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Sako, stebuklų šiais laikais 
' nėra. Bet Šv, Antano dienoje 

šiemet Our Lady of Peace 
bažnyčioje Brooklyne įvyko 
stebuklas. Senukė Jozefą Riz-' 
zo turėjo gangrenuotą koją, 
Kings County ligoninės dak
tarai būtinąi norėjo nupjauti. | 
Senuke nedavė, bet meldėsi 
prie šv. Antano. Procesijos 
metu ji atsistojo iš kėdės, 
metė ramsčius ir sveika parė
jo namon. Kiek stebuklų kas 
met įvyksta Liurde. Praeitą 
mėnesį suėjo dešimt metų, 
kai Bavarijos kaimietė The- 
resė Neumann įgijo stigma- 
tas.
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Liepos 20 d. Polo Grounds 

įvyks didžiulis Evening Jour- Į 
nals Summer Musei Festi
val. Dalyvaus tūkstančiai dai 
nininkų iš įvairių tautų. Lie-' 
tuvius atstovaus Apreiškimo 
par. choras iš 107 ir Lietuvos 
Daina iš 12 narių. Mūsų liau
dies dainos yra gražios ir’ 
svetimtaučius sužavi. Nesenai 
didelius pagyrimus gavo Ka
ralienės Angelų par. choras, 
dalyvavęs Folks Festival kon 
certd, Central Parke. Gera 
būtų juos visus jungti. Kodėl 
neįgyvendinama chorų sąjun
ga?
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Kun. Coughlin šį rudenį 

neatnaujins savo kalbų seri- 
jų per radio. Dvasinė vyriau
sybė jį sulaiko. Dėl jo kalbų 
kildavo daug diskusijų ir ne
pasitenkinimų. Pasirodo, kad', 
pasaulis dar nepriaugęs ats
kirti žmogaus pilietybę nuo 
kunigystės. Kun. Coughlin 
kalbos buvo įtekmingos. Daug 
kliudė politikieriams. Visuo
menė plačiai susipažino su 
popiežių enciklikomis,, kurio
mis daugiausiai kunigas pasi 
remdavo. Visuomenė dar ga
li iššaukti kun. Coughlin kal
bėti.

Vietos amerikiečii} spauda 
dažnai mini Vaitkaus skridi
mą Lietuvon. Įdeda jo pavei
kslus. Rimtai laukiame išskri 
dimo. Tik kam tas Lietuvos 
viliojimas. Lietuvoj pranešta 
kad skrįs gegužės pabaigoj, 
vėliau birželio pradžioj ”bile 
dieną, o jau tikrai birželio 16 
—18 dienomis. Dar Vaitkus 
neišskrido, nes neviskas ke
lionei priruošta, kaip lakūnas 
pareiškė.

Birželio 27—28 dienomis 
įvyks KataEkų Profesijonalų
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Sveikiname A.LR.K. Studentų ir Profesionalų Seimą
LIETUVA REIKA
LAUJA GRAŽINTI

VILNIŲ

Savo vardinių proga kalbė
damas Liet. prez. Smetona 
įspėjo Lenkiją, kad ji nepa
kartotų panašių klaidų Lie
tuvos atžvilgiu, kaip praeityj, 
o imtųsi skubiai sunormuoti 
su Lietuva santykius, graži
nant Vilnių. Jis taipgi pers
pėjo, kad Lenkija kaip ir 
Lietuva yra vokiečių egresy- 
vumo pavojuj. Todėl ytin 
svarbu abiejų kaimynių vals
tybių glaudus bendradarbia
vimas, kad atsispyrus prieš 
bendrą priešą. Jis priminė 
garsų Žalgirio mūšį, kuriame 
Lietuvos ir Lenkijos jungti
nė kariuomenė sutriuškino 
vokiečių galybę. Panašus 
mūšis, sako prezidentas, gali 
ir ateityj įvykti. Taipgi pa
žymėjo, kad jis pagerbė miru
sio maršalo širdį kuri palai
dota Vilniuje, bet pareiškė, 
kad tame pačiame Vilniuje 
guli ir Lietuvos didvyrių, jos 
didžiųjų kunigaikščių širdys.

Draugingi} santykių graži
nimui, sako Smetona, yra vie 
nintėlė priemonė — Lenkija 
privalo gražinti Lietuvai jos 
sostinę Vilnių.

ir Studentų Sąjungos seimas, 
Lietuvių Kolegijoj Mariana- 
polyj, Tmopson, Conn. Visuo
menės apvilta profesijonalų 
sąjunga, visgi laukia iš švie- J 
suomenės vadų. Ką mes daro
me ? Laikas inteligentams 
rimtai susirūpinti visuomenės 
troškimais. Į šių metų seimą 
turėtų suvažiuoti pati jų sme 
tonėlė ir nešti gyvybę. Pama
žu mūsų tautinis ir religinis 
gyvenimas ima blėst. iReikia 
kaitinti, gaivinti. Tai vadų 
darbas.

AFRIKOJ KVEPIA 
KARU

Mussolini sparčiai ruošiasi 
karui. Afrikon siunčiama ka
riuomenė ir įvairi karo me
džiaga. Spėjama, kad prieš 
Etijopiją bus pasiųsta iki 
250,000 kareivių. Mussolini 
užtikrina, kad dėl to karei
vių skaičiaus frontas Europoj 
nebus susilpnintas.

Savo kalboj Mussolini pa
reiškė, 7,000 karo veteranų 
Kolizeume, kad garsi Romos 
praeitis buvo pasiekta gink
lais ir įstatymų išmintimi. 
Tad reikia tikėtis, kad ir Ita
lijos garsus rytojus bus at
siekta tokiomis pat priemonė 
mis — tik ginklais, nes Italija 
yra karių šalis.

OMAHOJ KARO 
STOVIS

Omahos (Neb.) miesto ga- 
tvekarių darbininkai steri- 
kuopa jau kelinta savaitė. 
Kompanija pastatė darban 
streiklaužius. Iš to kilo dide
lės riaušės, kuriose sužeista 
apielOO žmonių ir vienas už
muštas. Riaušės kaskart aš- 
trėjo; majoras pašaukė ka
riuomenę, kuri mieste paskel 
bė karo stovį. Į miestą su
traukta 1,800 valstybės mili
cininkų.

LAIVAI IŠ KLAIPĖ
DOS Į PALESTINĄ

Greitai manoma įsteigti 
Klaipėdos — Palestinos pre
kybos rūmai. Taipgi numato
ma atidaryti nuolatinę laivų 
susisiekimą Klaipėda — Pa
lestina. Tiesioginio Klaipėda 
— Palestina susisiekimo rei
kalu jau dirbama ir manoma 
tą lengvai realizuoti. Jį re
miančios stambios prekybos 
ir pramonės firmos.

AMERIKOS LIETU
VIAI Į LIETUVĄ

Šią vasarą Lietuvoj įvyks
ta pažymėtini įvykiai. Tai ka 
talikiškojo mokslą einančio 
Lietuvos jaunimo — Ateiti
ninkų Jubiliejinis Kongre
sas, Pasaulio Lietuvių Kon
gresas, porą žymesnių paro
dų. Iš Amerikos ruošiasi ne
mažas skaičius lietuvių šią 
vasarą aplankyt savo Tėvy
nę. ALRK. Stud, ir Prof esi jo- 
nah} Sąjungos organizuoja- 
>m.a Liepos 3 d. ekskursija--? 
atrodo bus 'gausi. Per ’’Ame
rikos’’ ofisą užsiregistravo 9 
keleiviai jaunuoliai. Iš Chi- 
cagos ruoši net speciali spor
tininkų grupė vykti į Kauną.

NAUJA NRA

Kongreso able ji rūmai pra 
vedė naują NRA projektą ir 
pasiuntė jį pasirašyti prezi
dentui. Ši NRA yra be jokių 
kodvi ir pramonės įpareigoja
mų įsakymų. Jis remiasi ant 
’’geros valios” pagrindo. Iš 
tokio NRA tikimasi mažai 
rezultatiį jis yra paremtas 
tik visuomenės norais, o ne 
įstatymu. Vyriausybė ir to
liau vykdys krašto atstatymą, 
bet tik su visuomenės para
ma. Taip atrodo naujasis N. 
R. A., kuris yra senojo NRA 
griaučiai.

TEIKS PAGELBĄ 
BALTAKALNIE- 

RIAMS

WASHINGTON. — Harry 
L. Hopkins, viešųjų darbi} 
administratorius, ruošia pla
ną, kad duoti darbą profesio
nalams ir ofisų darbininkams 
bedarbiams. Planuojama skir 
ti $300,000,000 įvairiems vie
šiems darbams, kuriuos atlik 
tų profesijonalai bedarbiai.

MEKSIKOS KATALI- 
KAI REIKALAUJA 

LAISVES

Sekmad., birželio 16 d. apie 
15,000 kataliki} organizuotai 
išėjo į gatves, protestuodami 
prieš kataliki} persekiojimus 
Meksikoj. Jie nešė iškabas: 
”Mes protestuojame prieš 
tikėjimo persekiotojus”. 
”Mes esam Amerikos žmonių 
draugai, bet ne ambasado
riaus Daniels”. Praeidami 
Tautinį Palocių, demonstan- 
tai sugiedojo tautos himną. 
Rūmus saugojo ginkluoti ka
reiviai, bet demonstranti} nie 
kas nekliudė.

Tarp Meksikos prezidento 
Cardenas ir kruvinojo despo
to diktatoriaus Calleso nesu
sipratimai didėja. Pereitą sa
vaitę rezignavo Ministerių 
kabinetas. Prezidentas nuta
rė nepasiduoti absoliučiai 
Calleso diktatūrai. Kuris lai
mės — nežinia. Gali kilti vi
dujinė revoliucija.

— Iš Lietuovs ateina žinių, 
kad Ministerių kabinetas ruo 
šia įstatymo projektą sušauk
ti Lietuvos Seimą. Projektas 
būsiąs greit paskelbtas ir dar 
šiais metais, kartu su Klaipė
dos seimelio rinkimais, įvyk-- 
siąs Seimo rinkimas. £'•

— Bėgyje 10 metų, Jungi. 
A. Valst. priaugo 1,869,025 
katalikų.

— Italija planuoja pasi
kviesti 25,000 kiniečių darbi
ninkų tiesti keliams Samali- 
lande, Afrikoj. Kiniečiai ats
paresni žiauriam darbui ir kli“ 
matui nei italai.

— Ispanijoj gražinamos 
kataliki} Bažnyčiai visos tei
sės ir pagarba. Po ilgo perse- 
kiojimi} ir smurto — Ispani
jos katalikams gryžta ižsiilg- 
ta laisvė, kokia naudojasi 
katalikai kitose šalyse.

| lietuviu DIENAT""-"
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DUOKITE VADŲ
’’Amerikai” tenka jau antras Kat. Profesijonalų ir Stu

dentų Sąjungos seimas sveikinti. Birželio 27—28 dienomis, 
Marianapolyj suvažiuos mūsų šviesuomenė. Gal negausus, bet 
idealingas inteligentų būrys spręs aktualius religinius ir 
tautinius reikalus. Tų reikalų yra daug. Svarbiausias ir ak
tualiausias tai pačios organizacijos buities klausimas, jos 
praplėtimas, stiprinimas. Savo šūkiu: ’’Siek mokslo, dirbk 
tautai, gyvenk tikėjimu”, sąjunga siekia sujungti visas 
šviesuomenės pajėgas vienam tikslui: dabarties ir ateities 
vadovybei visuomeniniame gyvenime.

Mūsų tautinio bei religinio gyvenimo perspektyvas gra
žiai apibrėžė p. A. Miciūnas sąjungos žurnale (Studentų 
Žodis, geg. mėn.): ’’Dabar, kol dar turime uolių, susipratu
sių ir pasišventusių vadų, lietuvių gyvenimas (tautinis ir 
religinis) Amerikoj šiaip taip laikos. Gyvuoja draugijos, or
ganizacijos, sąjungos. Leidžiama nemaža laikraščių, knygų, 
žurnalų. Gražiai sutvarkytos parapijos, laiko lietuvius krū
voj bendrais tikslais ir idėjomis. Paviršutiniai, rasit, viskas 
atrodo tvarkoj, bet jėi pažvelgsime giliau, pastebėsime, jog 
visur ima reikštis ištautėjimo ir subiedievėjimo simptomai. 
Nors ir gyvuoja įvairios draugijos ir sąjungos, užsibrėžusios 
kilnius tikslus, nors ir dedama daug pastangų sulaikyt vis
ką, kas lietuviška, visgi šen ten prasimuša ištautėjimo 
diegai, kurie ima stelbti jaunosios kartos tautinę sąmonę. 
Jeigu nutautimo pavojus ima gręsti mums šiandie, kai mū
sų tarpe darbuojasi dar iš Lietuvos atvykę darbuotojai, kas 
bus vėliau, kai jie ims nykti, o naujų nesusilauksim ? Nega
vę paramos iš Lietuvos, visai žlugsime. Nebent susilauksime 
šioj šalyj gimusių religiniai ir tautiniai sąmoningų vadų, 
kurie ir toliau įstengs varyti pradėtąjį darbą”.

Taip, vadovybė teks jaunajai kartai. Mūsų inteligen
tiją sudaro daugumoje jaunoji karta. Jinai turi imtis to at- 
sakomingo darbo. Vadai negema kaipo toki, bet išauklėjami. 
Tos auklybos darbo stveriasi Profesijonalų ir Studentų Są
junga. Kaip svarbu, kad ši sąjunga rastų pritarimo ir pa
ramos visoj išeivijoj. Turime įvairiausių draugijų, bet nė 
viena neatstoja šios sąjungos; nė vena negali imtis tokio 
uždavinio. Pasauliečiai inteligentai su dvasiškijos pagelba, 
turi tverti tamprius ryšius, jungti mokslus beeinančią jau
nuomenę, įdiegti jai atsakomybę ir įsąmoninti tautinę pa
reigą. Tik šie gali duoti vadų. Linkime seimui pasekmingai 
nutiesti vadų auklybos gaires.

r -------------- 0--------------

i 0-: APŽVALGA:-
’’GINSIMĖS IKI PASKUTI

NIŲJŲ”
Gegužės 26 d. Lietuvoje 

buvo švenčiama simboliška 
kariuomenės su visuomenė su
siartinimo šventė. Ji visoj ša
lyj praėjo iškilmingai,, pakel 
tu ūpu, beveik visur atidary 
mas pradėtas pamaldomis.

Šventės proga kalbėdamas 
kariuomenės vadas pulk. St. 
Raštikis pabrėžė, kad: ”dle 
nos tikslas, ne grasinimų ir
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militarizmo, bet gražaus soli 
darumo, lietuviškos vienybės 
ir išorinio saugumo supratimo 
demonstravimas.

”Po iškilmių bažnyčiose ir 
maldos namuose susirinkom 
visi, kariai ir civiliai, mote
rys r vyrai, seni ir jauni, kad 
prisimintume, jog tautos ir 
ir valstybės gyvenime būva 
valandų, kada beveik visi pi
liečiai turi likti kariais, ak
tingais savo krašto gynėjais 
ir, visoms taikingoms priemo

nėms išsisėmus, paskutiniuoju 
argumentu — ginklu gintis 
nuo puolančiųjų priešų, gin
tis nesigailint net savo krau
jo, nei gyvybės, kad tik būtų 
pasiektas tikslas, kad visa 
Tėvynė ir likę gyvi tautie
čiai vėl galėtų laisvai gyven
ti savo nepriklausomoje Tėvy 
nėję. Ir mes pirmiausia turi
me pasitikėti patys savimi,, 
turime būti stiprūs ir vienin
gi saugumo reikaluose, o ta
da ir mūsų draugai bei kai
mynai daugiau ir geriau skai 
tysis su mumis.”

PASAULINIS KATALIKŲ 
KONGRESAS

Birželio 27—30 d. Praboj 
šaukiamas pasaulinis katali
kų kongresas. Vatikano or
ganas ’’Osservatore Roma
no” praneša, kad šiame kon
grese bus svarstomi klausi
mai, kuriuos iššaukė vadina
mas stabmeldiškas sąjūdis. 
Kongrese dalyvaus katalikų 
atstovai iš Austrijos, Jugosla 
vijos, Lenkijos, Prancūzijos, 
Belgijos, Amerikos ir kitų 
kraštų. Į kongresą atvyks ir 
garsus Vienuos kardinolas 
Innitzeris, taip pat Paryžiaus 
arkivyskupas Verdier ir daug 
kitij žymių katalikų vadų.

LIETUVOS UŽSIENIŲ 
POLITIKA

Dienraštis ’’Draugas” pa
duoda, kad: ’’Lietuvos užsie
nių reikalų mlnisteris, kalbė
damas aktualiais užsienių po
litikos klausimais, pasakęs, 
kad Vokietijos siekimai izo
liuoti Lietuvą, nepasieks tik
slo, nes taika yra nedaloma 
visuma.

’’Pripažinimas, jog kiekvie
nas geros valios vokietis Klai
pėdos krašte nekliudomas 
gali naudotis statuto nustaty
tomis teisėmis, p. Lozoraitis 
pabrėžė, kad tai nesuteikia 
imuniteto nusikaltusiems dar 
bams ir uždaviniams, nu
kreips tiems prieš Lietuvos 
teritoriją. Vystydamas šį klau 
simą teliau, pareiškė, kad 
Vokietija kišosi į Lietuvos 
reikalus. Vokietijos domėji
masis Klaipėdos krašto rei
kalais dažnai išėjo iš sutarčių 
ar leistinų tarptautinėj pra
ktikoj kultūrinių ryšių ir tu
rėjo tikrą specifinį atspalvį 
bei tendenciją, kurie negali 
būti naudingi abiejų valsty
bių santykiams. Dabartinė 
Vokietija, nuo Schreiberio 
direktorijos atstatymo laikų, 
vartoja ekonomines, politines 
ir moralines represijas prieš 
Lietuvą. Importas suvestas 
•iki minimumo, trukdomas 

prekių ir žmonių tranzitas, 
pažeista prekybos sutartis, 
mažasai pasienio susisiekimas 
praktiškai panaikintas, spau
da, radio filmą — viskas sė
ja neapykantą prieš Lietuvą, 
šmeižia ir užgaulioja.

’’Lietuva nieko netrokšta 
kaip taikingo, garbingo ir tei 
singumu pagrįsto sugyveni
mo su visais savo kaimynais. 
Pati lietuvių tauta rami dėl 
savo garbės, nes negarbinga 
veikla yra svetima mūsų tau
tos prigimčiai”.

ŽEMDIRBIAI LIETUVOJ IR 
KITUR

Lietuva, Lenkija, Rusija ir 
Finija, tai kaimyniškos žem
dirbių šalys. Žemdirbių nau
da pareina iš jų pačių augi
namų javų, gyvulių ir šiaip 
maisto produktų, iš kurių per 
metus patys žemdirbiai sunau 
do ja savo maistui šitaip: f;

Lietuvoj žemdirbis per me
tus maistui sunaudoja: 4,200 
svarų grūdų (600 svarų kvie
čių, 3,200 svarų rugių ir 400 
svarų miežių), 1,825 kvortų 
pieno, dvi kiaules ir 480 litų 
pinigais perkamiems reikme
nims, kurių patys pasigamint 
negali.

Lenkijoj žemdirbiai per 
metus maistui sunaudoja: 
2,800 svarų grūdų (400 s v. 
kviečių, 1,736 s v. rugių 664 
svarus miežių), dviejų karvių 
pieną, 6 kiaules ir 480 zlotų 
pinigais.

Rusijoj žemdirbis per me
tus maistui sunaudoja: 1,- 
728 svarus grūdų (624 sv. 
kviečių, 432 sv. rugių, 672 sv. 
avižų), 720 sv. bulvių, vienos 
karvės pieną, vieną kiaulę ir 
480 rublių pinigų.

Finijoj žemdirbis per me
tus maistui sunaudoja: 2,598 
svarus grūdų (144 svarus 
kviečių, 1,440 svarų rugių, 
360 sv. miežių, 624 sv, avi
žų), 480 svarų bulvių, 1,460 
kvortų pieno, dvi kiaules ir 
3,600 markių pinigais.

Likusi dalis grūdų parduo 
dama taip kaip ir nuo maisto 
likę gyvuliai, paukščiai, li
nai, kanapės, vilnos ir kitos 
gėrybės, gaunamos iš žemdir 
bystės. LSB.

PASAULIEČIŲ APAŠ
TALAVIMAS

l Visiems bendras Dievo 
kvietimas

Prisiminkite Kristaus duo
tą pamokymą apie darbinin
kus, kurie atskiroms dienos 
valandoms: ryte, trečią, šeš
tą, devintą ir vienuoliktą va
landą buvo pakviesti tam pa
čiam darbui. ’’Eikite ir jūs į 

mano vynuogyną” (Mat. 20, 
1—16). Dykaujančių neturi 
būti, nes ’’pintis didelė, dar
bininkų gi maža” (Luk. 10, 
2.).

Laivui skęstant, į visas pu
ses duodamas pagalbos šauks- 
sma: SOS. Visi artimieji lai
vai skuba pagalbon. Petro 
laivui pavojun patekus, jo 
kapitonas Popiežius kreipia
si į visus, kurie turi tikėjimo 
skubėti pagalbon. Skubėkime* 
Nedėliokime. Teišnyksta aps1. 
leidimas, tinginystė.

Kaip atsiliepi į pasauliečių 
apaštalavimo minties skelbėjo 
Popiežiaus Pijaus XI paragi
nimus?

Jei viršminėtieji įsakymai 
neįtikins kaip svarbus yra 
apaštalavimo darbas, tebūva 
paskatinimu kilnus pažadėji
mas gausaus užmokesnio. 
’’’Kuris daugelį išmokys teisy
bės, amžinybėje spindės kaip 
žvaigždės” (Dan. 17, 3).

Apaštalavimas darbu
Tik pasižiūrėkime kaip uo

liai dirba katalikų Bažnyčios 
priešai. Norėdami išplėšti ti
kėjimą iš tikinčiųjų širdžių 
jie skleidžia po žmones klai
dingas tiesas, šmeižia Popie
žių, vyskupus ir kunigus 
griaudami jų dievišką pasiun
tinybę. Nors gerai žinome, 
kad joki šmeižtai, nei klaidin
gi mokslai Kristaus Bažny
čios nesugriaus, bet atski
roms sieloms jie kartais ir la
bai daug žalos padaro. Sielų 
meilė verčia mus dirbti. Kova 
prieš kovą. Ir iš šios kovos 
mūšio neturi bėgti nei vienas 
katalikas, nepaisant ar jis 
būtų senas, ar jaunas; vyras 
ar moteris.

Vienas garsus francūzų kai 
bėtojas padalino katalikus į 
tris grupes: kariaujantieji, 
kurie gerai supranta, katali
ko pareigas ir nepaisydami 
kas jų laukia ar ką kiti pasa
kys, visu uolumu metasi į 
šventą Kristaus vindaržio 
darbą; miegantieji, kurie ran
kas sukryžiavę ir galvą nu
leidę žiūri ką kiti dirba la
biau mėgdami juos pakriti
kuoti, kartukais pavadinti, 
negu jiems padėti; dejuojan
tieji, kurie aimanuoja del pa
saulio blogybių, bet nei pirš
to nepajudina, kad jas praša
linti. Galima dar būtų pridėti 
ir ketvirtąją rūšį t. y. kliu
dantieji, kurie norėdami šį tą 
veikti ne tik kad .nepadeda 
rimtiems darbininkams, bet 
jiem kliudo, jų darbą ardo.

Pagalvok gerai, kuriai ka
talikų rūšiiai tu priklausai. 
Ar savo gyvenimą pateisini 
rimtu darbu, o gal tik sunke
nybe kitiem esi?

Kun. A. Drazdys.



.... ....... ... I..... mill..

Birželio 21 d., 1935 m.
w———

I skris, kad ir be lakūno. Prie 
jos stovi du barzdom apžėlę 

rvyrai, su šakėm. Pamislinau 
sau, kad jau gulbė nebijo jų, 
tai nebijos ir manęs; nuta
riau prisiartint. Palengva, 
ant kojii pirštų, slenku artyn; 
jau tiesiau ranką paglostyt 
tą mandrų paukštį, kaip ū 
mai pašoko vienas iš tų barz
doti} vyrų ir šakes atstatęs, 
puolė prie manęs. Jis kažką 
suburbėjo, kai aš atsitrau
kiau. Šnekinau lietuviškai — 
niekt ferstehen. Pasirodė, 
kad p. Grigas tuos farmerius

• su šakėm atgabeno net iš Ko 
relio karalystės, kad prižiū
rėtų Litvaniką. Tik man ne
suprantama, kaip tie sargai su 
sikalba su Lituanika, ar kaip 
mes vadinam ekspensyva bal 
toja gulba, jei jie nemoka lie
tuviškai? Apsisukau ant kul
no ir išėjau, nepačiupinėjęs 
gulbės. Apie jos cienią ar ver ' 
tę negaliu nieko pasakyt, bet 
atrodo, kad už 8 tūkstančius 
tai for šiūr lengvai ją paim
tum iš teisingos kompanijos. 
Jei kas nueisit pamatyt ant- 
gūs, nes galit užsipelnyt bė
dą ir paragaut Kolerio voke- 
tukų šakių.

’’Viršžmogių Perlai”
Prūseika mėgsta sakyt, kad 

Bimba, Grigaitis ir kiti jo 
idėjos priešai ’ Tie ja krokodi- 
liaus ašaras”. Tai rodos, jau 
grubi joniškas priklodas. Bet 
paskaičius Grigaičio ar Tys- 
liavos ’’perlus” (kitų komu
nistų neto cinu, nes jie nesi 
giria esą lietuviais) — Prū
seika pasidaro visa galva kul-1 
tūringesnis už minėtus ”tė 
vus”, kurie savo oponentus 
taško biauriausiais žodžiais, 
kurių sarmatinasi vartoti ir 
žuvų marketo bernai. Bet iš 
Grigaičių, Tysliavų ir kitų jų 
mąsto ’’išminčių” nieko cnat- 
lyvesnio ir laukt negalima. 
Valuk Jurgio ir kepurė — 
Koks žmogus, toki jo ir šne
ka. Su tokiais ’’viršžmogiais” 
nieks neis į ginčą, nes blevyz 
gojimo ar socialistiškų faktų 
žodynas rybų neturi Dėdė.

ŠERMUKŠNINĖ

PO FLOYDBENĄ PASIDAI
RIUS

Kaip Čikagos ’’Navynos” 
znaimina, kad Litvanika II ir 
visas antras skridimas jau esą 
visai pristrajintas lėkt per 
mares, tai mane apsėdo noras 
nors paskutinį kartą pamatyt 
tą ’’Baltą gulbę”, kuri sule
sė net apie 40,000 žmonių su
krautų dolerių. Sakau, reikia 
gi aplankyt tą vožną paukštį 
ir pasvert, ar jį verta tų pi
nigų, kuriuos ji ’’feulesė” Pa
simoviau šermukšninę ant I 
rankos ir nudrožiau į tą garsų 
eroplanų staišiną — Floyd- 
beną. Ten visa žemė išversta, 
kaip po vainų. Man vienas 
tarnautojas išvirožino, kad 
menedžeris išgavo iš sites po 
rą milionų amerlkanckų do
lerių, kad moderniškiausiai 
ištaisyt tą steišiną ir nukon- 
kuruot visus kitus. Čia bus 
inpruvita visoki tuneliai taip, 
kad nutūpęs keleivinis erop- 
lanas žmones tiesiai sudum- 
puos į tuos tunelius, o pats 
vėl maus kur jam reikia. Ke
leiviai per tunelius sueis į pa
skirtą vietą ir iš ten galės 
kitais eroplanais — taksėmis 
— vykt į miestą. Pamislinau, 
tikrai slaunus bus tas Floyd- 
benas ir pasididžiavau, kad 
ta vieta, iš kurios pakilo Da
rius—Girėnas su Lituanica, 
dabar taip taisoma. Taigi ne 
blogas daiktas, kad to Floyd- 
beno suktus menedžeris yra 
lietuvis — Lietuvos žydas. Su
siradau ir mūsų garsią ”bal 
tą gulbę”. Atrodo puikiai: 
sparnus iškėtus, rodos kaip- 
tik eisi artyn, tai tuoj ir

53-čias METINIS 53-čias
Draugystės Švento Jurgio
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Nuo 2 vai. iki vidurnakčio
KLASCIAUS CLINTON PARKE

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.
Gerbamieji Brooklyno ir apylinkės lietuviai ir lietuvai

tės. Kviečiame visus atsilankyti į mūsų puikiausi pikniką, 
kur bus progos su pažįstamais suet ir prie puikios muzikos 
pasišokt.

DU ORKESTRAI GROS BE PERTRAUKŲ
MUZIKA: 1) Retikevičiaus gros lietuviškus šokius, o 2) 
Kaiza — Amerikoniškus šokius. ĮŽANGA 40 CENTŲ

sprogo
Oflcia-

TRUMPOS NAUJIENOS
-------------o-------------

— Per pirmus šių metų 3 Žvalgybiniai lėktuvai, 
mėnesius Lietuvos pajūryj cqz11 
pagauta 447,277 kilogramai 
žuvies už 104,745 litus.

— Latvijos ūkininkai šią 
vasarą priims į ūkius 10,000 
miestiečių vaikų. Tuo būdu 
norima pataisyti miesto vai
kų sveikatą.

— Praneša, kad nepoilgo 
322 lakūnai pasileis’ kelionėn 
apie Vokietiją su 161 lėktu
vu, kad sukėlus gyventojuos 
ūpą ir pasitikėjimą Vokietijos 
jėga. Jie aplankys ir Tilžę.

— Gegužės 22 d. Prahoje 
pasirašyta Čekoslovakijos ir 
Pabaltės valstybių spaudos 
santarvė. Tą dieną Pabaltės 
žurnalistus priėmė Čekoslova 
kijos premjeras Dr. E. Benes.

— Pereitą savaitę Reins- 
dorfe, * Vokietijoj, 
amunicijos fabrikas,
liai skelbiama, kad žuvo 300 
darbininkų, sužeista apie 800. 
Bet spėjama, kad žuvusių ir 
sužeistų skaičius yra kurkas

I didenis. Sprogimo sunaikinta8 
Westfalian Anhalt amunici
jos fabrikas dirbęs dieną ir 
naktį, su 9,000 darbininkų.

— Pillsudskio motinos pa
laikai, kurie buvo palaidoti 
Neprikl. Lietuvoj (Sugintuo
se) perkelta į Vilnių, kame 
bus palaidoti su mirusio mar
šalo Pilsudskio širdimi. Pa
laiki} išgauti į Lietuvą buvo 
atvykę kap. Lepeckis ir Ka- 
denacy, Žem. banko valdyto
jas.

— Birželio 2 d. įvyko Lie
tuvos vaikų pirmoji Aviaci
jos sporto šventė. Buvo kon- 
testai lėktuvų ir balionų mo
delių.

— Lietuvos Valst. Liaud. 
partijoj įvyko skilimas. Ats
kilėliai rengiasi išleisti savo 
dienraštį.

— Lietuvoje pasirodė ginta 
riniai dirbiniai — medali j onė/ 
liai su išgraviuotais Gedimino 
pilies bokštais ir įrašais: 
’’Vilnius mūsų buvo ir bus”, 
’’Atmink Vilnių” ir kt.

— Vilniuje įsisteigė , lietu
vių klubas ’’Romuva.” Jis 
dirbs mokslo, kultūros ir liet, 
inteligentų s'uartinimo darbą.

— Vokiečių karinė organi
zacija ’’Kriegerbund” su 
’’Volksbundu” išleido atsi
šaukimą į vokiečių tautą, pra 
šydami aukų ’kankinamiems’ 
Klaipėdos vokiečiams.

— Galutinai nustatyta, kad 
įvykusiame Indijoj, Quella a- 
pylinkėj, žemės drebėjime žu
vo apie 56,000 žmonių.

— Virš naujų Franci jos 
fortų Vokietijos pasienyj bu
vo pastebėti vokiečių karo

TEISĖS DALYKAI
Veda adv. K. R. Jurgėla,

Fran- 
naikintuvų eskadrilė 

norėjo jų pagauti, bet vokie
čiai paspruko.

— Prancūzai darė bandy
mus su nauju karišku tanku, 
kuris gali eiti ir po vandeniu, 
kame jis gali išbūti 15 minu- 
tų. Per tą laiką jis gali per
važiuoti gana dideles upes, 
kaip Reiną.

— Netoli Glasgowo, Škoti
joj, keleivinis traukinys užė
jo ant prekinio. Nelaimėj žu
vo 14 žmonių, sužeista 27.

— St. Lawrence upėje, Ka
nadoj, keleivinis Canadian 
Pacific ilnijos laivas Empress 
of Britain susidūrė su anglies 
laivu Kafiristan; Kafiristan 
užsidegė ir 3 jo jūreiviai žu
vo.

— Gardine, Suvalkuose ir 
kitose okupuotose Lietuvos 
miestuose lenkai vykdo po
gromus prieš žydus. Didelis 
skaičius sužeistų.

— Dėl įvedamo naujo NRA 
tarp Amerikos parlamento 
abiejų rūmų kilo ginčai, bet 
prez. Roozeveltas juos sutai
kino.

— Netoli Panevėžio, Pajuos 
tės dvare, kame stovi 4 pešt, 
pulkas, įrengiamas lėktuvams 
aerodromas. Lietuvoj aviaci
ja plečiasi.

—Italija atsisako įsileisti 
New Yorke išeinantį rimčiau 
šią dienraštį New York Ti-1 
mes, nes jis kritikuojąs dik
tatorius, tarp jų ir Mussolini 
Taipgi Italija išvijo Chicago 
Tribune korespondentą Dar
rah, kuris rašęs priešfašisti- 
nes žinias.

— Žiemių Kinijoj kaskart 
darosi neramiau: gyventojai 
bijosi japonų puolimo. Mat 
vyriausybė atsisakė pripažint 
Japonijos reikalavimus, žemi
nančius Kinijos autoritetą sa
vo žemėse.

— Foochow, Chinijoj suim
ta 15 gražuolių merginų, ku
rios prisipažino šnipėmis ir 
išgaudinėjo iš karininkų įvai 
rias paslaptis. Jos nuteistos 
mirčiai.

— San Francisco. Čia auk- 
ščiausis Valstijos teismas nu 
tarė peržiūrėti Thomas Moo
ney bilą ir nuspręsti ar jį 
paliuosuoti, ar ir toliau pa
likti kalėjime, ;
kaltę. Sprendimas įvyks bir
želio 27 d.

— Am. Jungt. Vtlst. Kon
grese iškeltas reikalavimas, 
kad Meksika atšauktų iš čia 
(Denverio ir Tuscono mies
tų) savo konsulus, kurie ei 
darni savo pareigas pradėjo 
kištis į meksikiečių religinius 
reikalus.

PALIKIMŲ PASKIRSTY
MAS

Kai žmogus miršta, nepali
kęs testamento, pagal New 
Yorko valstybės įstatymus, 
jo palikimas taip paskirsto^ 
mas:

Jei liko vyras ar žmona, ii 

rų, giminaičių) neliko, vis
kas tenka našlei ar našliui.

Jei liko žmona (ar vyras) 
ir velionies vaikai, vienas 
trečdalis tenka našlei (naš
liui), gi visas kitas turtas 
vaikams lygiomis dalimis; jei 
kuris vaikas mirė prieš tėvo 
ar motinos mirimą ir paliko 
vaikų; jo vaikai (taipgi ve- 
lionies anūkai) gauna jo dalį 
lygiomis dalimis.

Jei liko žmona (ar vyras) 
ir tėvai (ar vienas tėvų), bet 
neliko jokių vaikų nei anūkų 

•— $5,000 ir pusė viso kito li
kusio turto tenka nešlei (naš* 
liui), gi kita pusė tėvams ly
giomis dalimis.

Jei liko vyras (žmona) ir 
broliai ar seserys, bet neliko 
vaikų, anūkų nei tėvų, —> 
10,000 dol. ir pusė viso kito 
likusio turto tenka našlei (na 
šliui), gi kita pusė turto ten
ka broliams-seserims lygiomis 
dalimis; jei kurs brolis ar se- 
šuo mirė, palikdamas vaikų, 
jo (jos) dalį paveldi mirusio' 
jo vaikai.

Jei liko tiktai vaikai, ir ne 
liko našlės ar našlio, viskas 
tenka vaikams lygiomis dali
mis.

Jei liko tiktai tėvai, bet 
neliko našlės, nei vaikų—anū 
kų, visas turtas tenka velio
nies tėvams lygiomis dalimis, 
o jei tiktai vienas tėvų gyve
na, tai tam likusiam gimdyto
jui. / .

Jei liko tiktai broliai ir ar 
(seserys, bet neliko žmonos 
(vyro), vaikų, anūkų ar tėvų, 
viskas tenka broliams-sese
rims lygiomis dalimis.

Jei velionis nepaliko žmo
nos (vyro), nei vaikų, nei a- 
nūkų, nei brolių, nei seserų, 
nei brolio ar sesers įpėdinių, 
nei tėvų, — visas turtas ten
ka iš eilės: arba tėvų-tėvams, 

įrodžius jo Į arba dėdėms — tetoms, arba
pusbroliams, arba antros ei
lės pusbroliams- seserims.

Palikimą paskirstant, neda 
romą jokio skirtumo tarp kil 
nojamo ir nekilnojamo turto.

Ramybė linksta mano šir, 
dies ilgesin, kaip vakaras nu- 
mirusion lapijon.

Rabindranat Tagore.
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MUZIKOS TALENTAI LIETUVON

Kaip jau buvo rašyta pir
miau šio laikraščio skiltyse, 
jog DULR pirmininkas p. Ski
pitis per savo įgaliotinį mu
zikos meno reikalams Ame
rikoje p. Žilevičių pakvietė 
tris gabius muzikos srityj 
jaunuolius Lietuvon, kurie 
pasirodys laike viso Pasaulio 
Lietuvių Kongreso. Nors bu
vo keletas kandidatų, bet ka 
dangi lesų klausimas lošia 
svarbią rolę, .teko pasitenkin
ti išsiuntimu tik 3: daininin
kes, pianistės ir smuikininko, 
tai: APOLONIJA STOŠKIŪ- 
TE (Amerikos spaudoje ži
noma kaipo Apolina Stoškus), 
yra visai jauna daininkė, gi
musi Worcester, Mass. Ji lai
mėjo kontestą I premiją auk
štesniųjų mokykhj mokiniij 
nelavintų balsų. Po koncerto, 
kuriame dalyvavo Worceste- 
rio diduomenė ir buvo užim
ponuota Apolonijos balsu, pa 
siūlyta jai 5 metų stipendija 
į žymiausią Amerikoje Darn- 
rose’o Music Academy New 
Yorke. Tą stipendiją teikia 
turtingųjų moterų Įdubas 
Worcestery. Kuomet ji tą 
kursą užbaigė, buvo pasiūlyta 
tęsti laisvojo pasitobulinimo 
kursą pas žymią pedagogę 
Sembrich, kuri pereitą žiemą 
mirė. Sembrich turėjo plačiiį 
pažinčių su diduomene, turė
jo daug svečių, kuriuos link
sminti mėgdavo savo geriau
sių mokinių gabumais. Ta lai 
mė ir garbė visuomet tekda
vo mūsų Apolonijai. Tokiose 
tad aplinkybėse jaunutė Apo 
lonija auklėjosi muzikoje ir 
todėl pasisekė sueiti į pažintį 
su žymiais meno žmonėmis. 
JI nekartą dainuodavo lietu
viškas dainas ir visi jomis 
gėrėdavosi. Rašančiam šiuos 
žodžius teko matyti didelius 
rinkinius iškarpų anglų spau 
dos, kur p-lė Stoškiutės yra 
įvairūs paveikslai ir nepapra
stai gražūs aprašymai jos 
koncertų. Ji lietuvių tarpe 
nesirodė, nes neturėjo pažin
čių ir buvo atsidavusi muzi
kos studijoms. Ji turi gražų 
dramatinį plačios skalės ir 
labai skambų .sopraną. Kalba 
gražiai lietuviškai, turi dide
lį rinkinį lietuvių kompozito- 
rių kūrinių.

ALDONA BRIEDYTĖ dar 
jaunutė, gimusi ir augusi Chi 
cago, UI. Baigusi šv. Kazimie 
ro Lietuvių Akademiją. Bū
dama Akademijoje laimėjo 
keletą pirmųjų premijij pia
nistų konkursuose. Yra ga
vusi aukso medalį ’’Herald 
and Examiner”' lenktynėse; 

laimėjo pianą Chicagos Ar- 
chidiecezijos lenktynėse, bai
gusi Akademiją laimėjo sti
pendiją į Boguslavskio kon
servatoriją ir daug kitų lai
mėjimų. Ji yra labai kuklaus 
būdo, bet nepaprasto gabumo 
pianistė. Turi kolosalę tech
niką ir gražų toną.

VINCAS GREIČIUS, Cle- 
velando gyventojas, vos 17 
metų vyras. Šiais metais bai
gė College. Būdamas Kolegi
joj, buvo pakviestas mokyto
jauti styginiam skyriui tobu- 
liosios intonacijos! Turi feno 
menalę techniką ir -gražų toną 
ant smuiko. Nėra smuiko li
teratūroj veikalo, kurio jis ne 
pajėgtų lengvai nugalėti. Jis 
tankiai koncertuoja Cleve- 
lande ir apylinkėse su simfo
niniais koncertais kaipo solis
tas ir svetimtaučiai, o taip 
pat ir spauda, kelia didelio 
nusistebėjimo mūsų Vincuku.

Šie tat trys jaunuoliai va
žiuoja į savo tėvų gimtąją 
šalį. Ten jie parodys kaip A- 
merikos lietuviai auklėja sa
vo jaunimą meno srityje. Ten 
jie parodys kaip jie supranta 
lietuvių veikalus ir kaip jie 
vertina juos. Tai pirma mūsų 
šios rūšies pasiuntinybė Lie
tuvon. Tegu dabar Lietuva 
pamato, kad mes prisiaugino
me savo menininkų, kurie A- 
merikoje svetimtaučius suge
ba sužavėti.

Šie menininkai pilna, prieš 
išvažiuojant Lietuvon, koncer 
tinį pasirodymą patieks Ne
wark, N. J. Elks Klube, bir
želio 23 d. 6 vai. vakare.

Rap.

VOKIEČIAI IŠŽUDĖ 
MŪSŲ BROLIUS

PRŪSUS

Toli į vakarus nuo lietuvių 
tautos -giminių sodybų gyveno 
kadaise rami ir darbšti tau
ta — prūsai, dabar senprū- 
siais vadinami, nes dabarti
niai vokiški prūsai nieko ben
dro neturi su senaisiais prū
sais.

Kalbos, papročių, būdo, ti
kybos atžvilgiu senieji prūsai 
buvo labai artimi lietuviams, 
tai buvo artimiausi mūsų gi
minės, tai buvo mūsii brolii] 
tauta. Kaip rodo įvairūs isto
rijos ir archeologijos palaikai, 
tai buvo tiems laikams aukš
tai kultūringa tauta, bent ne 
mažiau kultūringa, kaip kai- 
mynistėj gyvenusios slaviš
kos bei vokiškos giminės. Ir 
gyveno ji nuo neatmenamų 
laikų taikiu, ramiu, darbščiu, 
kultūringu gyvenimu ligi 1229 
metų, kol į jų tėviškę tais me- 

tais atsikraustė ligi ausų ge
ležimi apsiginklavę vokiečiai, 
ritieriais vadinami, kitaip dar 
— kryžiuočiu ordinu. •

1191 metais toli Vakarų Eu
ropoje susikūrė kariška orga
nizacija, kaip tuomet vadin
davo — ritierių brolija, pasi- 
vadinanusi ’’Panos Marijos 
Kareiviais”. Viešasis jų tiks
las buvo — kovoti su nekrikš- 
čionimis. Artimuose Rytuose 
grąžinti Jeruzalę ir Kristaus 
grabą į krikščionių rankas. 
Šitie ritieriai ant savo skydij 
ir baltų apsiaustų prisidirbdi- 
no juodą kryžių, ir todėl il
gainiui gavo ’’kryžiaus nešio
tojų” ar stačiai ’’kryžiuočių” 
vardą.

Tiktai dėl Jeruzalės ir Kri
staus grabo šitie ’’ritieriai” 
nekovojo, — tenai kovojo ir 
kraują dėl krikščionybės lie
jo kitų ordinų ritieriai. O ši- 

' tam speciališkai vokiečių or
dinui Jeruzalės padangėj bu
vo per karšta, ir turkai jiems 
perdaug baisūs buvo, kad jie 
būtų galėję išdrįsti vykti į ko
vas su turkais. Jie pasieškojo 
’’lengvesnio darbo” — atsi
kraustė į ramiųjų prūsų tė
vynę. 'jie pasigarsino, kad vy
kstą į prūsus krikščionių ti
kėjimo skelbti, pagonių prūsų 
krikštyti ir kvietė į karą ir 
plėšimą mylinčius vyrus į tal
ką.. Tais laikais Europoje, 
ypač Vokietijoje buvo daugy
bė ritierių, kurie jokio darbo 
dirbti nemokėjo ir nenorėjo, 
kurie tesvajojo apie triukš
mingą gyvenimą, karo žygius, 
prieš beginklius ar blogai te- 
apginkluotus silpnesnius prie
šininkus. Ir paskelbtasai ka
riškas ’ ’krikšto žygis prieš 
prūsus buvo visiems šitiems 
dykaduoniams valkatoms ge
riausia proga pasimankštyti, 
pasižmonėti, ’’pagarsėti” ir 
praturtėti. Jų daugybė ir pri
sirinko.

Viešai skelbiamas tikslas 
’ ’krikštyti ’’ ’ prūsus ’ pade j o 
jiems surasti palankumo ne 
tik įvairiose Vakarų Europos 
valstybėse, bet ir paties po
piežiaus asmeny. Ir dar ko- 
yio palankumo! Štai popie
žius Gregorius IX paskelbė 
bulą, sutelkdamas kryžiuo- 
čių ordino ’’broliams” ir jų 
pagelbininkams visuotinį nuo 
dėmių atleidimą, liepdamas 
kovojant su prūsais stipriai 
’’vyrišku būdu” platinti tarp 
’’pagonų” krikščionybę ir iš 
’’pagonų’ žemę atimti. Atim
toji žemė taja bula buvo pa
vedama užpuolikams atėme- 
jams, su sąlyga, kad jie tik
tai mokėtii tam tikrą duoklę 
Romai. Kitose vėl bulose bu-

kštijo” gi jie tuos nelaimin
gus prūsus, kol pagaliau nė 
vieno prūso nebeliko pasau- 

vo liepiama kitiems ordinams lyj. ”V. B. L.”

SVEIKATA
PAVOJAI NUO SAULĖS KAITRŲ

Dr. E. W. Zukauckas
( Kalba per Radio WMBQ)

Vasaros saulės spinduliai 
priduoda daug sveikatos, bet 
jie gali būti ir pavojingi. 
Kiekvienam žinoma, kad sau 
lės šviesa labai reikalinga 
augmenijai ir gyviams. Per 
įtaką saulės šviesos pasidaro 
tam tikrų cheminiij atmainų 
žmogaus kūne; jie turi spe- 
cialę veikmę dėl tvirtinimo 
kaulų ir taipgi naikininmo 
bakterijų. Bet taipgi saulės 
kaitros netikslus naudojimas 
dažnai esti pavojingas: nusi- 
deginimas pakenkia odą, o jei 
,gu labai skaudžiai saulė nu- 
dega, gaunama nepakenčia
mą kūno sistemos užnuodiji- 
mą. Jeigu taip atsitinka, oda 
negali tinkamai atlikti svar
bių funkcijų.

Net menkas saulės nudegi
mas gali sukelti daug nesma 
gumų. Kodėl taip daugelis 
iš jūsų nusideginate saule 
pirmą ir antrą dieną besimau 
dant vasaros laike? Aš ma
čiau, jog asmuo prie asmens 
apgulę jūrių pakraščius ke
pina tiesiog saulės kaitroj 
savo pusnuogius kūnus, be 
jokių saugesniii nuo saulės 
kaitros priedangų. Taip, tie 
žmoneliai drąsiai pasakys, 
kad jie naudojasi saulės spin 
dūliais. Ištikrųjų atrodo, kad 
jie nevisi žino lemiančią reikš 
mę, nes vieni laimi sveikatos, 
o antri, dėlei savo neatsargu
mo, gauna tik skaudžią pa
moką.

Gydytojai yra suradę, jog 
nuo pakartotino ir dažnai nu 

varyti propagandą — skelb
ti kryžiaus karą prieš prūsus 
Magdeburge, Bremene, Po
meranijoj, Holsteine ir kito
se Vokietijos vietose ir Got 
landė. Įsakyta arkivysku 
pams ir vyskupams visoke 
riopai remti kryžiuočių ’’kri
kšto žygį”, — rinkti aukas 
ir kviesti karius, duoti pini
gų, padėti pilis statyti.... Ki
taip sakant, buvo paskelbta 
savanorių mobilizacija visoje 
Vokietijoje. Kryžiuočiai, gaJ 
vę šitokį Bažnyčios galvos 
pritarimą ir visokeriopą pa
ramą, na ir pradėjo ’’krikšto 
žygį” pieš prūsus, nusitęsusį 
penkiasdešimt metų. Ir ”kri- 

sikepinimo saule, gali susi
formuoti tūlos odos ligos, net 
ir vėžys. Bet tas dažnai ran
dasi tarp ūkininkų ir žuvi
ninkų. Tik laimei, kad tokios 
formos vėžys yra mažiau ken 
ksmingas negu tikrasis vėžys, 
apie kurį dažnai girdime.

Kad pilnai pasinaudoti sau 
lės spinduliais, vengiant jos 
nudegimo ir gauti į odą rei
kiamos spalvos, kiekvienas 
turi elgtis taip: pirmą dieną 
geriausia pradėti kaitintis 
iš ryto ir pa vakar yj, po 10 ar 
15 minu tų. Tamsesni kūnai 
daugiau išlaiko kaitrą, negu 
šviesūs. Reikia kasdien sau 
pasivelyti tolyn po keletą mi 
nutų daugiau, kol oda gaus 
ganėtinai spalvos. Tik tada 
išvengsite saulės nudegimo. 
Yra žmonių, kurie sako, kad 
jie niekad negauna spalvos. 
Jie irgi gautų spalvą, jeigu ti
ksliai išsirengtų prieš saulę.

Štai yra svarbus faktas, jog 
saulės šviesa taip reikalinga 
gyvybei kaip maistas. Profe
sorius Johsonas sako: ’’Sau
lės spinduliai, kaipo maistas 
reikalinga priimti nuosekliai 
kad ganėtnai būti sveiku.”
Kaip ant nelaimės žmonės 

nuo saulės dažnai nukenčia, 
nes nepriima perspėjimų. Jei 
apdegimas yra tik paviršuti- 
nis, tai susilaikymas nuo at
viro oro ir švari priežiūra 
nudegusių vietų pagelbsti su- 
sigydyt. Didesniame nudegi
me patartina apvilgyti nude
gusias vietas stipriu skiedi
niu Bi-Carbonate of Soda. 
Taip pat galima panaudoti 
vaselina, alyvų aliejų, kiauši
nių baltimą arba šalta crema 
(cold cream).

Jeigu iškyla pūslės, ligonis 
atrodo labai sergančiu. Kai 
kada tos pūslės yra labai plo 
nutės ir kaip kada labai di
delės. Jų nereikia pradaryti 
tuojaus. Jų buvimas prigelb- 
sti susiformuoti iš apačios 
naujai odai.

Kuris asmuo labai apside
gina saule, jis reikalauja ne
tiktai paviršutinio išsigydy- 
mo, bet taipgi ir bendro, nes 
jisai yra Igonis. Jis privalo 
būti lovoj. Jis turi gauti už
tektinai vandens. Jam turi 
būti panaudoti visi būdai, 
kurie pagerina kraujo cirku
liaciją ir paliuosuoja nuo vi
sokių nuodų. Atsitikime sti
praus saulės nudegimo rei
kalinga gydytojo pagalba.
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CHICAGO, ILL.
Lietuvis Plėšikų, auka

Keli ginkluoti plėšikai įsi
veržę į Justino Kulio aptieką 
prie Halsted gatvės, atėmė iš 
jo virš šimto dolerių ir jį pa
tį pašovė ir primušė iki ap
svaigimui, pasigriebė kiek 
aptiekos provizijos ir pasiša
lino niekeno nesualikyti. 
Pats Kulis su peršauta koja 
dabar guli ligonbutyj. Justi
nas Kulis kaipo senas aptie- 
kius, lietuviams plačiai žino
mas netik Bridgeporte, bet ir 
visose Chicagos apylinkėse.
Daug visokių išvažiavimų.
Pavasariui atšilus, lietuviai 

dabar rengia daugybę išvažia 
vimų ir gegužinių: laikraščiai 
draugijos, pramonių firmos ir 
atskiros lietuvių grupės. Žy
mesnėse gegužinėse duoda
mos ir dovanos. Beto, geguži
nėse būva ir gražių programų 
o kaip Marquette Park kolo
nijos lietuvių parapija praė
jusiame sekmadienyj, tai tu
rėjo net lošį ’’Karė už Klai
pėdą”, kur lietuviai pasida
linę į dvi dali, viena kariavo 
už Klaipėdos priklausomybę 
Lietuvai, kita kariavo už Klai 
pėdos priklausomybę Vokie
tijai.

Minėjo žymias sukaktuves
Chicagos priemiesčio Cice

ro lietuvių kataEkų parapijos 
nariai surengė savo klebonui 
kun. H. Vaičiūnui vakarą, 
kad paminėti sukaktuves 20 
metų jo kunigystės. Marquet
te Park kolonijos lietuvių pa 
rapijos nariai tokias pat su
kaktuves minėjo savo klebo
no kun. Baltučio 20 metų ku
nigystės ir sukaktuves 50 m. 
jo amžiaus. Vienoj ir antroj 
kolonijoj į parengtus vaka
rus susirinko skaitlingi lie
tuvių būriai ir savo dvasios 
vadus tinkamai pagerbė. 
Nepiliečius siųs jų tėvynėn

Illinois valstija, ikišiol šel
pusi svetimų valstybių paval 
dinius — pavargėlius, nus
prendė ateivius nepiliečius 
siųsti į jų tėvynės, kurie ke
liauti .sutiks. Kelionės lėšas 
apmokės valstijos vargšų šel
pimo fondas. Toks vargšų 
siuntimas į jų tėvynes nesiva- 
dina deportacija. Spėjama, 
kad valstijoj yra apie 80,000 
svetimij vargšų, todėl mano
ma, kad juos išsiuntus, žymiai 
palengvės šelpimas piliečių.

Apskričio iždininkas prieš 
teismą

Cook apskričiui iždininku 
tarnavęs per 24 metus R. M.

Sweitzer, išaikvojo virš 400, 
000 dol. iždo pinigų. Nors 
daug kartų žadėjo trūkstan- 
čius pinigus gražinti, bet atė
jus skirtam laikui, jų neturė
jo. Po daugeHui tokių atidė- 
Hojimų, pagaliau šerifas jį 
prašalino iš tamystos, o aps
kričio administracija patrau
kė teisman, atsakyti už išai- 
kvot'ą turtą.

CHICAGOJ MIRĘ 
LIETUVIAI

Franciškus Jung (gal Jun_ 
gaitis), 40 m. gimęs Lietuvoj, 
Panevėžio apskr., Viekšnių pa 
rap., mirė geg. 4 d., palaido
tas šv. Kazimiero kapuose.

Veronika Garbinienė 40 m. 
gimus Lietuvoj, Mažeikių ap
skričio, Viekšnos parap., mirė 
geg. 3 d., palaidota šv. Kazi- 
mieiro kapuose.

Petras Vainauskas, pusės 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Tau
ragės apskr., Kaltinėnri par., 
mirė geg 1 d., palaidotas šv. 
Kazimiero kapuose.

Aleksandra Kundrotas 8 m. 
amžiaus, gimęs Chicagoj, mi
rė bal. 29 d., palaidotas šv. 
Kazimiero kapuose.

Juozapina Tzdoniūtė, 25 m. 
gimus CKicagoj, mirė balan. 
29 d., palaidota šv. Kazimiero 
kapuose. LSB.

Baltimore, Md.
— Šv. Trejybės dienoje mū 

sų bažnyčioje įvyko primici
jos kun. J. Josaičio. Per 11 
vai. iškilmingąją sumą kun. 
Dr. L. J Mendelis pasakė pa
mokslą apie kunigo aukštą 
dvasinį luomą, temoje: ”An- 
tras Kristus”. Primicijose 
skaitlingai dalyvavo giminių 
ir pažįstamų. Pilna bažnyčia 
prsirinko parapijiečių; cho
ras puikiai giedojo,

— Pereitą savaitę Baltimo- 
rėj įvyko lietuvius žeminan
čių įvykių: tūlas lietuvis jau 
suaugusios ir pakrikusios šei
mos tėvas, pagriebęs menkes
nį vyruką už rankų, norėjo 
jo ’’pamankštinti” ir nulaužė 
rankos kaulą. Iš to vienas pa
teko kalėjiman, kits ligoni
nėn. Antras senyvas lietuvis 
’’linksmoj” vietoj puolė ir 
kaktą nusimušė. Buvo pradė
jęs kabintis prie 'kito lietuvio 
bet policijos stotyj išklausi- 
jus jis paleistas.

— Keturi lietuviai su auto
mobiliu nepaprastai greit va
žiuodami apsivertė keleis kū
liais. Išlakstė kaip katukai iš 
dėžės sulaužytais kaulais, su
žeistom galvom.

— Siuvėjų darbai p. Draigi- 
nio šapa pradėjo pilnai eiti, 
p. MiEnausko šapa irgi dir
ba, p. Juočio buvo sustojusi, 
bet dabar pradeda kiek ge
riau dirbti, p. Gabrielavičiaus 
dar po teismus tąsosi, nežinia 
kada normaliai pradės dirbti. 
Mažesnėse šapose darbas ne
pastovus. J. Čėsnos šapa ge
rai dirba.

— Kun. A. Dubinskas pra
nešė šv. Vincento dr. lietuvių 
skyriaus nariams, kad centras 
sustos duoti pašalpą toms šei
moms, kurie bent kokiu būdu 
gali prasimaitinti. Paliks tik 
senelius ir ligonius ant pašal
pos. Valstija nesukelia kapi
talo, dauguma ir lietuvių ne
teks pašalpos. J. K.

Newark, N. J.
IŠLEISTUVIŲ BANKIETAS 
IR KONCERTAS NEWARKE

Newarko Liet. Moterų Klū 
bas rengia vieną iš gražiau- 
sių parengimų šį sezoną, tai 
išleistuvhj bankietą — Va
karienę dėl adv. R. Skipičio, 
jame dalyvauja mūsų meno 

^žiedai, kurie kartu su advok. 
R. Skipičiu važiuoja Pasau
lio Lie tu viii Kongresan.

Čia mums bus proga pirmu 
kartu išgirsti, kaip toli mūsų 
jaunuoliai yra nužengę muzi
koj.

Prieš vakarienę bus kon
certas ir nėra abejonės, kad 
kiekvienas norės išgirst to
kius artistus kaip p-lę Stoš- 
kiūtę iš Worcester, Mass., p- 
lę Sadauskaitę iš New Yorko, 
ponią Barborą Drangelis-Dar- 
lys, operos dainininkę iš Chi- 
cagos, ponią Strumskienę iš

Šių metų Ryt. Valstijų LIETUVIŲ DIENA prasidės pamaldomis šioje Mas“ 
petho lietuvių V. J. Atsimainymo Bažnyčioje. Šį sekmad. birželio 23 d. iškil
mingai bus pašventinta ir prakasta žiemė naujajai Maspetho lietuvių bažny
čiai. Gi pirmaidienio rytą prasidės darbas. Nors sunkūs laikai, energingo kle
bono, kun. J. Balkūno pasišventimu ir parapijiečių duosnumo dėka, per taip 
trumpų laiką surinkta milžiniška pinigų suma, reikalinga bažnyčiai pastatyti.

LIETUVOS NAUJIENOS
TĖVAI DOMININKONAI 

RASEINIUOSE

Šiais 1935 m. Tėvai Domi
nikonai perėmė visą Raseinių 
parapiją į savo globą. Po per
ėmimo buvo suruoštos 8 die- 
nų rekolekcijos, kurias 'vedė 
D. G. Tėvas Bonaventūra 
Pauliukas, O. P. Žmonių mi
nios plaukė į Raseinius išgirs
ti garsaus pamokslininko žo
džių. Rekolekcijos baigėsi 40 
valandų atlaidais. Pasekmės

Brooklyn, p. Banys iš Nwe 
Yorko, taipgi pianistę Aldo
ną Briedis iš Chicagos ir smui 
kininką Vincą Greičų iš Cle
veland, Ohio. Prie progos iš
girsim svarbų pranešimą iš 
muzikos srities, kurį padarys 
mūsų Komp. Juozas Žilevi
čius. Šis vakaras bus nufoto
grafuotas ir kiekvienas ga
lės turėt kaipo didelę atmin
tį, kad iš Amerikos išlydėjo 
tris jaunuolius: p-lę Stoškiū 
tę, p-lę Aldoną Briedis ir Vin 
cą Greičių, į mūesų tėvynę.

Palinkėti jiems laimingos 
kelionės ir gero pasisekimo, 
visi kviečiami į Elks Club sa
lę 929 Broad St., Newark, N. 
J. Birželio 23 d. (NedėEoj), 
6 vai. vakare. Prieš ir po kon 
certo bus šokiai ir susipažini
mai. Bilietai ypatai yra po 
$1.50. Jau tik kelios die
nos beliko, todėl skubėkit už 
sisakyt vietas. Kreipkitės pas 
klubo sekretorę: Mrs. E. Tre 
čiokienę, 84 Van Ness Place, 
NIewark, N. J. ar pas Komisi
jos narę: Mrs. O. Kaminskie
nę 72 Mapes Ave., Newark, 
N. J. Iš anksto vietas reikia 
užsisakyti. E. M. T. 

buvo didelės. Daug žmonių 
sugrįžo prie Gerojo DievuEo 
ir daug sutvirtėjo dvasioje. 
Per gegužės mėn. 5 vai. vaka
re būdavo gegužinės pamal
dos, kurias vedė T. Dominiko
nas. Įdomių skaitymų ir gra
žių gimnazijos mokinių giedo 
j imu daug žmonių viliojo į 
Dievo namus pagerbti Mari
ją. Daug darbų jau nuveikė 
Tėvai Dominikonai, kas buvo 
Raseiniuose pamiršta. Šiais 
metais pradėjo statyti netoli 
vienuolyno Liurdo koplyčią, 
Dievui padedant gal seksis 
užbaigti.

Dieve laimink Dominikonų 
provinciją Lietuvoje.

KARIAI ARTINASI SU 
VISUOMENE

Gegužės 26 d. Raseiniškiai 
šventė kariuomenės susiartini 
m o su visuomene šventę. Jau 
iš vakaro gražiai pasirodė. Su 
sirinko visos organizacijos į 
bažnyčią, o po pamaldų vėl 
pilnutėlėje tvarkoje žygiavo į 
kapines, aplankyti savo žuvu
siųjų draugų. Kapinėse labai 
gražiai kalbėjo Tėvas Bona
ventūra Pauliukas, O. P., pri 
mindamas visiems kaip reikia 
gerbti savo kariuomenę. Ka
riuomenė, yra tai tautos jėga.

Sekmadienį taip pat susirln 
ko visos organizacijos su 14 
įvairįaspalviij vėlevų ir daly
vavo pamaldose. Žmonių nu
stebimas Ir džiaugsmas buvo 
didelis, kad tiek daug jauni
mo dirba Dievui ir Tėvynei. 
Po pamaldų visi organizuotai 
žygiavo su orkestrą priešaky 
je į miesto aikštę, kur įvyko 
tos dienos iškilmių užbaiga.

Jonas Jančauskas.
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IVIETOS IR APYLINKES ŽINIOS
KURI PARAPIJA LAIMĖS?

Šiemet Lietuvių dienoje 
bus parapijų kontestas. Kon- 
testo korteles jau yra gauna
mos prie lietuviškų bažnyčių. 
Kontesto kortelės yra duoda
mos veltui, bet Lietuvių Die
ną, liepos 4, jos bus vertos 
po 10c. Reiškia, atvykę Klaš- 
čiaus parkan su kontesto kor
tele — mokės 10c. mažiau į- 
žangos.

Kiekvienos parapijos kon
testo kortelės yra skirtingos 
spalvos.

Iš kurios parapijos daugiau 
šia narių atvyks Klaščiaus 
parkan liepos 4 d., ta parapi
ja laimės skaičiaus dalyvių 
kontestą, gaus dovanų ir gar- 
bę.

Visose parapijose kontesto 
kortelių reikalavimas yra di
delis. Iš anksto, yra sunku at
spėti, kuri parapija laimės. 
Matyt, kad laimėjimo ruošia
si visos parapijos, nes susido 
mėjimas Lietuvių Diena ir 
tos dienos nepaprasta progra 
ma yra didelis.

KOMITETO NARIAMS

_ Šeštosios Lietuvių Dienos 
Komiteto nariams pranešam, 
kad kitas svarbus posėdis 
įvyksta šį pirmadienį, birželio 
24 d. Amerikos raštinėj. Visų 
narių dalyvavimas būtinas, 
nes yra daug svarbių ir sku
bių reikalų aptarti. Pradžia 8 
vai. vak. Susirinkimas bus 
trumpas. Sekret.

BAIGĖ HIGH SCHOOL

Gabrielius Aleksiūnas, kun 
Aleksiūno brolis, baigė Broo
klyn Prep. School, vedamą 
Tėvų Jėzuitų ir pereitą sek
madienį iš vyskupo Keamey 
ranki} gavo diplomą. Gabrie
lius mano stoti į kolegiją ir 
siekti aukštojo mokslo. Ge
riausio pasisekimo!
į v  (f
> NEPAMIRŠKITE

Kad Draugystė Šv. Vincen
to iš Maspetho liepos 7 d. ren 
gia didelį pikniką Klaščiaus 
parke. Visi esate kviečiami at 
silankyti į šį pikniką, kame 
turėsite gerą laiką ir smagiai 
pasišoksite. Įžanga 40c ypatai

Kviečia Komitetas.

FEDERACIJOS APSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS

Š. m. birželio mėn. 28 d. 
įvyksta mėnesinis Fed. Aps
kričio susirinkimas, Apreiš
kimo parapijos salėje, 8 vai. 
vakare.

Kadangi šio apskričio ini
ciatyva nutarta apvaikščioti 
spalių 9 d. paminėjimą, todėl 
svarbu šiame susirinkime vi
siems atstovams dalyvauti, 
nes bus svarstoma apvaikščio 
jimo programa.

Propag. Sekretorius.

PIKNIKAS IR ŠOKIAI

Šį sekmad. Birželio — June 
23 d. 1935 m. Šv. .Jono Drau
gystė (New Yorko) rengia 
didelį pikniką ir šokius Finks 
Parke, 814 E. 225th St., 
Bronx, N. Y. C. Šokiams gros 
Lietuviškų ir Amerikoniškų 
šokių orkestros. Visi kviečia
mi atsilankyti į šį didžiulį pa
rengimą ir susipažinti su New 
Yorkiečiais.

Šia proga norime paragin
ti mūsų gerb. tautiečius pasi
naudoti proga ir prisirašyti 
prie mūsų pašalpinės Šv. Jono 
Daugystės. Kas prieš Liepos- 
8 d. įsirašys į draugystę tu
rintis tarp 18 ir 25 metų am
žiaus, nemokės visai įstojimo 
mokesnio, o nuo 25 iki 45 m. 
amžiaus—mokės tik pusę įsto
jimo.

PIKNIKAS SU LAIMĖJI
MAIS

Šį šeštadienį Birželio June 
22 d. bus didelis piknikas, 
koncertas ir laimėjimai Kla
ščiaus parke, Maspethe. Jį 
rengia Karai. Angelų parapi
ja. Bus dainų ir kitokių įvai
renybių, po vadovyste P. A. 
Dulkės. Šokiams gros Avižo
nio orkestras.

Visi kviečiami atsilankyti: 
linksmai laiką praleisite ir pa 
remsite parapiją.

Parkas atdaras nuo 3 vai. 
vak. Įžanga, perkant iš kalno 
10c. pigiau.

?1 1 - -----------------
— Amerikos tūlos firmos 

pageidauja, kad Lietuva eks
portuotų Amerikon kumpių, 
ypač konservuotų skardinėse 
dėžėse.

LIETUVOS LAISVĖS PAS

KOLOS BONŲ REIKALU 

PRANEŠIMAS

’’Vyriausybės Žinios” Lie
tuvos Laisvės Paskolos bonų 
reikalu paskelbė įstatymo pa
keitimą, kuriuo numatoma, 
kad bonų turėtojams, kurie 
nustatytu terminu nepristato 
bonų apmokėti, palūkanų mo
kėjimas pratęsiamas ligi de
šimties metų. Palūkanų bus 
mokama, kaip ir ligi šiol, 5% 
kasmet.

Kitais žodžiais tariant, šiuo 
pakeitimu suteikiama bonų 
turėtojams galimybė, prade
dant šių metų liepos mėn. 1 
d., pagal norą, prinokusius 
bonus kuriam laikui pasilai
kyti ir pasinaudoti mokamo
mis palūkanomis, kurias Lie
tuvos Pasiuntinybė Washing
ton’e, kaip ligi šiol taip ir atej 
tyje, apmokės senąja tvarka. 
Šiuo Vyriausybės patvarky
mu suteikiama gera proga 
kiekvienam Lietuvos Laisvės 
Paskolos turėtojui nesisku
binti prinokusį boną iškeisti, 
bet tą iškeitimą atidėti ilges
niam laikui (ligi 10 metų), 
imant palūkanas.

Lengva matyti, kad toksai 
patvarkymas yra abipusiai 
naudingas ir todėl pageidau
jama, kad bonų savininkai šia 
proga pasinaudotų. Apie tai, 
kuriuo būdu bus mokamos 
palūkanos akivaizdoje išsibai 
gūsių kuponų, bus pranešta 
kiek vėliau.

Lietuvos Pasiuntinybė.

BAIGĖ MOKYKLĄ

Pereitą sekmad. Antanas 
Masaitis, sūnus gerai žinomos 
ir pavyzdingos Masaičių šei
mos, baigė St. Francis Xa 
vier’s High School. Gavo di
plomą Waldorf Astorija Ho
tel.

Jaunas Antanėlis baigė pra 
dinę mokyklą šv. Leonardo 
Brooklyne, vedamą Seserų 
Dominikiečių. Laimėjo kon 
testą ir gavo veltui ’’keturių 
metų mokslą Pranciškaus 
Ksavero High School, kurią 
veda Tėvai Jėzuitai.

Sveikinam Antanėlį įgiju- 
sį aukštesnį mokslą ir katali
kišką išauklėjimą; taipgi ir 
jo tėvelius brolį diekoną Ka 
zimierą ir Sesutę M. Georget
te. Tegul jį ir visą jų šeimą 
Dievas laimina.

MASPETH, N. Y.

Sveikiname!

Visos Maspetho draugijos 
sveikina didžiai gerbiamą vi
sų mylimą Kleboną kun. Jo
ną Balkūną, Jojo vardo die
noje. Linkime, kad Dievulis 
laikytų ilgiausius metus svei 
ką ir linksmą, kad sektūsi 
visi kilnūs darbai, o labiau
sia naujos Maspetho Bažny
čios statyba. Ilgiausių metų!

Mirė.
Birželio 13 d. iškilmingai 

palaidota a. a. Karalina Kaz
lauskienė. Šv. Ražančiaus dr- 
jos narės ypatingai gražiai 
rūpinosi paskutinį kartą pa
tarnauti: budėjo per 3 naktis, 
palydėjo į bažnyčią, sudarė 
gražią procesiją su degančio
mis žvakėmis ir nešė gedulo 
šydu pridengtą vėlevą, lydint 
į šv. Jono kapus. Taipgi už
prašė 2 Šv. Mišias. Ilsėkis ra
miai šaltoj Amerikos žeme
lėj. Likusiems našlaitėliams 
reiškiame gilią užuojautą.

Pavasario žiedai.
Birželio 16 d. šv. Trejybės 

dienoje per 9 vai. šv. Mišias 
kurias atnašavo kun. Lekė- 
šis, parapijos vaikučiai priė
mė pirmą šv. Komuniją. La
bai gražų pritaikytą pamoks
lą pasakė pats klebonas kun. 
J. Balkūnas. Altoriai ir baž
nyčia buvo gražiai išpuošta 
gėlėmis. Po šv. Mišių p. R. 
Kručas visus nufotografavo 
prie bažnyčios durų. Tėveliai 
ir parapijiečiai džiaugiasi ir 
dėkoja kunigams už jų dar
buotę ir tokį gražų išmokini- 
mą mūsų vaikučių. C. P.

Primicijos
Šį sekmad. birželio 23 d. 

įvyks kun. Vinco Godūno pri
micijos 11 vai. ryte. Primici- 
jantui asistuos areikunigu — 
J. Balkūnas, diakonu kun. A. 
Petrauskas, sub diakonu — 
subd. V. Pinkus, ceremonijo- 
rium kler. K. Masaitis. Pa
mokslą sakys kun. N. Pakal
nis. Bus ir daugiau kunigų.

Dievo Kūno Procesija
Tuoj po Mišių įvyks Die

vo Kūno vieša procesija gat
vėmis (Willow ir Clinton Av., 
Remsen PI., ir Perry Ave.) 
prie trijų altorių (ketvirtas 
bažnyčioje); kuriuos rėdys: 
Adomaitienė, Šimkienė ir Ne- 
dzinskienė. Procesijoje daly
vaus draugijos in corpore su 
vėlevomis ir karūnomis.

Stato naują Bažnyčią
Pagaliau Maspethas jau pri- 

siruošė statyti naują bažny
čią. Šį sekmadienį — birže
lio 23 d. įvyks iškilmingi Die
vo Kūno šventės Mišparai 4 
vai. p. p. Tuoj po Mišparų, 
bus iškilminga procesija į 
daržą, kur pašventins ir pra- 
kas žemę. Darbai gi prasidės 
ant rytojaus birž. 24 d. Visa 
parapija užkviesta į šias ce
remonijas. Po ceremonijų bus 
didelis piknikas.

Joninių Balius

Lenkų salėje, birželio 30 d. 
bus Joninių balius. Tikietų 
dar gailma gauti pas draugi
jų narius ir klebonijoje. Pra
džia 5 vai. Bis šokiai.

LĖKTUVO KRIKŠTYNOS

Šį sekmad. birželio 23 d. 
Darius-Girėnas Aero klubas, 
’’krikštys” pirmąjį savo mo
komąjį lėktuvą. Apie 2 vai 
p. p. automobiliai susirinks 
prie Liet. Legiono Romovės 
262A Humboldt St., ir 2:3€ 
išvyks į Flushing aerodromą, 
kame įvyks ^krikštynų cere
monijos. Po to visi grįš į Ro 
movę, kame bus vakarienė. 
Visi, kas tik turite automc 
bilius, papuoškite juos vėlevc 
mis ir vykite su visais į aero
dromą. Ten pamatysite lietu
vių jaunuolių įsigytą lėktu
vą, kuriuo jie mokosi ir nori 
tapti sparnuoti lietuviai.

RUOŠKIMĖS VISI PRIE
LIETUVIŲ DIENOS

Liepos 4 diena jau čia pat 
Tą dieną Didžiojo New Yorke 
ir apylinkių lietuviai suva
žiuos į Maspethą, Klasčiau 
Parkan, kur bus išpildyta ne
paprasta Lietuvių Dienos pr® 
grama: dainos, žaidimai, mu
zika, ir šokiai. Dalyvaus vi
si pylinkės parapijų chorai, 
jaunimo sporto rateliai, gerb. 
dvasiškija, inteligentija, biz
nieriai ir visi geros valios lie
tuviai. Bus daug svečių ir iš 
kitų valstijų, taigi turėsime 
gerą progą pasimatyti su pa
žįstamais iš tolimesnių kolo
nijų ir susipažinti su tais, ku
rių dar nepažįstame. Tokia 
didelė šventė pasitaiko metuo 
se tik vieną sykį, tad nepra- 
leiskime šios retos progos. 
Paraginkime ir savo pažįsta- 
tamus kad šiais metais būti
nai dalyvautų; jie bus paten 
kinti ir jums bus dėkingi už 
priminimą ir paraginimą da
lyvauti.

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

KLAŠČIAUS PARKE
Įžanga 40c. — Parke 50c.

Pradžia 3 vai.. Koncertas 7 v.

ŠOKIAI prieš ir po Koncerto

Gros Avižonio Orkestras

___________________________■- - - — - -__________________________________ ._________
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APREIŠKIMO PARAPIJOS 
METINĖ SUKAKTIS

Šį sekmad. birž. 23 d. Kla
ščiaus Parke, Maspethe, įvy
ksta didysis Apreiškimo pa
rapijos piknikas. Lygiai prieš 
metus tą dieną į mūsų para
piją atvyko darbuotis gerb. 
klebonas kun. N. Pakalnis ir 
jo asistentas kun. J. Kartavi- 
čius. Parapijiečiai nutarė pa
minėti tą įvykį, suruošiant 
milžinišką pikniką. Muz. Jan 
kus ir sesutės mokytojos la
vina parapijos mokyklos vai
kučius, kurie pirmu kartu or 
ganizuotai pasirodys progra
moj. Ištikro šis piknikas bus 
nepaprastas, kokio iki šiol pa 
rapija dar neturėjo. Taigi vi
si į Klaščiaus Parką šį sek
madienį. Ten viešpataus drau 
giškumo parapijiečių su savo 
vadais susiartinimo nuotaika, 
ten dalyvaus apie 300 moky
klos vaikučių — ateities lie
tuviškų žiedų.

tam bus išdalinami liūdymai 
baigusiems Apreiškimo mo
kyklą. Pirmadienio vakare 
7:30 įvyks iškilmingas moks-

— Nuo perstatymo opere
tės ’’Sylvia” mūsų choras pa
sižymi nepaprastai pakiliu 
ūpu ir nuolat didėja skaičiu
mi. Dabar yra 110 narių. Lie
tuvių Radio programų išpildy 
mu puošia netik mūsų para
pijos valandą, bet taipgi daly 
vau j a ir ’’Amerikos” prog
ramose.

— Birželio 6 d. įvyko pa
gerbimo pokilis varduvių pro
ga gerb. klebono kun. N. Pa
kalnio ir kun. J. Kartavičiaus 
Čia choro grupė pasižymėjo 
gražiu dainavimu.

— Birželio 9 d. choras su
ruošė pasilinksminimo vakarė
lį, į kurį suėjo labai daug 
gražaus jaunimo.

— Birželio 12 d. gerb. kle
bonas iškėlė gražią puotą cho 
rui už darbavimąsi parapijai. 
Buvo skanių valgių ir įvai
rių gėrimų. Orkestrą grojo 
šokiams. Perstatyta juokinga 
komedija. Už visą tai, choras 
nuoširdžiausiai dėkoja gerb. 
Klebonui kun. N. Pakalniui. 
Tą patį vakarą ’’New York 
Evening Journal” prisiuntė 
savo fotografą ir netikėtai at 
vyko to paties laikraščio re 
porteris, kuris išgavęs žinių 
apie choro darbuotę, patalpi 
no viršminėtame laikraštyj.

x — Mūsų didžiulis choras 
vadovaujant muz. Jonui Jan 
kui dainuos parapijos rengia
mam metiniam piknike, bir- 
želo 23 d. Klaščiaus Salėje, 
taipgi Rytinių Valstijų Šešto
joj Lietuvių Dienoj, liepos 4 
d. Klaščiaus Parke.

Sekmad. birželio 23 d. prieš 
9 vai. Mišias, vaikučiai gra- 
duantai bus iškilmingai pasi 
*įikti ir įvesti į bažnyčią. Po

Apreiškimo Parapijos Mokyk
los Užbaigimas.

lo metų užbaigimas. Seserys 
mokytojos su pagelba pono 
Jankaus, rengia platų progra 
mą. Tą patį vakarą bus išda 
lintos dovanos už įvairius at- 
sižymėjimus mokslo metu.

Todėl brangūs draugai, 
mes kviečiame nepamiršti mi
nėtų dienų. Ir nuo jūsų prlk 
lauso pasisekimas to vakaro: 
jūs suteiksite daug džiaugsmo 
baigusiems šią mokyklą vai
kučiams, antra — paremsite 
savo parapijinę mokyklą, ku 
rioje jūsų vaikeliai auklėja
mi moksle, ir doroje, o vai 
kučiai iš savo pusės yra pa- 
sirįžę -gražiausiai pasirodyti. 
At jauskite ir jų — mažyčių 
—vargą; jau keletas savaičių 
jie praktikuoja ir rengiasi 
prie tos iškilmingos dienos.

Programa bus sekanti: 1. 
Pasveikinimas svečių, 2. Dai
na Graduantų, 3. Maži Darži 
ninkai, 4. Amatninkų daina, 
5. Komedija, ’’Motina ant 
Streiko”, 6. Paukščių šokis, 
7. Šv. Teresės paveikslas, 8. 
Lietuvos skautės, 9. Minstrel 
Show, 10. Lietuvos Šokėjos, 
11. Atsisveikinimo kalba, 12, 
Gerb. Klebono ir gerb. kuni
go Aleksiūno kalba.

’’Lietuva, Tėvynė mūsų”. -

' Amerikonai apie šį chorą. Bir 
želio 17 d. į Liet. Univ. Biuro 
raštinę kreipėsi įgaliotiniai iš 
didžiulės WMCA radio stoties 
teiriaudamies, kaip ir kur ra
sti minėto choro vadą Gavę 
informacijas, tuojau kreipėsi 
pas p. J. Jankų ir užkvietė į 
pasitarimą dėl dainų išpildy
mo per minėtą stotį. Birž. 18 
d., muz. Jankus nuvyko ir 
pasižadėjo kitą sekmadienį— 
birželio 30 d. 4:45 — 5:00 p. 
p. išpildyti lietuviški], dainų 
programą per WMCA (570 
kc.). Nuvykus p. Jankui į pa 
sitarimą stoties vedėjai nega
lėjo atsistebėti, kad šiais lai
kais randasi tiek idealaus jau 
nimo, kuris pasišvenčia ir 
taip skaitlingai dalyvauja 
chore. Jie su malonumu suti
ko žinią, kad choras susideu 
da iš virš 100 narių, juos vi
sus ir užkvietė padainuoti.

AČIŪ!

Dumbliams, Žarnaus-
Butauskams, Kirve-

Majauskams, Ambra-
ir Ragevičienei už

Širdingai tariu ačiū Dauba
rams, 
kams, 
liams, 
zienei
’’surprise party’’’, kurie man 
suteikė gegužės 31 d.. Taipgi 
ačiū visiems už tokias gra
žias dovanelės.

Ačiū ačiū. P. Starkiūte.

- VAKARIENE -
JONINĖS —ir— ŠOKIAI

APREIŠKIMO CHORAS PER 
WMCA

Kaip daugeliui teko girdė
ti, Apreiškimo choras pakvies 
tas dalyvauti N. Y. Evening 
Journal didžiojoj dainų šven
tėj Liepos 20 d. Iš patalpintų 
paveikslų to laikraščio pus
lapiuos plačiau sužinojo ir

Ruošia Maspetho lietuvių pa“ 
rapija pagerbti savo kleboną

KUN. JONĄ BALKŪNĄ

Sekmad. Birželio 30 d., 5 v. 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, 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

= Tel.: STagg 2-2306 2

Į PALOCIUS SALDAINIŲ Į
= KRAUTUVE -
| GERIAUSIOS RŪŠIES 2

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

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

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—5048 NOTARY PUBLIC

Tel. STagg 2—0788 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA 
(LEVANDAUSKAS) 

į GRABORIUS
107 Union Avenue,

M. P. BALLAS, Inc

Priešais Apreiškimo Bažnyčią 1
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS . . —

EVERGREEN 8-9770

Brooklyn, N. Y.231 Bedford Avenue,

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Telephone: Evergreen 8-7027

SAVININKAS—A. SHRUPSKIS
Gera Duona—Žmogaus Sveikata

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

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

per tai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

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

Kreipkitės adresu:

JONAS MIKOLAITIS
380 So. 3rd Street.
Brooklym N. Y.

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

Jei norit gauti į
1920 7th Avė.,

N. MASENAS BAKING CO



8 ’’AMERI KA” Birželio 21 d., 1935 m. 
—■■■" —*

KARALIENĖS ANGELŲ 
PARAPIJA

— Novena prie šv. Antano, 
kurią laikė Tėvas Bružikas, 
iškilmingai baigėsi birž. 12 d. 
Buvo pilna bažnyčia žmonių. 
Iškilmingas šv. Mišias laikė 
kleb. kun. Aleksiūnas, diako
nu — kun. J. Bružikas, S. J., 
kun. Žvirblis, O. P. subdiako 
nu.

— Klebonui kun. Aleksiu
mi! j pagalbą atvyks kun. 
Drazdys, kuris čia svečiuosis 
visą vasarą.

— Dievo Kūno šventės iškil 
mingas apvaikščiojimas su iš
statytu šv. Sakramentu šį 
Sekmadienį. Prad. Ketvergu, 
birželio 20 d., kas rytą bus šv. 
Mišios 9:00 vai. su išstatyt. 
Šv. Sakramentu per visą ok 
tavą. Užsibaigs kitą ketvergą 
birželio 27 d.

Choro susirinkimas įvyko 
birželio 14 d. parap. salėj, 
kurį vedė pirm. G. J. Visac- 4
kas. Atsilankė daug choristų. 
Susirinkime dalyvavo kleb. 
kun. J. Aleksiūnas.

Prisirašė nauji nariai šie: 
Bladas Brazauskas, Petras 
Žibuda, Tedoras Rapulskis ar 
J. Baliūnas. Dėkojam pirm. 
G. J. Visackui už jo kaipo pir
mininko darbą. Gaila, kad jis 
atsisakė nuo pirmininko pa
reigų dėl savo sveikatos. Ti
kime, kad jis bus aktyvus na
rys mūsų chore ir toliau, p. 
Visacko vietą užėmė choro vi
ce pirm, ir senas choristas 
Ignas Bu j okas, kuris be abe
jonės vadovaus mūsų chorui 
sumaniai.

Birželio 9 d. apsivedė mūsų 
gabus choristas Juozas Spra- 
naitis su Petronėle Bepirščiū- 
M Linkime Spranaičiams 
sveikatos ir laimės jų gyveni
me.

Kaip pereitais metais, taip 
ir šiemet, choro metinis išva
žiavimas įvyksta Lake Ron
konkoma. Šio išvažiavimo dar 
bus atliks komitetas: Bronius 
Lieberis ir Ignas Bujokas.

IŠ 41 KUOPOS VEIKIMO

Ketvirtadienį, birželio 13 d. 
L. Vyčių 41 Vytauto kuopa 
turėjo mėnesinį susirinkimą. 
Išduota įvairūs pranešimai 
jų tarpe apie sporto šventę, 
kurioje kuopa išėjo trečioje 
vietoje.

Astuoni nauji nariai.
Į kuopą įsirašė aštuoni nau

ji nariai, būtent: A. Gudonis, 
C. Kazlauskas, A. Petkiūtė,, 
E. Kriaučiūnaitė, J. Šimkū 
nas, E. Connelly, V. Jakas, A. 
Kavaliauskas ir J. Mordas.

Pagerbtuvės
Pagerbimui sportininkų kp. 

nutarė suruošti parengimą su 
šokiais kuopos kambariuose 
ketvirtadienį birželio 27 d.

Atstovais į apskričio suva
žiavimą, kuris įvyks birželio 
23 d. Cliffside, N. J. išrink
ta: P. Ivanauskas, S. Mažei 
kienė, J. Masalskis, C. Kazlau 
skas, J. Lugauskss ir A. Sa- 
malionis.

gimo pagerbimo vakarienės 
mūsų gerb. kleb. kun. Nor
berto Pakalnio ir kun. Jono 
Kartavičiaus. Dėkojame vi
siems atsilankiusiems, o ypač 
šeimininkėms: ražantinėms: 
M. Stankevičienei, J. Stanke
vičienei, M. Butkienei, U. Ka 
zakauskienei, M. Krašauskie- 
nei, O. Karušaitienei, M. Ga- 
jauskienei, O. Žalnieraitienei; 
Vaikelio Jėzaus dr-jos: T.-Kli-' 
mienei, M. Dragūnaitienei; 
Sėjungietėms: O. Dobrovols- 
kienei, P. Bendziuvienei ir Be 
leviČienei. Taipgi šv. Vardo 
draugijos vyrams: K. Balt
rušaičiui ir St. Stagniūnui, už 
stalų parengimą. Dėkojame 
visoms patarnautojoms ant 
stalų — choristėms ir soda- 
lietėms, taipgi p. Jankui ir jo 
Ansambliui, už programos iš 
pildymą.

Rengimo Komisija:
O. Stagniūnienė,
P. Draugeliefcie, 
M. Vaicekauskienė.

L. VYČIŲ APSKRIČIO 
SUVAŽIAVIMAS

DĖKOJAME

Visoms ir visiems, kurie 
kuonors prisidėjo prie suren

Sekmad., birželio 23 d. 2 
vai. po pietų, Cliffside, N. J. 
įvyks Lietuvos Vyčių New 
Yorko ir New Jersey apskri
čio suvažiavimas. Bus svarsto 
ma įvairūs svarbūs einamieji 
reikalai ir išnešta rezoliucijos 
23 čiam visuotinam seimui, 
kuris įvyks rugpiūčio 13, 14 
irl5 d., Hartford, Conn.

Visos kuopos prašoma bū
tinai dalyvauti šiame suva
žiavime. A. J. M.

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS valandos:
12—2 p. p,

270 BERRY STREET 6—8 vak.

Tel.: EVergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK
161 NO. 6tb STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

....... . i
VALANDOS: 

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

Tel.: MAnsfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS
VALANDOS: 

1—2 p. p. 
6—8 vak.

Iškiriant Ketvirtadienius ir 
Sekmadienius

Tel.: JUniper 5-4488

(PltfA'JrtaUSK AS ) 
65-08 GRAND AVENUE, 

MASPETH, N. Y.

DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO 4th STREET

VALANDOS:
9—12 ryte
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-9105

VALANDOS:
DR. BLADAS K. VENCIUS

(DANTŲ GYDYTOJAS) Penktadieniais uždaryta
Tel.: STagg 2-0706

499 GRAND STREET Namų REpubllc 9-3040

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

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

Tel.: JUniper 5—0259

Šeštadienį birželio 22 d. 
mūsų parapijos piknike daly
vaujame su naujom dainom. 
Kadangi šis yra pirmas pa
rapijos piknikas po mūsų nau 
jo klebono kun. Aleksiūno 
vadovybe, tai buvo nutarta 
kad ir choristai mokėtų įžan
gą ir tuo pagelbėtų parapijai. 
O dainuosim kaip dar nebuvo 
girdėta! Visi, jauni, seni, 
šleivi ir kuproti — į parapi
jos pikniką!

O Liepos 4-tai rengiamės 
prie didžiosios Lietuvių Die
nos, kuri bus laikoma Klaš- 
Čiaus salėj ir parke. Vėliau 
pranešiu apie šio choro pri
sidėjimą prie Lietuvių Die
nos.

Choras dalyvaus visij tautų 
piknike birželio 30 , Tele
mark, N. J. Visi choristai yra 
užkviesti dalyvauti kaipo sve 
čiai Danų tautos. New York 
Evening Journal užkvietė 
mūsų chorą dalyvauti chorų 
konteste. Šį pakvietimą gavo
me per Lietuvos konsulą p. 
Žadeikį.

Tel.: Evergreen 1-771Q

"POVILAS GUSTAS 
—: Grabelius :—

Išnuomojami automobiliai įvairiems reikalams
423 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.
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I CLINTON PARKAS IM
= Tinka Piknikams, Baliams, ir kitiems parengimams
Zb ■■

= JUniper 5-8059 Jonas Klasčius, Savin. Ę
■v

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

RENGIA PIRMĄ OFICIALŲ 1935 M
Į DIDELĘ EKSKURSIJĄ į LIETUVĄ 
Išplaukia iš New Yorko Modemiškuoju Baltu Motorlaiviu 

Į ’GRIPSHOLM? |
Trečiadienį, Liepos 3 d., 11 vai. ryte

New York — Klaipėda Per Gothenburgą, Švediją
Visi Amerikos Lietuviai, Kviečiami Dalyvauti

EKSKURSIJOS PALYDOVAI: Sąjun gos 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, UI.

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

Arba Į vietinį laivakorčių agentą
SWEDISH AMERICAN LINE

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

Tel.: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

GRAND PARADISE BALL ROOMS ,!
buvus GRAND ASSEMBLY *

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

Pasilinksmini mams, Vestuvėms, Suėjimams *
Telephone EVergreen 7-1123. Eleveitorius patarnauja

........ ■aaaaaaiiaaaaaaai.........anai.........aaaiaiaaat^aaa

= GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS I
J. P. MACHULIS I

j REAL ESTATE & INSURANCE į
f 8656 85th Street, Woodhaven, N. Y. f:
f (Prie pat Forest Park stoties) i:
Į Notary Public Tel.; Virginia 7-1896 |

Parduoda ir išmaino namus, krautuves ir biznius, I 
išnuumuoja kambarius ir sukolektuoja rendas. Taipgi | 
apdraudžia automobilius, judomą ir nejudomą nuosa- | 
vybę, žmogaus sveikatą ir gyvybę. j
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TEL Virginia 7-4499 >
BARRY P. S H ALINS J

(BRONIUS P. ŠALINSKAS) S
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS ?

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs Kam-C 
bariai duodama nemokamai. Samdo automobilius įvairiems rei-C 
kalams. Kainos labai prieinamos. >

84“02 Jamaica Avenue, Woodhaven, L. I. 5
PRIE FOREST PARKWAY C ,
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