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— Taip sutartinai ir gra
žiai dirbę Brazilijos (Sao 
Paulo) lietuviai katalikai da
bar susikivirčino. Į nesusipra 
tlmą inveltas net konsulas 
Dr. P. Mačiulis. Būtų gražiau, 
kad tie ginčai būtų pamiršti 
ir prasidėtų vieningas darbas. 
Brazilijos lietuviai turi daug 
priešų — komunistų ir daug
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ATMINKI?KAS GRIAUNA TIKYBĄ GRIAUNA ŽMONIJOS

vargų dėl blogų gyvenimo 
sąlygų. Su jais tad. o ne savo 
tarpe reiktų kovoti.

—o—
—■ Liepos 4 d. invyksta 

Šeštoji metinė Lietuvių Die
na. Į ją suplaukia tūkstan
čiai gražiausio mūsų jaunimo 
ir jų teveliu. Šiais metais or
ganizuotai pasirodys netik di 
džiuliai parapijų chorai, vy
čiai — sportininkai, bet ir 
vaikučiai. Aš visus kviečiu tą 
dieną in Klaščiaus parką.

—O—
— Nėr to blogo, kad neiš

eitų ant gero — sako sena 
patarlė. Jei Lietuva nebūtų 
susiėmusi už kalnierlų su Vo
kietija, nebūtų gavusi tokio 
garsinimo pasaulyj. Maža to. 
Vokiečiai pradėjo Lietuvą 
grasinti karu, Lietuvos gy
ventojai ėmė rūpintis apsau
ga : ruošiasi antpuoliams iš 
oro, mokosi apsisaugoti nuo 
kenksmingų, dujų. Bet dar
vienas visus stebinantis reiš
kinys — visoj šalyj renkamos 
aukos ginklams pirkti. Jas 
renka patys gyventojai, nie- 
keno neraginami; aukoja jau 
ni ir seni. Lietuva ginkluota 
milžinų dvasia, noru būti ne
priklausoma. Prieš toki norą 
sutirps kaimynų ginklai, bus 
sutramdyti vandališki jų už
simojimai.

— Esą Pilsudskiui mirus jo 
testamentą lenkai tuojau su
deginę, nes jame Pilsudskio 
buvę parašyta toks perspėji
mas; ’’Jei jūs nesugebate už
imti visos Lietuvos su Klai
pėda, tai būtų daug geriau 
gražinti Vilnių lietuviams, 
nes jie tikrai mokės išsaugot 
priėjimą prie Baltijos jūrų.... 
Budėkite dėl Klaipėdos dau
giau net negu dėl Dancigo...” 
Kadangi Pilsudskis, laikęs sa- 
vę gudriausiu Lenkijos žmo
gum, nedrįso kėsintis prieš 
visą Lietuvą, tai aišku, koki 
mintis slepiasi Pilsudskio te
stamente ; — bracia polacy — 
susitaikinkite su Lietuva ir 
būsite apsaugoti nuo vokie
čių pavojaus.

—Aukštų dvisiškių sferose 
daug ginčų sukėlė, kas gali 
sudrausti kun. Coughliną.

PRANAS GRIGAS, kuris pereitą žiemą rado virš 40,000 
dol. and Wall gatvės, New Yorke ir juos gražino savinin
kams. Už tai jis buvo apdovanotas darbu, kurį tačiau turė
jo apleisti, kai susirgo iš susikrimtimo, kad tūli sukčiai 
pradėjo jį skriausti, pasisavindami jam atsiunčiamas iš vi
sur dovanas. Tūlą laiką teisingasis lietuvis vėl dirbo už 
$1 į dieną, kaip ir keletą metų prieš pinigų radimą, nešio
damas iškabą — garsinimą. Praną Grigą Šeštad. Lietuvių 
Dienos Komitetas užkvietė dalyvauti Klaščiaus parke, Lie
pos 4 d. Jis sutiko atsilankyti ir papasakoti įdomiij dalykų 
iš savo gyvenimo. Dabar Grigas dirba restorane, 98 Fulton 
St., N. Y. C. už nuolatinį atlyginimą $15.00.

Nuo Spaliij 1 d. šių metų, 
bankai mokės tik 2% už tau
pomus pinigus bankuose.

Kun. Dr. E. V. Dargin Lie
pos mėn. ’’American Eccle
siastical Review” rašo : kad 
Kun. Coughlin savo veiksmu 
tiesioginiai laužo kanonų į- 
statymus: kalbėdamas per ra
dio į visą Ameriką (reikia 
gauti visų vyskupų leidimas) 
ir užsiimdamas politika (ka
nonų uždrausta). Pasirodo, 
kad visas reikalas pateko Va
tikane. Šv. Tėvas, kaip prane
ša spauda, paliko klausimo iš
sprendimą Detroito vyskupo 
kompetencijai. Vadinasi, ku
nigas Ch. E. Coughlin turės 
pilną laisvę organizuoti So- 
cialo teisingumo lygą ir kal
bėti per radio.

UILLIAMSBURGE
DARBĄ PRADĖS 

RUGPIŪČIO 1 D.

Galutinai yra numatyta, 
kad Williamsbughe (Brook- 
lyųo miesto dalis) senų namų 
griovimo darbą pradėti rug- 
piūčio 1 d. š. m. Tą dieną bus 
paimta 1,000 darbininkų nu
griauti namus 12 ketvirtai
nių blokų plote: Bushwick 
Avenue, Leonard, Scholes ir 
Mau j er gatvių. Šiame plote, 
vietoj nugriautų senų namų, 
bus pastatyta nauji moderni
ški namai, kuriuose galės gy
venti apie 2,000 šeimų.

Yra numatyta ir kitas pa
našus darbas, kuris atsieisiąs 
$20,000,000. Bet kurioj vietoj 
šis darbas bus pravestas, dar 
nėra žinių.

KITAS TEISINGASIS EINA KARŠTOS DIS- 
’GRIGAS’ KUSIJOS

Trečiadienį vienas lietuvis 
nunešė siūtus pas valytoją N. 
Adelmen, 367 Hooper St., 
Brooklyne. Tik po keleto va
landų pasigedo, kad pinigai 
yra likę siūto kišenių j. Nuvy
kęs pas valytoją, rado, kad 
jo darbininkas juodukas 
Archbald Thomas, gyv. 381 
Convent Ave., N. Y. C. paė
męs prosy t siūtą, rado jame 
pamirštus $223.00 ir tuojau 
įteikė savo bosui. Nors jis ga
lėjo juos lengvai nuslėpti, vie 
nok teisingasis Archibaldas 
to nepadarė. Atsimenant, kad 
šis vyras dirba valykloj už 
$12.00 savaitėj — reikia >pa
galvot, koks kilnus ir teisin
gas jis buvo, kad tų pinigų 
nepasisavino. Tai ištiktųjų 
yra lygiai toks, kaip teisin
gasis lietuvis Grigas.

JOHNSONAS BEDAR
BIŲ CARAS

Gen. Hugh S. Johnson yra 
paskirtas New Yorko miesto 
bedarbių šelpimo direktorium 
su cariškais įgaliavimais. Jo 
žinion pavedama žymi dalis 
Federates valdžios paskirtų 
keturių. bilionų dolerių vie
šiems darbams, kad tuo būdu 
sumažinus bedarbių skaičių. 
Gen. Johnsonas savo naujas 
pareigas New Yorke pradėjo 
birželio 26 d.

CARNERA PRALAI
MĖJO

Yankee Stadiume, New 
Yorke, birželio 25 d. įvyko 
kruvinos kumštynės taip mil1 
žino italo Primo' Camera ir juo 
dūko Joe Louiso. Pastarasis 
skaudžiai sužalojęs Camera 
išmušė 6-tam išėjime. Žiūrovų 
buvo apie 57,000.

UŽ ORGANIZAVIMĄ 
KOMUNISTŲ GAVO 

15 METŲ KALĖJIMO.

Berlynas. — Birželio 25 d. 
1 nuteista 24 metų komunistė 
Bertha Krag, už bandymą at
gaivinti, peorganizuoti komu 

•nistų partiją Vokietijoj.

Prezidentui Rooseveltui re
komendavus Kongresui padi
dinti taksus ant didesniųjų 
įeigų, sukėlė Kongrese karštų 
diskusijų. Prezidento pasiūly
ti turtingiems aptaksavimai 
siekia iki 80%. Dėl to turtuo
lių luomo atstovai ir kelia 
triukšmą prie tokį, netikėtą 
Prezidento Roose velto pasiū
lymą, kurį jie vadina ”Soak 
the rich” (lupk turtingus).

PROTESTONAI PUO
LĖ KATALIKUS

Endinburge, Škotijoj, birž. 
25 d. Eucharistinio Kongreso 
proga, katalikai turėjo Šv. 
Sakramento procesiją, kurią 
puolė tūkstančiai fanatiškai 
nusiteikusių protestantų tiks
lu suardyti. įniršusių triukš
madarių nuraminimui buvo 
reikalingą pašaukti 300 poli- 
cistų.

PIRMAS KINŲ AMBA
SADORIUS

Nanking, — Kinų valdžia 
paskyrė savo atstovu Jungti
nėse Valstijose Alfredą Sze. 
Tai bus pirmas kinų ambasa
dorius Amerikoje.

P-lės Mickytė ir P. J. Želvyte, 
Šv. Jurgio parap. choro šoki- 
'kės, kurios Lietuvių Dienoj, 
'Liepos 4 d. šoks lietuviškus 
‘klasiškus šokius.
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SUSIPRASKIME IR PASINAUDOKIME

Taipgi norisi priminti ir tėveliams, kurie rūpinasi savo 
sūnelių ateitimi, nori matyti juos gražiai išauklėtais, patrio- 
tingai nusiteikusiais žmonėmis, kad siųstų savo sūnelius-į Ma 
rianapolio Kolegiją vasaros kursams. Supraskime, kad mūsij 
jaunųjų pasisekimas gyvenime glūdi jų išauklėjime jų prisi
rengime. Taigi pasinaudokime Marianapolio Kolegijos teikia
ma proga tą siekti.

'■t%

R00SEVELT0 EKONOMINĖS REFORMOS

Prezidentas Rooseveltas sumanė pagrindiniai pertvarky
ti šios šalies ekonominę sistemą. Vos jam užėmus preziden
tūrą ir pradėjus vykdyti radikalesnius planus darbui ir ka
pitalui normuoti, tuojau atsirado priekaištų, kad Roosevel
tas šalį veda į komunizmo nasrus. Bet prezidentas tų prie
kaištų nepaisė. Dabar jis parodė dar didesnę drąsą, kurios 
nė vienas ikišiol buvęs prezidentas nedrįso pareikšti. Jis su
manė turtuolius apdėti taksomis. Paviršutiniai atrodo pap
rastas reiškinys. Bet giliau nagrinėjant jis pasirodo kitokiu. 
Tai yra pamatinis dalykas.

Yra šimtai turčių, kurie be jokių pastangų, be jokio su
manumo ir darbo, gyvena tėvų ir protėvių paliktais milio- 
nais. Dabartinis prezidento ekonominio pertvarkymo projek
tas, vadinamas ’’Turtuolių taksavimas”, duos progą stambia
jam užšaldytam kapitalui išsijudinti ir eiti iš rankų į ran
kas, kaip eina paprastųjų darbininkų uždarbis.

Šis drąsus prezidento žygis sutiko pasipriešinimą. Kitaip 
ir manyt negalėjom. Bet reikia tikėt, kad po nuoseklesnio 
klausimo išnagrinėjimo, po platesnių diskusijų, jis bus pri
imtas.

Ištikrųjų, Rooseveltas parodė, kad jis pasirįžęs eiti tei
singu keliu ir saugoti didžiumos reikalus, o ne pataikauti 
turčiams, kaip tai darė Hooveris.

Reikia tad palinkėti, kad Rooseveltas pasiliktų ir an
trajai tarnybai per kurią jis šalį tikrai atves į gerbūvį, jei 
taip dirbs, kaip iki šiol.

Vasara yra malonus laikas poilsiui mokslą ei
nančiam jaunimui. Tačiau reikia nepamiršti, kad mūsų gy
venime yra.... mažas skaičius tų vasarų, kurias galime naudo
ti taip, kaip patys norime. Tos vasaros —• tai mokslo suole 
sėdinčių vasaros. Apleidus mokyklos suolą — mūsų vasaras 
pasisavina gyvenimas; tada jų negalime naudoti kaip 
mums patiktų.

Pasibaigus šiems mokslo metams, tūkstančiams lietuvių 
jaunuolių ir mūsų apylinkėj atsiras proga tą vasarą sunau
doti kaip kam patiks. Vėl primenu — tokių vasarų turėsime 
labai maža, malonus moksleivi. Taigi stengkimės ją tinkamai 
sunaudoti.

Gražiojoj lietuvių Marianapolio Kolegijoj yra rengiami 
moksleiviams vasariniai kursai. Tai gražiausia proga mums 
pasinaudoti, pagilinti savo mokslo ir ideologijos žinias, pra
mokti lietuvių kalbos. O jei kam teko matyti puošnųjį kole
gijos parką, kvepiančius gėlynus, dailius gėlių ir medžių 
spalvose pasinėrusius kolegijos rūmus ir bendrabučius, tas 
tikrai supras, kad vasaros praleidimas Marianapolio kolegi
joj bus kartu ir sveikatos pataisymo laikas, puikios atostogos-

Subscription rates:
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In. U. S. A. six months............ 80
Other Countries one year . $2.25 
Other Countries 6 months .. 1.25
Advertising rates on application 
Advertising in ’’Amerika” brings 

best results

:APŽVALGA
ITALIJA NERIMSTA

’ ’Draugas ’ ’ rašo :
’’Italija rimtai rengiasi in 

karą su Etijopiją. Ji nepaiso 
jokių perspėjimų. Italijos di
ktatorius taip persiėmęs mi- 
litarizmo dvasia, kad jokiu 
būdu nebenurimsta. Tiek me
tų rengėsi, nuo kojų ligi gal
vos apsiginklavo ir dabar nori 
išmėginti savo jėgas.

’ ’Mussolinis, kalbėdamas 
karo veteranams, pabrėžė, 
kad italų tauta yra kareivių 
tauta. Reikia grįžt prie gar
siosios senovės. Romos praei
ties, kuri tik ginklais tebuvo 
pasiekta.

’’Bet Mussoliniui, tur būt 
yra žinoma dėl ko toji garsio
ji ir galingoji Romos imperi
ja žlugo. Nejaugi jis Italiją 
tokiais pat keliais nori vesti, 
kad tokio pat likimo ir ji su
silauktų.

’’Diktatoriai neturėtų pa
miršti Kristaus žodžių, kad 
kas kardu kovoja, tas nuo 
kardo ir žūva.”

NEGALI BŪTI RELIGIJAI 
ABEJINGOS MOKYKLOS
’’Panevėžio Garsas” rašo:
’’Lietuvos Vyskupai mūsų 

mokyklos reformos proga šie
met išleistame bendrame ga
nytojiškame rašte sako:

’’Šiandien labai garsiai-yra 
skelbiamos vadinamos neutra 
lės mokyklos. Mokykla, ypač 
valstybinė mokykla, esanti vi_ 
slems piliečiams, ar jie būtų 
šiokio ar tokio tikėjimo, ar 
kad ir jokio tikėjimo nedri- 
pažintų. Todėl viešoji mokyk
la tikybos atžvilgiu turinti 
būti neutrali (abejinga), kad 
galėtų tikti invairių insitikl- 
nimų piliečiams. Tokia moky
kla neturinti vaikams nieko 
kalbėti nė už tikėjimą, nė 
prieš tikėjimą.

’’Bet toks mokyklos abejin 
gumas tėra galimas tik teori
joj, ne praktikoj. Ne be rei
kalo senai yra pasakęs Kris
tus: ’’Kas nėra su manimi, 
prieš mane yra” (Mat. 12,30).

”Ir iš tikro. Juk vaikas 
indomaujasi visu kuo. Be abe
jonės, jam kils klausimai: iš 
kur atsirado pasaulis, žmogus1 
koks jo paskyrimas, kas mus 
laukia anapus kapo ir tt. In 
tuos klausimus mokytojas, 
noroms — nenoroms, turės 
mokiniui atsakyti. Arba atsa
kys, kad Dievas sutvėrė pa
saulį ir žmogų, kad davė jam 
nemarią sielą, kad paskyrė 
ją amžinai gyventi. Arba tu
rės visa tai aiškinti, kaip kad 

i

mano laisvamaniai: kad pa
saulis nėra Dievo sukūrtas, 
kad žmogus yra tik aukštesnė 
gyvulio veislė ir tt.

’’Vadinasi, visiškai abejin 
gos religijai mokyklos būti 
negali.

’’Kad taip ištikrųjų yra, 
rodo šių laikų valstybinės mo 
kyklos, sakysim. Prancūzijoj, 
Jos sakosi esančios nautralės, 
bet ištikro dažniausiai yra 
priešingos tikybai. Katalikai, 
norėdami nuo jų apsaugoti 
savo vaikus, steigia savo lė 
šomis aiškiai katalikiškas 
mokyklas”.

ALRK. STUDENTAI IR PRO 
FESIONALAI IR ATEITI

NINKAI

Lietpos 3 d. laivu Grip- 
sholm išplaukia Kat. Studen
tų ir Profesijonalų ekskursi
ja, dalyvauti Liet. Ateitinin
kų 25 metų jubiliejuje. Atlai
kę savo seimą šiose dienose, 
studentai, kupini entuziazmo 
vyksta Lietuvon pasidžiaugti 
tenykščių moksleivių veikimo 
sukaktimi. Jie sveikins ame
rikiečių vardu ateitininkų or
ganizaciją, vienintelę šviesuo
lių draugiją, pergyvenusią 
kovų laikus del savistovybės, 
jos atgimimą, atstatymą ir ap
sigynimą.

Mūsų studentai ir profesio
nalai pamatys Lietuvos atei
tininkų pasiaukojimą ir pasi
ryžimą dirbti Dievui ir Tėvy
nei. Ateitininkai moksleiviai 
grynai kultūrinė bei tikybinė 
organizacija, bet negali veik
ti viešai gimnazijose, nors kon 
stituclja ir konkordatas ga
rantuoja veikimo laisvę. Nu
baudimas per 500 moksleivių 
ateitininkų lengvesnėmis ar 

'sunkesnėmis bausmėmis, iki 
išvarymo iš mokyklos, rodo, 
kaip tautininkai nori panai
kinti katalikišką organizaci
ją. Tas juos skatina aukotis. 
Globojami episkopato ir kat. 
visuomenės, ateitininkai, iš
auklėjo išmėgintus ir užgrū
dintus katalikų veikėjus. Gai
la, kad tautininkai neišnau
doja ateitininkų tautos vie
ningumo tikslams. Negalima 
reikalauti religinius įsitikini
mus aukoti tautiniams. Dievas 
pirma visko. Tėvynė nenu
kenčia, bet stiprėja nuo kata
likiško veikimo, nes Dievo 
meilė iššaukia Tėvynės meilę. 
Šiais principais remiasi Mū
sų Studentų ir Profesionalų 
Sąjunga Amerikoje.

PASAULIEČIŲ APAŠTALA
VIMO BŪDAI

3. Meilės apaštalavimas
’ ’Kristaus meilė verčia 

mus.” (2 Kor. 5, 19). Tai apa
štalų programos šūkis. O ne 
apsakoma meilės jėga. Ji su
naikina kiekvieną pasiprleši 
nimą. Ji suminkština labiau
siai įšėlusią ir sukietėjusią 
širdį. Joje yra paslaptis kiek
vieno pasisekimo. ’'’Ne kum
štimis ir grasinimais, bet 
meilingumu ir gailestingumu 
tu turi p'atraukti tuos drau
gus į save” (gyv. Šv. Jono 
Bosko).

Koks platus ir visiem pri
einamas meilės apaštalavimo 
laukas. Yra žmonių, kurie, 
girdėdami kalbant apie bega
linę sielos vertę, apie pasi
šventimus tų, kurie visą savo 
gyvenimą paaukoja dėl sielų, 
verkia iš susijaudinimo. Bet 
kiek jie aukoja, misijij dar
bams, labdarybei, katalikiš
kom mokyklom1? Gal nei šim
tosios dalies metinių pajamų 
nenori tam skirti. Kas yra 
svarbiau kūnas, kuris rytoj 
gal jau bus sunaikintas, ar 
siela, kuri yra amžina? Šv. 
Rožė Limietė, pati būdama 
neturtinga, dar vargingi au 
gyventi pasiryžo, kad sutau
pytų vienam jaunuoliui mok
slo lėšas, kad tas galėtų būti 
kunigu. 1879 m. Ričardas Ge- 
Imi, norėdamas nusižudyti 
smarkiai susižeidė. Jo drau
gas Ferrini skubiai bėgo pa
kviesti jam kunigą. Sužinoję 
tai kiti jo draugai klausia 
Ferrini: ’’Dėl ko nebėgai pir
miausia pas gydytoją? — Aš 
norėjau visupirma gelbėti 
Gelrui sielą”. Gražus atsaky 
mas, bet dar graženis jo dar
bas.

Žinai, kad tavo draugas, ar 
bent tavo pažįstamas serga. 
Ar daug tau rūpi, kad jis bū
tų aprūpintas šv. Sakramen
tais?

Tavo artimas yra reikalin
gas medžiaginės paramos. Ar 
gali būti ramus atsisėdęs prie 
skanumynais paruošto stalo, 
kuomet, tuom pat laiku, tavo 
artimo šeima neturi duonos 
kąsnio. Su mažu krepšeliu 
maisto, ar kelis dolerius ne
šinąs atlankysi neturtingą šei 
mą, vargšų ar senelių prie
glaudą, užtikrinu, jausi daug 
didesnį džiaugsmą, negu bū
tum jautęs sėdėdamas su tur
tingais savo draugais prie 
apsčiai paruošto skanėsij ir 
gėrimų stalo.

Kun. A. Drazdys.

Kas piktai atiteko, tas duo
da suprasti, kad sąžinė jam 
klaidą prikaišioja.

Tomjnaseo.
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ŠERMUKŠNINĖ

Nors kaip Lietuvos gazie- 
tos praneša, kad litvanika, 
pradedant nuo Mojaus 30 d. 
bile dieną gali nutūpt Kau
ne, bet jau džuniaus pabai
ga, o litvanika. dar neprisile- 
sė iki snapo ir tupi Floydbe- 
ne. Vargšai tie mūsų broliai, 
jiems ir kaklai išaugs kreivi 
nuo veizėjimo j dangų. Ale 
jei tie mūsų broliai žinotų, 
kad litvanika dar nori sulest 
keleto šimtų amerikanckų 
dolerų, kol pasakys mums * 
gudbay, tai kuriam laikui 
dar jie ten apsispakajytų ir 
eitų dirbti savo kasdieninio 
darbo. O dar daugiau būtų 
jiems ten dyvų, jei jie, kaip 
ir mes, žinotų apie kaikurių 
mūsų ’’biznierių” dzivalon- 
gus. Aną dieną užeinu Į lietu
višką restoracija — ateina 
ir vienas lietuviškas gazietų 
agentėlis ir tiesia ranką, pra
šydamas aukų litvanikai.
Žiūrėjau Navynas ir kitas g a 
zietas, neradau, kad toki;
žmonės būtų prisiuntę skridi
mui aukų. Taigi atrodo, kad 
čia yra dar daugiau monkey 
biznis, negu mes žinom. Atro 
do, kad dabar tai litvanikai 
aukas renka kas tik pamisli- 
nę; apie atskaitas niekas nė 
kveščino nestato. Taigi man 
atrodo, kad tie lietuviai tu-

Yra žmonių, kurie turi su” 
manumo, mokslo ir net genia 
lumo, bet neturi būdo. Ir to
dėl vargšai jie.

Lacordaire.

, retų uždaryt duris tokiems 
aukų ’'’rinkėjams”, kurie ne
turi at atinkamų p op era. O 
be to„ kaip teko girdėt, tai 
Grlgaicis jau prieš mėnesi 
čėso sakė, kad jau: ’’lakūnas 
apseis ir be tamstų ruošiamų 
išleistuvių”. Tai kamgi tie 
’’rinkėjai” dolerukus medžio
ja? Gal kas išvirožysit? Lauk
siu.

Pereitą četvergą Brooklyno 
profesijonalai surengė balių 
kuriam norėjo lojeriui Skipi
čiui ir Įeit. Vaitkui pasakyt 
gudbay ir palinkėt visų geru
mėlių. Lakūnas Vaitkus atsi 
lankė; gausiai buvo apipiltas 
visokiais klausimais. Ale jis 
kaip tikras lakūnas — šaltai 
atsakinėjo ir aiškino ką jis 
kaip žinojo; nedarė jokių 
spėliojimų ir monkinimų. 
Mat, žinojo, kad profesijona
lai žmonės nėra glupi ir jiems 
neteisybę pasakot neverta.

Kitaip atsitiko su lojerlu 
Skipičiu, kuris jau išvyksta 
į Lietuvą. Jis neatsilankė į tą 
vakarienę. Tai buvo geras 
mūsų profesionalams ”slap 
in the face” iš p. Skipičio. 
Kažin kaip jaučiasi po tos 
vainos abi pusės....

— Na, o dabar visiems gud 
bay iki Lietuvių Dienos. Ma
nau, kad 4 džiulajaus visi su 
sitiksim Klaščiaus parke. Ten 
pažiūrėsim Į visus reikalus 
per spaktyvas. Gal ir profe
sionalų keletą ten rasim; o 
tada jie mums atsakys daug 
kveščinų. Dėdė.

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

ke šiek tiek sumažėjo. Paly
ginus su pereitų metų kaino 
mis vistiek nuo 17 iki 43% 
šiemet ji yra brangesnė.

— Rose Curcio buvo suta
rus su Robert Foley apsives
ti ir birželio 23 d. nuotaka 
atvyko in bažnyčią (Union 
Avė., Brooklyne), bet jauni
kis nepasirodė ir dingo kaip 
kumparas, palikdamas jau
nąją ir jos 500 svečių belau 
kiančius jaunikio.

— Birželio 4 d. Kauno prie- 
miestyj A. Panemunėj perkū
nas trenkė in ūkininką Bum- 
gardaitį. Be jo pritrenkti dar 
kiti 3 asmenys. Iš jų viena 
moteris nebepavyko atgaivin
ti.

— Rusijoj žmonės ne auksi
nius, o geležinius ir plieninius 
dantis dedasi. Prispaustieji 
juos vadina ’’geležies ėdi
kais ’ ’.

— Vokietija 1816 metais 
turėjo 22 mil. gyventojų, o 
1933 m. pasiekė 66 milionų.

—■ Visame pasaulyj dabar 
yra 36,000 misionierių. Kas
met esti apie 400,000 atsiver
timi} Į Katalikų Bažnyčią, o 
bendrai kasmet katalikų pri
auga apie 3 ir pusę miliono.

— Nuo birž. 1 d. Panevėžyj 
atidaroma mergaitėms vasa
riniai audimo ir mezgimo kur
sai. Juos rengia &emės Ūkio 
rūmai.

— Lenkija apskundusi 
Lietuvą tarpt, radio biurui 
Londone, kad apie mirusi 
marš. Pilsudskį laidotuvių 
proga skelbta nepalankios ži
nios.

— Lenkija insisteigė laivų 
dirbtuves Gdynėj. Statomi ka
riški ir prekybiniai laivai.

— Ikišiol priklausiusi Liet. 
Blaivybės draugijai vaikučiii 
Angelo Sargo S-ga, vyksupų 
nutarimu atskirta nuo B-bės 
draugijos ir pavesta Krikščio 
niško Mokslo Brolijai.

—■ Vokietijoj, Leipcigo 
miesto valdžia Įsakė mokyk
lose per tikybos pamokas aiš
kinti senovės germanų papro 
čius ir jų pagonišką tikybą.

—- Nesenai francūzų garsi 
artistė Wending instojo vie
nuolynam Ji pasiryžusi eiti 
net Į misijas slaugyt raupsuo
tųjų.

— Romos miestas taip ple
čias ir gausėja gyventojais, 
kad jų dvasiniams reikalams 
aprūpinti jau reikia apie 35 
naujų, bažnyčių.

— Austrijos masonų ložos 
virsta. Pastaruoju laiku eina 
antimasoniška propaganda. 
Masonai būriais išstoja iš lo- 
žų. Jose pasilieka išimtinai 
žydai.

— Šį rudeni, spalių 20 d. 
Rio De Geneiro, Brazilijoj, 
Įvyksta Pan-Amerikos Rau
donojo Kryžiaus konferenci
ja.

— Birželio 23 d. Coney Is
land, New Yorke, maudynes 
aplankė apie 1,000,000 žmo
nių. Policijos stotyj atvesta 
80 vaikų, kurie buvo paklydę 
ir pasimetė su tėvais.

— Kalbama, kad Vokietija 
ir Japonija yra sudarę mili- 
tarę sutarti. Vokiečiai išsi
juosę garbina japonus ir jų 
pagonizmą.

— Meksiko City. J. V. am
basadoriaus Daniels namuo
se sprogo bomba. Iš patarnau 
tojų niekas nesužeista.

— Mėsos kainos New Yor

— Sako, kad Sov. Rusija 
ketina įsileisti tuos rusų emi
grantus specialistus, kurie iš
vykdami iš Rusijos buvo ne- 

I vyresni 15 m. Rusijai reikia Į 
į specialistų, taigi jie nebepai- 

so ir kviečiasi tuos, kurie ne
sutiko būti komunistų valdo
mi ir emigravo.

—■ Spauda paduoda, kad 
ten, Prahoj, manoma insteig- 
ti Karolio universitete lietu
vių kalbos lektoratas.

— Pastaruoju laiku abisi- 
nieeiai pradėjo bruzdėti prieš 
italus. Vienas lakūnas karinin 
kas Adis Ababe prie teatro 
nuplėšė Italijos pasiuntinio 
vėlevas nuo automobilio. Vi
sa Abisinija sparčiai ruošiasi 
karui su Italija. Karalius Hai
le Salessie išleido atsišaukimą 
į visą tautą, kviesdamas ginti 
laisvę ir pažadėdamas apgink
luoti visus, kastik panorės.

—■ J. V. Kongresas reika
lauja, kad Mr. Daniels, J. V. 
atstovas Meksikoje butų at
šauktas.

— Meksikoje labai neramu. 
Dėlei tos priežasties, senasis 
diktatorius kraugeris Calles . 
pašalintas iš valdžios.

— New Yorko lenkai pro
testuoja už persekiojimą ka
talikų darbininkų Rusijoje, 
Meksikoje, Ispanijoje ir Vo
kietijoje. Pasekė lietuvius.

—■ Amerikoj mažesniuose 
miesteliuose jau geresni lai
kai grįžta.' Taip praneša iš 
Albany, N. Y. tyrinėjimo ko
misija, kuri darė tyrimus 13 
rytinių valstijų.

— Šv. Tėvas paskyrė Msgr. 
Ford Brooklynietį, Apašta
lišku vikaru ir vyskupu Kai- 
ran, Chinijoj. Pyskupas Ford 
gyvena Kinijoje jau nuo 1918 
metų. ! i

Apreiškimo Parapijos Di
dysis choras, vedamas p. 
Jono Jankaus, šį sekma
dienį, birželio 30 d. dai
nuos iš stoties WMCA 
(750 kc.) 3:45 iki 4:00 v. 
po pietų (arba 2:45—3:00 
E. S. laiku).

Taipgi šis milžiniškas 
choras dainuos ir Šeštojoj 
Lietuvių Dienoj, Liepos 
4 dieną, Klaščiaus Parke, 
Maspethe.
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Muzikas Jonas Jankus. Jo 
vedamas pasižymėjęs Apreiš
kimo parapijos choras išpil
dys dainų programą Lietuviu 
Dienoj, Liepos 4 d. Klaščiaus 
Parke.

PADĖKITE MUMS BAIGTI 
PRADĖTĄ DARBĄ

Gerbiamieji! Jūs žinote, 
kad 1933 m. Darius ir Girė
nas pasiaukavę Lietuvos ir 
lietuvių tautos garbei, tragi
škai žuvo nugalėję žiaurųjį 
Atlanto vandenyną. Jų pasi- 
aukavimas ir tragiškas žuvi
mas nustebino civilizuotą pa
saulį, kuris tik tada sužinojo 
kaip narsių ir pasišventusių 
vyrų turi lietuvių tauta. Chi- 
cagos lietuvių būrelis pasi
rengė tą tragišką įvykį atžy
mėti pastatymu Dariui — Gi
rėnui paminklo, kuris sekan
čioms gentkartėms liūdytų lie 
tuvių drąsą, pasišventimą ir 
narsumą.

, Chicagiečlų nusitarimas bu
vo širdingas ir tikslus. Tuo
jau imtasi darbo ir Dariui— 
Girėnui paminklas jau stato
mas. Statybos darbas eina 
pirmyn ir už dviejų-trijų sa

Muzikas J. F. Tamošaitis, 
kurio vedamas Maspetho V. 
J. Atsimainymo parapijos 
choras Lietuvių Dienoj išpil
dys dainų programą.

vaičių paminklas bus užbaig
tas. Liepos 28 d. su didelėmis 
Iškilmėmis paminklas bus ati
dengtas. Paminklo atidengi
mo lietuviai laukia taip, kad 
jau dabar statomą paminklą 
būriai vietinių ir iš tolimųjų 
valstijų atvykusių lietuvių 
lanko. Taigi jau kuriasi lie
tuvių šventovė.

Bet štai atsiranda kliūtis! 
Paminklo statymą užbaigus 
mes turėsime architektui už
mokėt už jo darbą visą su de
rėtą sumą pinigų, o to nepa
darant, 28 dienoj Liepos pa
minklą atidengti mes negalė
sime. O tam reikalui mums 
dar trūksta $3,500, kuriuos 
dabar būtinai turime sukelti 
iki paminklo statymo darbas 
bus užbaigtas. Jei iki 28 die
nai Liepos šios sumos nesu- 
kelsime, įvyks labai nemalo
nus dalykas: darbas susitruk- 
dys, paminklo statymo fondo 
veikėjų ūpas ir energija su- 
sigadys, o visuomenė jausis 
lyg su vilta. Taip aplinky
bėms susidėjus ir paties pa
minklo atidengimas nusitęstų 
net nežinia iki kuriam laikui. 
Tai būtų mums ir visuomenei 
labai nemalonus įvykis, kurio 
prisileisti mes nenorime. O 
kad jo neprisileidus, esame 
priversti šauktis lietuvių vi
suomenės pagalbos:

Padėkite mums baigti pra
dėtą darbą! Padėkite mums 
sukelti paminklo statymui 
trūkstančią pinigų sumą, kad 
galėtume paminklą atidengti 
28 d. Liepos, prie kurios iš
kilmių jau dabar rengiamės.

Gerbiamieji! Suteikite 
mums finansišką pagelbą vi
sais galimais būdais! Aukau
kite kas kiek išgalite. Parin
kite savo kolonijose tarpe 
tautiečių aukų. Paskirkite da
lį pelno iš savo rengiamų pra
mogų ar kaip kitaip galint 
sudarykite aukų mažesnes ar 
didesnes sumas ir siuskite jas 
Dariaus-Girėno Paminklo Sta 
tymo Fondui. Kiekvienas Jū
sų paaukautas pinigėlis Da
riaus-Girėno paminklo staty
mui, bus kaipo plytelė to pa
minklo sienoj. Visos gautos 
iš Jūsų aukos bus paskelbtos 
laikraščiuose. Atminkite Ger
biamieji, kad;

Mums dar trūksta $3,500- 
kuriuos turime būtinai sukel
ti iki 28 dienai Liepos O tą 
sumą ūmai sukelti negalėsime 
be visuomenės pagelbos. Tos 
pagelbos dabar iš Jūsų pra
šome! Visas aukas siūsdami: 
perlaidus ir čekius rašykite 
vardu: Darlus-Girėnas Memo
rial Fund, ir siuskite Fondo 
sekretoriui (V. Rėkus, 1840 
Wabansia Ave., Chicago, Hl.), 
arba iždininkui (J. Kratkus, 

” A M E RI K A ”

2201 Cermak Road, Chicago, 
Ill.). Kas tik jaučia save lie
tuviu, šiuom nuoširdžiai pra
šomas prisidėti su aukomis 
Inrengimui lietuvių šventovės 
Chicagoje. Prisidėkite su au
ka, kokią kas išgalite.

Padėkite mums baigti pra
dėtą darb!

Dariaus-Girėno Paminklo
Fondo Valdyba:

L. Šimuits — Pirmin., Kun. 
Ign. Albavičius, — Sekret., 
Jonas Krtkus, iždin. R. A. 
Vasalle, pirm., B. F. Simokai- 
tis, vice pirm., J. A. Micke- 
liūnas, vice pirm., V. Rėkus, 
Sekret., John Caikauskas fi
nansų sekr., Chas Kai, Paren
gimų Komisijos pirmin.

LIETUVOS LAISVĖS PAS
KOLOS REIKALU PRANE

ŠIMAS

Ryšium su Pasiuntinybės 
paskelbtu pranešimu, papildo
mai pranešame, kad bonų tu
rėtojai, pristatydami bonus 
pratęsti, išpirkti ir gauti 1935 
metų palūkanas, privalės už
pildyti ir atsiųsti Pasiuntiny
bei su bonais nustatytos for
mos pareiškimus. Kalbamų 
pareiškimų blankai bus gau
nami Pasiuntinybėje.

Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonų turėtojams sutikus vi
sus ar dalį bonų pratęsti bet 
kuriam terminui nuo 1 iki 10 
metų, Pasiuntinybė bonus per 
štampuos, pažymėdama su
tartą naują bono išpirkimo 
terminą ir išmokės palūkanas 
už 1935 metus.

Pratęstų bonų turėtojams, 
prailginusiems bonus nuo 1— 
10 metų, apmokant 1936 me
tų palūkanas, bus išduodami 
kuponų lapai 1936—1945 me
tų palūkanoms gauti.

Karalienės Angelų Parapijos didžiulis choras, pasižymėjęs tarp lietuvių ir gražių pagy
rimų susilaukęs iš amerikonų, už dainų programas ir tautiškus šokius Prospect Parke. 
Lietuvių Dienoj Liepos 4 d. Klaščiaus Parke išpildys gražią dainų programą.

Norint Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonus pratęsti ar iš
pirkti pageidaujama, kad bo- 
nų turėtojai juos siųstų tie
sioginiai Pasiuntinybei, regis
truotais laiškais šiuo adresu:
Lthuanian Legation,
2622 — 16th Street, N. W.

Washington, D. C.

APSIVEDĖ VEIKLUS 
JAUNUOLIAI

Sekmadienį gegužės 26 d. 
Atsimainymo bažnyčioje, Ma- 
spethe apsivedė vyčiai — Jur 
gis Unguraitis, brooklynietis, 
su Katre Vasalkaite, maspe- 
thiete. Bažnyčia buvo gražiai 
išpuošta ir prisikimšus žmo
nių žiūrovų.

Vestuvių puota įvyko Lo
gan Hall, Maspethe, kur da
lyvavo irgi daug publikos. 
Abu jaunieji per ilgus metus 
velkė Lietuvos Vyčių organi
zacijoj Brooklyno ir Maspe
tho kuopose, priklausė prie 
Apreiškimo parapijos choro ir 
abelnai, buvo pavyzdingais 
jaunuoliais lietuviško jauni
mo tarpe.

Jauniesiems linkime ilgiau
sių ir laimingiausių metelių,

Birželio 28 d., 1935 m.

Muzikas Pranas A. Dulkė, jo 
vedamas didžiulis Karalienės 
Angelų parapijos choras Lie
tuvių Dienoj, Liepos 4 d. Kla
ščiaus Parke išpildys dainų 
programą.

sukurti pavyzdingą lietuviš
ką šeimą ir toliau dalyvauti 
jaunimo veikime.

BAIGĖ MOKYKLĄ

Alena Frances Kazlauskai
tė, pereitą savaitę sėkmingai 
baigė šv. Mykolo aukštesniąją 
mokyklą, East New Yorke. 
Alenos tėvelis nesenai yra 
miręs, o rūpestingoji motinė
lė M. Kazlauskienė yra persi
kėlus gyventi iš Cypress Hills 
į 177-53 Ursina Rd., St. Al
bans, L. I. Ponia Kazlauskie
nė yra nuolatinė Amerikos 
skaitytoja.

Toji mintis, kad pavienis 
žmogus turi senesnių ir aukš- 
tesnių teisių už valstybės tei
ses ir kad todėl valstybė turi 
jas gerbti, yra viena pagrin- 
diniųjų ir reikšmingiausiiįjų 
mūsų amžiaus idėjų.

A. Esmein.
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Bridgeport, Conn.
Pasitaikė man trumpam lai 

kui apsistoti Bridgeport©. 
Kiek Čia naujanybių! Vieti
niai nei mato, nei kitiems 
apie tai praneša.

Didesne lietuviu dalis gy
vena gražioje miesto dalyje, 
netoli parko, kurs dabina jū
rų pakrantes ir kad nebūtų 
ištiesti keliai ir takai, many
tume!, kad Palangoje esi. 
Tarp gyventojii didelio skur
do nesimato; dirbtuvių kami 
nai rūksta; rodos visi paten
kinti, nors kaip visur taip ir 
čia, paklausus koks uždarbis, 
pripratę yra dejuoti. Darbo gi 
yra, tiktai ne by kokio grie
bia. Turi gražią prie dailios 
gatves bažnyčią, kuriai se
kančiam sekmadienyj rengia 
metines sukaktuves, kas atlie 
karnų senu auksu, kas šiaip 
jau dovanele. Čia, mat, kas 
metai pašventinimo dienoje 
prisimenama apie tą instaigą, 
kaip žmogus apie gimimo die
ną arba varduves. Girdėjau 
dar, kad Liepos 21 d. visa ši 
lietuvių kolonija rengia mil
žinišką pikniką Montrey’s 
Grove, kurio pasisekimui 
daugelis darbuojasi visu in- 
tempimu: gražios merginos 
konkuruoja balsų rinkime už 
savo populiarumą (Populari
ty Contest), tai vėl kitas bū
rys prakaituoja laimėjimų 
išpardavime, dar kiti visokių 
dovanų rinkime ir tt. žodžiu 
žmoneliai juda, kruta — nes
naudžia, kaip gal kam ir at
rodo.

Pakeleivis

Newark, N. J.
Mūsų parapijos piknikas 

buvo birželio 23 d. Masonio 
giraitėje, Hillside, N. J., ku
ris labai gražiai pavyko. Die
na buvo graži, tai žmonelių 
privažiavo daugybė. Tą die
ną čia buvo surengta ir vaka 
rienė, bet susipratę parapijo
nai žinojo kur eiti.

Dabar dar bus parapijos 
išvažiavimas laivu į Rye 
Beach, N. Y. Liepos (July 7 
d. Visi įsigykite tikietus iš 
anksto, nes laive yra apri
botas skaičius vietų. Laivas 
išplauks 9 vai. rytą (dienos 
taupymo laiku) nuo Centres 
St., Newark, N. J. Ant laivo 
bus gėrimų, šokiai prie geros 
orkestros ir kiti pasilinksmi
nimai. Visi renkimės į šį išva
žiavimą. žinantis.

p. Skipičiui pagerbimo 
Vakarienė. 

-------- 3^

Birželio 23 d. gražioj Elks 
klubo salėj invyko puiki va
karienė p. R. Skipičiui pa
gerbti, kurią surengė Newar- 
ko lietuvių moterų klūbas. 
Vakarienės laiku puikią pro
gramą išpildė smuik. Grei
čius, p. A. Stoškiutė, A. Ba
nys ir p. Bičkauskienė. Nuo
taika buvo labai jauki. Gra
žios publikos prisirinko virš 
150. Buvo iš Brooklyn© kele
tas. Buvęs.

BALTIMORE, MD.

Dievo Kūno sekmadienį, 
vėl naujas kunigas K. Šalke- 
vlčius atnašavo iškilmingą 
primicijų sumą. Pamokslą pa
sakė kun. K. Keidošius, kuris 
nupiešė kunigo meilę išgany
mui žmonių sielų. Reiškė gar
bės mūsų klebonui kun. J. Lie 
tuvninkui, kad jo parapijonų 
sūnūs tie jauni kunigėliai, 
jo krikštyti, jo prie šv. Pir
mos Komunijos priruošti, ma
to šiandien jis pats jau 
šeštąsias primicijas.

Choras gražiai giedojo Mi- 
ssa Solemnis. Į iškilmes buvo 
atvažiavęs kun. J. Giedra, pa
tarnauti savo mokslo draugui, 
asistuojant pirmose Šv. Mi
šiose.

— Šv. Vardo draugijos pir
mininkas V. Strazdauskas se
nai serga, bet jau eina geryn. 
Daktaras stebisi ir pripažįsta 
Dievo galybėje jo pasveikimą 
iš tokios sunkios ligos. Tik 
dar ims laiko iki šone žaizda 
pagis, tai pasėkos sunkios 
ligos.

— J. Sakevlčius, senas pa- 
rapijonas ir Bažnyčios kole
ktorius sunkiai susirgo; nu
vežtas ligoninėn.

— Iš užsakymų vis girdisi, 
kad lietuvaitės vis išteka už. 
svetimtaučių. Gaila, jau ir 
taip šiais sunkmečiais kun. 
A. Dubinskui prisiėjo 4 sve
timtaučius lietuvių žentus gel 
bėt nuo bado, šelpiant iš šv. 
Vincento dr. liet, skyriaus. 
Devintinių sekmadienyj, po 
Mišparų, viena lietuvaitė susi 
rišo su svetimtaučiu. Dar M. 
Čižauskienė savo artistišku 
balsu visus sužavėjo laike 
sužiedavimo ir p. Čižauskas 
puikiai grojo maršą. J. K.

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

Marianapolis
VASARINIAI KURSAI 

MARIANAPOLYJE

Šią vasarą reguleris 6 savai
čių vasarinis kursas bus ve
damas Marianapolio kolegijoj 
Mokslo programa yra ši:

LIETUVIŲ KALBA — Lie
tuvos Istorija (dėsto kun. dr. 
J. Navickas).

Lietuvių Literatūra (dėsto 
kun. K. Urbonavičius).

Taisyklingoji Rašyba (dės
to kun. J. Vaškevičius).

LOTYNŲ KALBA — Ver
timai ir Gramatika — Sinta
ksė (dėsto dr. E. Andrulio- 
nis).

GRAIKŲ KALBA — Verti 
mai ir Gramatika — Sintak
sė (dėsto kun. dr. P. Biskis).

Kiekvieną vakarą paskai
tos — Mūsų Pasaulėžiūra 
(skaito kun. dr. J. Navickas.)

Paskaitos tautiniai tikybi
nio įsisąmoninimo klausimais 
tieks reikalingo supratimo 
mūsų tautos reikalų ir jau
nuolių paruošimo visuomeni 
niam darbui. Klausytojams 
yra privaloma perskaityti vi
sa eilė prelegento nurodytų 
veikalų, šiam tikslui atsiekti 
būtinų.
Mokslas prasideda 1 d. Lie
pos ir tęsiasi iki 15 d. rugpiū- 
čio.

DEMĖSIO — Kursų vado 
vybė kreipia dėmesį į studen
tus, lankančius nelietuviškas 
aukštąsias įstaigas ir ypatin
gai klierikus, lankančius dva 
sines seminarijas.

N. B. — Būtų gera, kad 
Dvasios ir Visuomenės Vadai 
šiems kursams pareikštų pa
lankumo, paragindami savo

Muzikas Jonas Brundza, jo vedamas šv. Jurgio para
pijos choras dainuos Lietusių Dienoj, Liepos 4 d. Klaš- 
čiaus Parke, Maspethe.

žinioje esamuosius studentus 
ir ypatingai klierikus pasi
naudoti teikiama jiems Ma- 
rijanapolyj proga taisyklin
gai pramokti lietuviškai kal
bėti rašyti ir susipažinti A- 
merikos lietuvių aktualiais 
reikalais

Kolegijos Rektorius.
Kun. Dr, J. Navickas, MIC.

— New York valstijos le- 
gislatūra perleido įstatymą, 
kuriuo būtų leidžiama miesto 
vartojami busai, vežimui vai

kų į viešas mokyklas iš toli
mesnių vietų, netik viešų mo
kyklų valkams, bet ir tiky 
binių. Bet valstijos guberna
torius tą įstatymą atmetė. Da 
bar gauna šimtus protestų 
nuo visokių organizacijų tuo 
reikalu. Tiklmąsi, kad šis in- 
įstatymas bus vėl legislatūroj 
iškeltas ir priimtas. . • .

Tikrasis valstybingumo jau 
smas yra gilaus dorovinio iš
auklėjimo vaisius.

F. W. Foerster.
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|VIETOS IR APYLINKES ŽINIOS |
REIKALAUJA DAUGIAU 

TIKIETŲ

Lietpos 4 d. Lietuvių Die
noj visos apylinkės parapijos 
dalyvaus konteste atsilanku- 
sių parapijiečių gausumu. 
Laimėjusi parapija gaus do
vanų bačkutę alaus. Kontes- 
tantai bus suskaityti sulyg 
tikietukų, kuriuos jie gauna 
dykai prie savo bažnyčių. Be
to su tokiais tikietukais atė
ję in parką inžangą gaus 10c. 
pigiau. Taigi visi nepamirški
te pasiimti tų tikietukų. Tie
sa, Apreiškimo parapijai bu 
vo inteikta apie 3,500 tokių 
tikietukų, bet klebonas kun. 
Pakalnis jau prašė daugiau 
atspausdinti, nes baigia visus 
išdalinti. Neužsileidžia ir kunJ 
Paulonio — C. Brooklyn© pa
rapija. Matysime, kas laimės.

PROFESIONALŲ PAREN
GIMAS

Ketvergė, birž. 20 d. Brook- 
lyno Lie. Profesionalų drau
gija, Dr. J. Paulonio bute, 
1357 Bushwick Ave., Brook- 
lyne, surengė šeimyniškas iš
leistuves Adv. Skipičiui ir la
kūnui F. Vaitkui. Skipitis dėl 
nežinomų priežasčių neatsilan 
kė. Lakūnas Vaitkus vakarie
nėj dalyvavo ir papasakojo 
įdomių dlykų apie skridimą 
ir Lituanicos II įrengimą. Va 
karienės dalyviai lakūnui sta
tė daug klausimų, kuriuos jis 
šaltai atsakinėjo.

Kalbėjo Dr. Petriką, paaiš
kindamas tos šeimyniškos su
eigos tikslą is supažindino 
narius su svečiais. Antruoju 
kalbėjo kun. J. Balkūnas, pa
brėždamas kaip didelis yra 
reikalas lietuviams profesio
nalams stoti į lietuviško vei
kimo priekį, imti jam vado
vauti. Toliau, pasigėrėjo, kad 
lietuviai bendram lietuviškam 
darbui sueina ir randa bend
rą kalbą. Kaipo pavyzdį dali
nai palygino ir I-jį bei II-ji 
skridimus, kurių gražią idėją 
rema visi partiotingi lietuviai 
netgi ir tie, kurie taip nesenai 
Lietuvą neigė. Jis Vaitkui 
profesionalų vardu palinkėjo 
laimingiausios kelionės, kad 
jo žygis garsintų lietuvių tau 
tos vardą. Šia proga draugi
ja Vaitkui įteikė dovaną $50.

Kaip vakaro vedėjas paaiš
kino, Brooklyn© Prof. Draugi
ąją sudaro nuo kairiausių iki 
dešiniausių aukštąjį mokslą 
baigusių žmonių. Jie veikia 
kultūrinėj plotmėj.

MOKYKLA BUS ORGANI
ZUOTAI

Liet. Dienos Komitetas už
kvietė Apreiškimo parapijos 
mokyklos vaikučius organizmo 
tai dalyvauti. Klebonas kun. 
Pakalnis praneša, kad apie 
300 vaikučių ruošiasi prie 
programos. Sesutės mokyto
jos ir muz. Jankus deda pa
stangas, kad mokykla gražiai 
pasirodytų.

SPORTININKAI PASIRO
DYS

Lietuvių Dienoje y a rengia 
ma graži sporto programa 
vyrams ir merginoms, kuriai 
vadovaus L. Vyčiai.

Vyrai turės sekančias rung
tynes:

1) Rutulio stūmimą, 2) 100 
jardų bėgimą ir 3) šokimą in 
aukštį.

Merginoms bus: 1) 75 jar
dų bėgimas, 2) šokimas in 
aukštį, 3) bėgimas su kiauši
niais.

Vaikams ir mergaitėms bus 
1) pūslių pūtimas, 2) pinigų 
griebimas iš vandens ir 3) 
čiulpimas iš bonkučių.

Visi laimėjusieji gaus daug 
gražių ir invairių dovanų. 
Rungtynėse visi galės daly
vauti.

PRADĖSIME SU PAMAL
DOMIS

Šeštoji Lietuvių Diena, kuri 
invyksta Liepos 4 d. Klaš- 
čiaus parke, prasidės su pa 
maldomis Maspetho lietuvių 
bažnyčioje. Klebonas kun. J 
Balkūnas rūpinasi, kad jos 
praeitų su dideliu iškilmingu
mu, kaip tinka Maspethui pa 
sirodyti Pamaldos prasidės 
11:00 vai. rytą. Pritaikintą 
pamokslą pasakys kunigas 
J. Simonaitis, Ryt, Valstijų 
Kunigų Vienybės Provincijos 
pirmin. Iškilmingą sumą su 
asista laikys pats klebonas 
kun. J. Balkūnas.

Vaikučiai susirinkite
Šį penktadienį, birž 28 d. 

Klaščiaus parke, Maspethe, in 
vyksta bendra vaikučių choro 
praktika. Visos mamytės leis
kite savo vaikučius, juos mu 
zikas J Brundza pamokys 
gražių dainelių ir prirengs 
gražiai programai, kurią iš
pildys Liepos 4 d. Lietuvių 
Dienoj. Visiems vaikučiams 
inžanga in Lietuvių Dieną bu* 
veltui. Taigi, vaikučiai, šį 
penktadienį in Klaščiaus salę

TIJO SAVO LĖKTUVĄ

Šį sekmad. birželio 23 d. 
Darius-Girėnas Aero klūbas 
pakrikštijo savo mokomąjį 
lėktuvą, vardu ’’‘Sparnuotas 
Vytis” Apie 3 vai. automobi
liais nuo Liet. Legiono Remo
ves nuvyko į Flushing erodro- 
mą. Ten jau buvo taipgi pri
važiavusių lietuvių pažiūrėti 
pirmojo lietuvių jaunuolių pa 
stangomis insigyto lėktuvo. 
Klūbo instruktorius lak. A. 
Kiela lėktuvą atvežė į skirtą 
vietą. Čia buvo papuoštas tau
tinėm spalvom —kaspinais.

Priešakyj lėktuvo išsirikia
vo šonuose Liet. Legiono D.- 
G. Posto nariai, arčiau į vidų 
Dariaus-Girėno Aero klūbo 
garbės rėmėjai ir pačiam pus
račio viduryj klūbo tikrieji 
nariai, kurių viduryj buvo 
lak. A. Kiela, pirm. K. Vil
niškis ir Lietuvos svečias, 
DULR pirm. adv. R. Skipitis. 
Garbės svetys, Klūbo garbės 
rėmėjai ir klūbo nariai laikė 
tautinių spalvų kaspinus, ku
rie jų širdis jungė su prope
leriu.

Klūbo pirmininkas trumpai 
apibudino D.-G. Aero klūbo 
atsiradimo pradžią, tikslą ir 
užsimojimus, pakviesdamas 
Am. Liet. Legiono Vyr. Štabo 
padėj. Kapt. Jurgėlą pratar
ti žodį. p. Jurgėla pasveikino 
ir pagyrė klubą už darbštu
mą, nurodydamas, kokių prin 
cipų turėtų klūbas siekti, vy
kdant Dariaus-Girėno testa
mentą. Po jo kalbėjo D. G. 
posto vadas p. Očikas, legio
nierių vardu sveikindamas bū 
simus lakūnus. Po to pirm, pa 
skelbė dalyviams angliškai, 
kad šiose iškilmėse dalyvau
ja aukštas svetys, buvęs Liet. 
Vid. Reikalų Ministeris R. 
Skipitis ir paprašė jį būti to 
lėktuvo krikšto-tėvu. Adv. R. 
Skipitis pasidžiaugė jaunimo 
'veikla, nurodė lietuvių tautos 
galimą didingą ateitį ir kvie
tė visus pakilti aukščiau savo 
asmeninių interesų, o lyg tas 
Simboliškas lietuvių tautos 
ženklas — Vytis, kurį Aero 
Klūbas užsidėjo ant šio lėk
tuvo, skristi pirmyn ir nešti 
lietuvių tautos garbės žibin
tą. Tuos žodžius taręs p. Ski
pitis patraukė rankoj laikytą 
kaspiną, kuris atliuosavo nuo 
propelerio visus kaspinus ir 
lak. A. Kielos valdomas 
’’Sparnuotas Vytis” (toks 
duotas lėktuvui vardas) paki
lo į padangę; jam pasikeliant 
nuo žemės, publika palydėjo 
gausiom katutėm.

Po to visi vyko į Liet. Le
giono Romovę, kurioje daly
vavo virš 80 asmenų — Da-

Kazys J. Krušinskas, vienas iš seniausių Amerikos lie
tuvių veikėjų, šeštosios Lietuvių Dienos Rengimo Komi
teto pirmininkas. Jis atidarys Liet. Dienos programą.

rius-Girėnas Aero klūbo prie 
telių. Taigi klūbas jau skrai
do ’’Sparnuotu Vyčiu” ir jo 
nariai ruošias tapti sparnuo
tais.
Reiktų tik, kad plačioji visuo 
menė jiems padėtų.

IŠVAŽIAVIMAS LAIVU

L. Vyčių N. Y. ir N. J. ap 
skritys penktadienį, liepos 
pos 19 d. laivu S. S. America
na turės išvažiavimą. Bilietai 
kainuoja po dolerį, kuriuos 
galima gauti pas vyčių narius

A. J. M.

L. VYČIŲ SEIMAS
Lietuvos Vyčių organizaci

jos 23 čias seimas įvyks š. m. 
rugpiūčio 13, 14 ir 15 d., Hart 
ford, Conn.

Visos vyčių kuopos, apskri 
čiai ir visuomenė abelnai 
kviečiama dalyvauti.

Seimo programa ir paren
gimų tvarka bus paskelbta 
vėliau.

A. J. Mažeika,
Liet. Vyčių Centro Pirm.

—o—
IŠSINUOMUOJA

Du furnišiuoti kambariai. Geri 
artimiems draugams. $3.00 kiekvie
nas savaitėje.

105—56 — 89th Street, 
Ozone Park, L. I.

(Netoli BOYD Stoties)

’’AMERIKA” SKAITYTOJO DOVANA

VERTAS lOc.
Kas iškirps šį KUPONĄ ir atsineš į Klaščiaus parką 

LIEPOS 4 d., gaus įžangą 10c. pigiau
L. D. KOMITETAS.

BUS BENDRAS PASITARI
MAS

Šį pirmadienį, Liepos 1 d. 
invyksta paskutinis bendras 
Lietuvių Dienos rengimo ko
misijos ir visų pagelbėjų su 
sirinkimas Amerikos redakci
joj. Prašome nesivėluoti, pra
džia lygiai 8 vai.

IŠ LRKSA. N. Y. ir N. J.
APSKRITIES VEIKIMO

Birželio 16 d. buvo sušau
ktas minimo apskrities susi
rinkimas Apreiškimo parapi
jos salėje, Brooklyne.

Kadangi susirinkime daly
vavo vos dvi kuopos, tai pasi 
kalbėjus nutarta sekantis su
sirinkimas šaukti sekmadienį 
Rugsėjo 22 d. 1 vai. po pietų, 
Apreiškimo parap. salėje, 
Brooklyne, kur bus apkalbėta 
apskričio pertvarkymo reika
las. Kadangi šis susirinkimas 
bus labai svarbus tai kviečia
mos viso apskričio kuopos bū
tinai prisiųsti savo atstovus 
ir pasitarti persiorganizavimo 
reikalu. Kuopos neprisiuntu- 
sios savo atstovų, bus skaito
mos kaipo nepritariančios ap
skričiui.

Apskrities Valdyba.
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MASPETH, N. Y.

Birželio 23 diena
Primicijos. Kun. V. Godū

lias iš Rigo Park laike primi
cijas. Jam asistavo kunigai:
J. Balkūnas, N. Pakalnis, klie 
rikai — subd. W. Pinkus ir
K. Masaitis. Pritaikintą pa
mokslą pasakė kun. N. Pa
kalnis. Žmonai prisirinko pil
na bažnyčia, daugeliems teko 
stovėti.

Dievo Kūno procesija. Po 
Mišių invyko Dievo Kūno pro 
cesija gatvėmis. Išsirikiavo 
ilga eilė draugijų su karūno
mis: Altoriaus Vaikų, Šv. 
Vardo, šv. Vincento, - Ražan- 
čiaus ir Sodalicijos. Mergai
tės barstė gėles. Primi ci j an
tas nešė monstranciją. Gie
dotos evangelijos prie altorių 
kuriuos paruošė — Adomai
tienė, Šimkienė ir Nedzinskie- 
nė. Skambėjo lietuviškos gie
smės. Tai pirmu kartu Mas- 
pethe taip gražiai — lietuviš
kai apvaikščiojo Dievo Kūno 
procesiją. Dalyvavo minia 
žmonių.

Žemės prakasimas. Ketvirtą 
valandą prasidėjo iškilmingi 
Mišparai, kuriuos laikė kun. 
Paulonis asistuojant klier. K. 
Masaičiui ir kun. A. Petraus-

30 d. prasidės 5 vai. Dar yra 
tikietų pardavimui. Pasirū
pinkit Įsigyti. Pelnas naujai 
bažnyčiai.

Liepos 4.
Ryte 9 vai. bus pamaldos 

šv. Petro ir Povilo draugijos 
kurias atlaikys kun. P. Lekė- 
šis. Jis pasakys pamokslą. 11 
vai. bus Lietuvių Dienos pa- 

' maldos, kurias laikys kun. J. 
> Balkūnas. Pamokslą pasakys 
’Kunigų Vienybės Rytų prov. 
pirmininkas kun. Simonaitis.

SUDUŽO LĖKTUVAS 
’FRANCESCO DE PINEDO’

Birželio 23 d. iš Floyd Ben
nett aerodromo bandė pasi
kelti du Portugalijos lakūnai 
grafai broliai Monte verde. 
Jie norėjo iš New Yorko be 
sustojimo nuskristi į Romą 
(apie 4,500 mylių) to paties 
tipo lėktuvu Belanca, kokiu 
skrido Darius ir Girėnas ir 1
kokiu bandė pasiekti Romą 
italas generolas Franccsdo de 
Penedo 1933 m., bet besikelda 
damas apvirto ir sudegė. Šie
du grafai ir savo apilgintais 
sparnais Belancą buvo pava
dinę žuvusio italų lakūno var 
du ’’Francesco de Pinedo”. 
Bemaž ta pati nelaimė ištiko

portugalus lakūnus pasike- 
liant su perkrauta Belanca, 
kaip ir jų pirmtakūną italą. 
Lėktuvas, nubėgęs apie dvi- 
trečias insibėgėjimo tako ir 
pasikėlęs apie 3 pėdas nuo 
žemės, pasiekęs Flatbush gat
vę, nukrito, neįstengdamas 
pakelti pustrečio tono gazoli
no krovinio, kurį Montever- 
des buvo pasiėmę. Laimei, ga. 
tvėj judėjimas buvo sustabdy 
tas ir lakūnas spėjo laiku iš
jungti magnetij veikimą, todė1 
lėktuvas neužsidegė ir jokių 
nelaimių neinvyko. Lėktuvą,,•S 
sudaužytas, bet lakūnai liko 
sveiki. 

t _ .

Iš to pat aerodromo ruošia
si išskristi ir lak. F. Vatkus 
New York — Kaunas.

- VAKARIENE -
JONINĖS —ir— ŠOKIAI

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.

= Tel.: STagg 2-2306

I PALO CIŪS SALDAINIO I
S KRAUTUVĖ

GERIAUSIOS RŪŠIES =
Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate 2 

Pietūs išanksto susitarus.
S AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš 2 
E geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: E 
S J. GINKUS, S
= 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. E
rrtiiiiiiHiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiib?

Tel.: STagg 2—5048 NOTARY PUBLIC
«

M. P. BALLAS, Inc.
BIELIAUSKAS

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

kui. Pamokslą pasakė kun. J. 
Bružikas, S. J. Tuoj po Miš
parų kunigai su ministran- 
tais nuėjo Į daržą, kur jau 
buvo susirinkusi minia žmo
nių. Dalyvavo kunigai: J. 
Bennett, N. Pakalnis, K. Pau
lonis, J. Aleksiūnas, J. Bruži
kas, S. J., A. Petrauskas, J. 
Kartavičius, K. Žvirblis, O. P. 
ir ir abu vietiniai kunigai. 
Šventino ir prakasė žemę ku
nigas J. Balkūnas. Paskui ka
sė visi kunigai, arkitektas J. 
Weissner, kontraktorius J. 
Petrauskas, Edw. W. Kos ir 
visi susirinkę aukodami au
kas. Po ceremonijų piknikau- 
ta ligi vėlumos. Naujos baž
nyčios darbai jau prasidėjo.

Vyčių baseball
Bireželio 23 d. vyčiai pir

mu kartu žaidė baseball. Jau 
susitvėrė komanda. ŠĮ kartą 
susitiko su Brooklyn Liths 
komanda. Na ir supliekė juos, 
punktais 6—5. Pasižymėjo C. 
Augustinas ir Eddie Kuras.

Kuopa buvo gausiai atsto
vaujama N. Y. ir N. J. aps
krities suvažiavime. Petras Ci
bulskis išrinktas atstovauti 
apskritį Vyčių Seime Hart
ford, Conn.

Mėnesinis kuopos susirinki
mas įvyks šį pirmadienį — 
Liepos 1 d. klubo kambariuo
se, tuoj po Mišparų.

Vakarienė šį Sekmadienį 
Joninių Vakarienė — birž.

53-čias METINIS 53-čias
Draugystės švento Jurgio- PIKNIKAS -

Šeštadienį, BIRŽELIO—JUNE 29 d., 1935 m.
Nuo 2 vai. iki vidurnakčio

KLASČIAUS CLESTTON PARKE
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.

Gerbamieji Broc&lyno ir apylinkės lietuviai ir lietuvai
tės. Kviečiame Aisus 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

I
Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 1Priešais Apreiškimo Bažnyčią 1 

Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

EVERGREEN 8-9770 . _ i

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS ; Į

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y. < [

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:

SAVAGE & PLATZ’

994 MADISON ST., 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. GLenmore 5-8733

Telephone: Evergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Inc.

SAVININKAS—A. SHRUPSKIS
Gera Duona—Žmogaus Sveikata

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

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?
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 j kitus miestus ar farmas, kreipi k tės:
1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.

N. MASENAS BAKING CO.
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"A M EBI KA ” Birželio 28 d., 1935 m.

Šis šaunus Allen — Joe Avižonio ’’Vytauto” orkestras gros šokiams Lietuvių Dienoj, 
Klasei aus parke.
Iškilmingas Maspetho naujos lietuvių bažnyčios pamatams žemės prakasimas. Paveiksle 
matome iškilmių dalyvius, apylinkės kunigus, kontraktorius ir darbščius parapijiečius. 
Ant, rytojaus, birž. 24 d. prasidėjo naujos ba žnyčios statybos darbai.

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS

Birželio 21 d. atsilankė čia 
šv. Pranciškaus auklėtinės iš 
Pittsburgh, Pa. Suvaidino pui 
kų teatrą, išpildė gražią mu
zikos programą ir šiaip viso
kių įvairumų. Viską atliko

* stebėtinai gerai. Džiaugsmas 
ima matant, kad tos kupinos 
lietuviškos dvasios jaunuolės, 
taip gražiai auklėjamos. Jei
gu mes turėtume kiekvienoj 
parapijoj taip išauklėtas jau 
nuoles ir jaunuolius, tai dar 
apie ištautėjimą ir nesapnuo
tume. Mūsų parapijoj per va
sarą mokys vaikučius šios se
selės, tai tėvelių pareiga siųst 
juos nors vasaros laiku.. Jos 
lanko ir kitas lietuvių koloni
jas šioj apylinkėj. Birželio 29 
d. bus Elizabeth, N. J. su to
kia pačia programa. Nueikite, 
džiaugsitės pamatę.
pamatę.

IŠ MOT. S-GOS 29 KP. 
DARBUTĖS

pati komisija.
Gegužės Bunco Party buvo 

surengta O. Janušonienės na
muose. Dalyvavo gražus bū
relis narių — viešnių ir sve
čių. Visiems sąjungietės taria 
širdingai ačiū, o p. Janušo- 
niams už gražų vaišingumą ir 
dovanas. Liko gražaus pelno.

M. S-gos 29 kp. randasi li
gonės: M. Vincevičienė ir M. 
Kivytienė.

Linkime joms greit pasvei
kti.

Birželio 11 d. sąjungietės 
surengė mažą parengimą savo 
narei M. Kivytienei sugrįžus

iš ligoninės. Įteikta dovana. 
Dalyvavo gražus skaičius są- 
jungiečių ir buvo svečių iš 
Maspetho. Ponai Suvytai dė
koja sąjungietėms už aplan
kymą ir dovaną.

PROFESIJONALŲ PASKAI
TOS

Neužmirškite pasiklausyti 
Lietuvių Profesijonalų Drau 
gijos radio • paskaitų, kurios 
laikomos kiekvieno ketvirta
dienio vakarą 9:20 iš stoties 
WMBQ. Šį ketvirtadienį, bir
želio 27 d. duos paskaitą Dr. 
A. Petriką.

Tel.: Evergreen 'I-TTIQ

POVILAS GUSTAS 
—: G r a b o riu s :—

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

Mot. S-gos 29 kp. mėnesinis 
susirinkimas invyko birželio 
19 d. Prisirašė F. Shalinskie- 
nė.

Išklausyta pranešimai iš N. 
Y. ir N. J. apskričio suvažia
vimo, raportas priimtas.. Iš- 
invykusio išvažiavimo birž. 2 
d. davė pelno $14.36. Pasi
darbavo U. Kazakauskienė, 
M. Dambrauskienė ir J. Te- 
rebeizienė.

Išrinkta delegatės į Mot. S- 
gos Seimą: S. Subatienė O. 
Dobrovolskienė, O. Belevičie- 
nė ir J. Terebeizienė.

Nutarta rengti išvažiavimą 
į Forest Parką birželio 30 d. 
1 vai. p. p. Apsiėmė dirbti ta
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Į CLINTON PARKAS I
Tinka Piknikams, Baliams, ir kitiems parengimams ■■

1 JUniper 5-8059 Jonas Klasčius, Savin. =

= Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. E
FiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiuiiiiiHiiiiiiiiiiiiiniiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiė;

S“ AMERIKOS LITUVIŲ KATALIKŲ 
STUDENTŲ IR PROFESIONALŲ SĄJUNGA 

RENGIA PIRMĄ OFICIALŲ 1935 M
DIDELĘ EKSKURSIJĄ į LIETUVĄ 

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: Sąjun gos Centro Dvasios Vadas: Kun.

J. Balkūnas; Sąjungos Centro Pirmininkas Jonas C. Morkūnas 
Ekskursija už girta Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos Amerikoje

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

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

Arba Į vietinį laivakorčių agentą
SWEDISH AMERICAN LINE

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET 

t

VALANDOS: 
12—2 p. p. 
6—8 vak.

Tel.: EVergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

✓

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel.: MAnsfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS
(PETRAUSKAS) 

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

VALANDOS: 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Išklibant ketvirtadienius ir 
Sekmadienius

Tel.: JUniper 5-4488

DR- A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS:
9—12 ryte
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-9105

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REpublio 9-3040

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

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

Tel.: JUniper 5—0259

Tel: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

GRAND PARADISE BALL ROOMS
buvus GRAND ASSEMBLY

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

Pasilinksminimams, Vestuvėms, Suėjimams
Telephone EVergreen 7-1123. Eleveitorius patarnauja

WlltllllHIIIIItllllllllllllllllllllllHIIIIIIillM.IIIIIIIIIIIIIIMMttMWtSMUU

Į GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS i
J. P. MACHULIS I

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

(Prie pat Forest Park stoties) f
Į Notary Public Tel.; Virginia 7-1896

Parduoda ir išmaino namus, krautuves ir biznius, Į 
išnuomuoja kambarius ir sukolektuoja rendas. Taipgi Į 
apdraudžia automobilius, judomą ir nejudomą nuosa- | 

e vybę, žmogaus sveikatą ir gyvybę. I

TEL Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS 

(BRONIUS P. ŠALINSKAS) 
GRABORTUS ir BALSAMUOTOJAS

Graži, moderniška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs kam
bariai duodama nemokamai. Samdo automobilius įvairiems rei
kalams. Kainos labai prieinamos.

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