keturių altorių. 
Procesija eis Perry, .Willow, 
Clinton Ave., Remsen Pl. ir 
grįš Perry Ave. Pamokslą sa
kys svečias kunigas.

narės ir kiti geraširdžiai, ku 
rie rūpinas bažnyčios staty
ba. Todėl padaryta gražaus 
pelno ir $100. paskirta nau
jos bažnyčios statybai. Daug 
mums padeda ir mūsų gerb. 
kunigai. Už visas pastangas 
draugijos pirmin. nuoširdžiai 
dėkoja. Taipgi dėkoja visiem, 
kurie prisidėjo prie šio pa
rengimo pasisekimo, o labiau 
šiai šeimynininkėms, nes jos 
per visą laiką sušilę 
prie valgių gaminimo.

dirbo

O. P.
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pirmas tymo pasirodymas per 
4 metus. Dabar Maspetho Vy
čiai kviečia ani sporto ratelį 
ar kuopą apylinkėj į sporto 
rugtynes. Informacijų šio pa
kvietimo reikalu klauskite 
Vyčių Klube 56-56 Remsen 
Place, Maspeth, arba telefonu 
Peter Cibulskas —JUniper 5- 
4356. '

= Tel.: STagg 2-2306I PALOCIUS SALDAINIŲ
= KRAUTUVĖ
= GERIAUSIOS RŪŠIES
E Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate

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

30 Vaikų prie Komunijos

Šį sekmad. per 9 vai. mi
šias 20 vaikų ir 10 mergaičių 
priims pirmą Šv. Komuniją. 
Mišias laikys kun. P. Lekėšis, 
pamokslą sakys kun. J. Bal
kūnas.

— Novena prie šv. Antano 
iškilmingai baigėsi ketvirta
dienio vakarą — birželio 13 
d. Pamokslus sakė kun. J. 
Balkūnas r kun. J. Bružikas, 
S. J. Žmonės gausiai lankėsi.

— Praeitą sekmadienį susi 
tuokė Jonas Karalevičius su 
Veronika Keršiūte.

— Birž. 13 d. palaidota K. 
Kazlauskienė į Šv. Jono ka
pines. Laidojo p. J. Valantie
ji.

Kas Sąjungiečių veikiama

Maspetho Mot. Sąj. 30 kp. 
birželio 5 d. turėjo mėn. susi
rinkimą, kurį atidarė Dv. Va
das gerb. kun. P. Lekėšis 
malda. Į susirinkimą atsilan
kė gražus būrelis sąjungie
čių. Buvo svarstoma bėga
mieji reikalai. Į sekantį Aps
kričio suvažiavimą išrinkta at 
stovės: A. Kivytienė ir E. Pa- 
Škauskienė. Iš kuopos iždo 
paaukota $50. naujos bažny
čios statybai. Geg. 4 d. gerb 
kun. P. Lekėšiui vardo dieno
je įteikta dovana kuopos var 
du. Nutarta dalyvauti vaka
rienėje gerb. klebono kun. J. 
Balkūno vardadienio proga. 
Į. D. N. Y. Katalikų Federa
cijos apskritį kuopa užsimo
kėjo metinę duoklę $2.00. Į 
kuopą įsirašė 3 naujos narės 
Sfcęsirinkimą baigė V. Baltrū- 
nienė malda.

Birž. 9 d. mirė Karolina 
Kazlauskienė Beth Moses Li
goninėje po operacijai. Pašar
vota savo namuose 60-21 Ma- 
speth Avė., Maspethe. Paliko 
nuliūdime savo sūnelius: Juo
zą, Joną, Edvardą, Simoną, 
dukreles Mrs. Anna Zurnis, 
Mrs. Karolina Mills, Eleną, 
Stella ir Mariutę Anūkėlius 
Evelyn, Leonard, Lawrence ir

Birželio 8 d. įvyko šaunios 
įkurtuvės graboriaus Bary 
P. Shalins—Šalinsko laidoji
mo įstaigų, 84-02 Jamaica 
Avenue, Woodhaven, L. I. 
Dalyvavo daug lietuvių iš vi
sų apylinkių. Visi gėrėjosi 
nepaprastais p. Šalinsko lai
dojimo biūro patogumai^ ir 
puošnumu. Šalinskų šeima 
maloniai vaišino atsilankiu
sius svečius skaniais užkan
džiais ir gėrymėliais.

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2—0788 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA
(LĘVANDAUSKAS) . (

. J GRABORIUS k
107 Union Avenue,

Pavykęs piknikas

Praeitą sekmad. birželio 
9 d. Altoriaus Draugija su
ruošė Sekminių baliij ir pie
tų*, parapijos salėj. Nous oras 
buvo nelabai gražus, bet pu
blikos prisirinko nemažai ir 
visi praleido laiką gražiausioj 
nuotaikoj. Daugelį reikalingų 
dalykų suaukavo draugijos

Laidotuvės buvo ketverge 
birželio 13 d. Viešpaties Atsi
mainymo parap., po tam į šv. 
Jono kapines. Rūpinosi gra- 
borius A. J. Valantiejus.

Birž. 9 d. apsivedė Vera 
Kerševičiūtė su Jonu Karale- 
vičium iš Brooklyno. 3 vai. po 
pietų Atsimainymo bažnyčioj 
klebonas J. Balkūnas surišo 
neatmezgamu mazgu. Pokilis 
įvyko Pinkaus salėje, Maspe- 
the. Geriausio pasisekimo mu 
sų jaunavedžiams.

Pas pp. Valantiejus svečiuo, 
jasi pp. V. Staseliūnai iš Wa
terbury, Conn.

MASPETHO VYČIAI

New Yorko ir New Jersey 
Vyčių Apskritys pereitą sek
madienį turėjo metinę spor
to šventę, Warinanco Parke, 
Linden, N. J. Maspetho Vy
čiai, vedami Kazio Stanionio,

PASKAITOS
Tel.: STagg 2—5048 NOTARY PUBLIC

Brooklyno Liet. Prof esi j o- 
nalų Draugija kiekvieną ke
tvirtadienio vakarą 9:20 vai., 
iš radio stoties WMBQ turi 
paskaitas apšvietos reikalais.

Tai labai svarbios ir įdo
mios paskaitos, kurios pra
vartu kiekvienam pasiklausy
ti. Klausytojas.

M. P. BALLAS, Inc
« .. . TJTPT T A TTOir A O

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

- VAKARIENE -
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 Willow A.) 
Vakarienei ir šokiams $1.00

Šokiams tiktai 35c.

SALDOKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų NamuosePLUMBING

GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ 
ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIES 

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:

994 MADISON ST.

BROOKLYN, N. Y.

Tel. GLenmore 5-8733

SAVAGE & PLATZ

Priešais Apreiškimo Bažnyčią 1
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

EVERGREEN 8-9770

JOSEPH &ARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 8-7027

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 j kitus miestus.
68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?
*>

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

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

Kreipkitės adresu:

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

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

N. MASENAS BAKING CO.
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APREIŠKIMO PARAPIJA

PAGERBIMO VAKARIENĖ

Ketverge, birž. 6 d. Apreiš
kimo parapijos Gyvojo Ražan 
čiaus D-jai vadovaujant ir vi
soms draugijoms koperuojant 
surengta vakariene pagerbi
mui savo klebono kun. Nor
berto Pakalnio, jo vardo die
nos proga ir vikaro kun. Jo
no Kartavičiaus. Nors šiokia
dienis buvo, bet prisirinko pil 
na sale žmonių. Vakarienę ati
darė ponia O. Stagniūnienė, 
Gyv. Ražančiaus dr-jos pir- 
min., pasveikindama celebran 
tus ir susirinkusiems paaiš
kindama vakarienes tikslą. 
Parap. choro grupe, vad. p. 
Jankaus sudainavo Ilgiausių 
metų, ”Du broliukai kuni
gai” ir vėliau dar keletą dai
nelių, kurios išpildytos nepa
prastai puikiai.

Savo gerbiamą kleboną ir 
vikarą sveikino sekančios dr- 
jos: Gyvojo Ražančiaus, Šv. 
Vardo, Choras, Moterų S-gos 
29 kp., Vaikelio Jėzaus, Amž. 
Ražančiaus, Vyčių 41 kp. ir 
Sodalietės, Parap. Jaunimo 
Klubas ir Parap. jaunuolių 
Aero klubas. Beveik nuo visų 
draugi jįj baltai apsirengę 
mergytės celebrantams įteikė 
dovanų ir gėlių bukietus. Po 
to sveikino kun. K. Paulonis, 
Pulk. Dr. Lesauskas, litera
tas ir senas veikėjas kun. A. 
Milukas, kun. J Balkūnas ku
nigas Lekėšis, kun. Aleksiū- 
nas, Tėvas J. Bružikas, S. J., 
telegrama sveikino p. Shalins- 
kai. Po to kalbėjo pats kun. 
J. Kartavičius, pasidžiaugda
mas, kaip malonu matyt, kad 
parapijiečiai remia savo dva
sios vadų darbą. P-lės Mari
jona ir Ona Stagniunaitės su
dainavo duetą. P-lė Angela 
Valentaitė paskambino piano. 
Prabilo pats celebrantas kun. 
Norbertas Pakalnis. Jis džiau
gėsi parapijos klestėjimu, pa
rapijiečių gerumu ir parama. 
Pažymėjo, kad dar nėra metų, 
kaip įžengė į šią parapiją, to
dėl nespėjo įvykdinti savo 
planų. Jis kvietė ir toliau vi
siems dirbti vieningai, kad 
pasidžiaugus triūso vaisiais.

Vakarienę vedė Kazys Vil
niškis, celebrantus, ypatingai 
kun. Pakalnį sveikino ’’Ame
rikos”, Kat. Federacijos aps
krities ir Liet. Universalio 
Biuro vardu.

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS

Iškilmingos vestuvės
Sekmad. birželio 9 d. 4 vai. 

Šv. Jurgio par. bažnyčioje 
įvyko iškilmingas šliūbas bu

vusių choristų ir jaunimo tar
pe uolių veikėjų p-lės Grasil
dos Jautakytės ir B. Jesmon- 
to. Baltomis gėlėmis padabin 
tas altorius ir bažnyčios vi
dus papuoštas palmomis, pro 
kurias žygiuoja graži 6 porų 
vestuvių eisena. Pirmutine 
pamerge ir pabroliu buvo jau 
nųjų artimiausi draugai 'p-lė 
Ona Geležiniūtė ir M. Baras- 
nevičius. Jaunąją išdavė bro
lis, nes tėveliai jau mirę.

Moterystės Sakramentą su
teikė kun. A. Petrauskas. Cho 
ro grupė giedojo ”Veni Crea
tor”. Solo giedojo p. Bronė 
Brundzienė, kuri jausmingai 
išpildė ”Ave Maria” ir ”Mal" 
dą”. Vestuvių pokilis įvyko 
Apreiškimo par. salėje, prisi
rinko svečių apie 300; matė
si parap. kunigai: Paulonis ir 
Petrauskas. Atsilankė daug 
choristų, choro vedėjas su 
žmona, muz. P. Dulkė ir ke
letas žymesnių biznierių.

Linkime jaunai porelei il
giausio ir laimingo gyvenimo.

Koresp.

Įspūdingos laidotuvės
Birželio 5 d. po sunkios 

operacijos mirė a. a. Elena 
Zarembienė — Valenčiūtė su 
laukus vos 25 m. amžiaus. Pa
liko nuliūdime mylimą vyrą 
Vincą, dvi seseris ir kitus ar
timuosius.

Iškilmingos laidotuvės įvy 
ko birželio 10 d. iš šv. Jurgio 
bažnyčios po trejų šv. Mišių, 
kurių metu gražiai giedojo 
vargonininkų choras, buvo 
palaidota šv. Jono kapuose, 

Tel.: Evergreen 1-TT1Q

POVILAS GUSTAS
—: G r a b o r i u s

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

E 1 z
z JUniper 5-8059 Jonas Klasčius, Savin, z
= Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. E
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STUDENTŲ IR PROFESIONALŲ SĄJUNGA 
BENGIA 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.
Ekskursija užgirta Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos Amerikoje 

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

RIKA”, 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

TEL Virginia 7-4499
BARRY P. SHAUNS

(BRONIUS P. ŠALINSKAS)
GRABORIUS ir BAISAMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kam
bariai duodama nemokamai. Samdo automobilius įvairiems rū
kalams. Kainos labai prieinamos.

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

šalę vyro tėvelio. Į laidotu
ves atsilankė velionies artima 
giminaitė vienuolė su savo 
drauge vienuole. Kadangi 
Zarembai turi daug pažįsta
mų, tai palydėti susirinko gan 
daug žmonių.

Namiškiam buvo graudu ir 
skaudu skirtis su velione Ele
na, kuri be laiko juos apleido.

Koresp.
t "1

TIESIOGINĖ EKSKURSIJA 
JAU KLAIPĖDOJ

Išplaukusi iš New Yorko 
Švedų Amerikos Linija motor 
laivių ’’Gripsholm” gegužės 
25 d. Amerikos lietuvių eks
kursija kuri buvo rengiama 
Amerikos Lietuvių Laivakor
čių Agentų Sąjungos birželio 
6 d. 12 vai., priplaukė Klai
pėdos uostą, kur visi keleiviai 
laimingai nukeldinti į krantą.

Antra ekskursija išplaukia 
tuo pačiu motorlaiviu š. m. 
liepos 3 d. , VPM.

SUSIRINKIMAS

Birželio 14 d., 1935 m.

LSKSA. N. Y. ir N. J. ap
skričio susivažiavimas įvyks
ta sekmad, birželio 16 d. 1 v. 
po piet. Apreiškimo parapijos 
Mokyklos kambariuose, Broo
klyn, N. Y. Visi minimo ap
skričio kuopų atstovai prašo
mi nesivėluoti. Yra daug 
svarbių dalykų svarstymui.

Valdyba.

Ką auklėjimas mumyse pa 
lieka gero, tą dažnai sugadi" 
na draugystės. ■>

Kammann.

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

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

Tel: JUniper 5—0259

GRAN® 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

l GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS |
J. P. MACHULIS |

= REAL ESTATE & INSURANCE
j 8656 85th Street, Woodhaven, N. Y. !

(Prie pat Forest Park stoties) 1
Į Notary Public Tel.: Virginia 7-1896 I

Parduoda ir išmaino namus, krautuves ir biznius, ? 
išnuomuoja kambarius ir sukolektuoja rendas. Taipgi | 

; apdraudžia automobilius, judomą ir nejudomą nuosa- I 
vybę, žmogaus sveikatą ir gyvybę. į
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