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— Kai Lavalis lankėsi Ma
skvoj, tai mūsų komunistai 
šaipėsi ir džiaugėsi, kad So
vietų didybė privertė kitų 
valstybių diplomatijos vadus 
vykt pas Sovietus. Bet nieks 
nė krukt netarė, kad Lava- 
liui užteko tik primint, kad 
’’Rusijos tautos vienybė rei
kalauja didesnės laisvės re
ligijai” ir Stalinui to užteko. 
Vos praėjo keletas savaičių, 
kaip Rusijos santvarkoj reli
gijai pakitėjo sąlygos. Bet, 
žinoma, dar daug tokių pasta 
bų reiktų iš užsienio, kad Ru
sijos tikintieji taptų laisvi.

Dabar grįžęs Čekoslovaki
jos minist. pirm. Benes iš Ru
sijos tvirtina, kad Sovietų 
galvos tik laukia progos, pa
skelbti tikybos laisvę Rusi
joj. Taigi gal nepoilgo ten 
melionams nuo ilgesio išsišo
kusioms akims prašvis džiau
gsmas, kad vėl pamaldi rusų 
tauta galės laisvai garbinti 
Dievą.

— .Lietuvos Ministerių Ka
binetas priėmė įstatymo pro
jektą, kuriuo Šaulių S-ga tam 
pa griežtai valstybinė kariš
ka organizacija (Buvo visuo
meninė kariška or g.), kurios 
vyriausiu vadu yra kariuome 
nės vadas, o vadą skiria pre
zidentas. Vidujinio susitvar
kymo statutas irgi yra prezi
dento tvirtinamas.

-- Vienas Londono gyven
tojas užtiktas savo namo 
kambariuose laikant 70 dide
lių ir 11 mažų jaunų šunų, 
27 kates, 100 paukščių, ošką, 
žiurkę, 16 beždžionių ir ga- 
lybę baltųjų peliukių. Taigi į 
jo namą negali įeit netik 
vagys, moterys, bet ir bana
nų negalėtum niekur paslėpti.

—0—
— Brooklyne, Williamsbur 

ge, atidaryta vieša vaiku
čiams žaidimo aikštė — par
kas. Kur seniau spunksojo 
valkatų nutrinti stulpai — 
šiandien išdygo gražus par
kas, su fontanų maudynėmis. 
Dvidešimto amžiaus žmogus 
per keletą savaičių padaro 

jįf e • • •tą, "ko seniau reikėję šimtme
čių. Williamsburgo parkas 
miestui kaštavo daug žalių 
dolerių. Jų Majoro La Guar
di jos administracija negailė
jo, nes administracijos apara
tui iš tokių ’’projektų” tenka 
nemaža tų pačių žalių dole
rių. Žmonės naudojasi tik nuo 
trupomis.

—o—
Andriaus Smito raštai N.

V. Evening Journal ir kituo-
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UŽGINČIJA LEIDŽIA
MUS GANDUS I

Chicago. — Imigracijos ir 
natūralizacijos komisorius D. 
W. McCormak užginčija vi
sur dabar skleidžiamus gan
dus, būk USA. valstybė per
pildyta ateiviais nepiliečiais, 
kurių esą visoj šalyj apie 20 
milionų. Komisorius McCro- 
mack statistikom prirodo, 
kad visoje šalyje nepiliečių 
dabar yar tik apie 4,922,000 
iš kurių pusantro miliono jau 
turi pirmąsias popieras. Nele- 
gališkų ateivių, kurie yra de- 
portuotini, visoj šalyj dabar 
yra apie 100,000.

RUOŠ DAUGIAU KA
RININKŲ

Washingtonas paskelbė, 
kad nuo Liepos 1 d. bus pri
imta daug nauji} vyrų sava
norių į A. J. V. karo laivy
ną, marinus ir kariuomenę, 
viso 60,000 vyrų. Taipgi pri
ims 600 junkerių į West Point 
Karo Akademiją, 250 karinin 
kų Marinų korpusą ir ant 
6531 karininkų bus padidin
tas karo laivyno karininkų 
skaičius. Bendrai, A. J. V. 
smarkiai stiprina karo pajė
gas, nes tiek Europoj, tiek 
tolimuose rytuose jaučiamas 
kariškas ūpas.

NAUJAS PASIUNTI
NYS VATIKANUI

Vatikano miestas. — David 
Uvestigni, naujasis Bolivijos 
ministeris Vatikanui liepos 2 
dieną įteikė savo kredencia
lus Popiežiui ir padėkojo už 
pagalbą atstatant Chaco tai
ką.

se Hearsto laikraščiuose, ke
lia didelio nerimo komunistuo 
se. Tai antras iš Sovietų ro
jaus pasprukęs žymesnis bol
ševikas paduoda pergyventus 
įspūdžius. 1 ’Darbininkas ’ ’ iš
vertęs paduoda A. Smito ra
štus lietuviams. Mūsų suve
džioti darbininkai, paskaitę, 
atvers akis ir pamatys Rusi
jos ’’rojų”. Toki argumentai 
daugiau įtikina, negu protinis 
įrodymas Markso teorijos ab
surdo.

MEKSIKOS KATA
LIKAI ATGAUNA

TEISES

Meksikoj, Colima valstybėj 
priimtas įstatymas, kuriuo 20 
kunigų leidžiama darbuotis 
toj valstijoj; iki šiol čia bu
vo griežtai uždrausta kuni
gams gyventi ir teikti Sakra 
mentus.

Visoj Meksikoj pastebėta 
žmonėes, kad ir netikinčiuo
se, didelė užuojauta katali
kams. Prezidentas Cardenas 
gal dėto pašalino kraugerį 
minist. Callesą ir jo kabine
tą. Sudaryta nauja vyriausy
bė, kuri yra žymiai švelnesnė 
katalikams. Jei šis reiškinys 
ir būtų tik laikinas, vienok 
reikia manyt, kad Meksikos 
katalikai nepoilgo susilauks 
laisvės.

MEKSIKOS PREZI
DENTAS LAIKYSIS 

SOCIALISTINĖS 
PROGRAMOS

Mexico City. — Meksikos 
prezidentas Lazaro Cardenas 
nustebino politikus pranešda
mas; jog jis laikysis sociali
stinės programos moksle, dar
bo ir agrikultūros klausime.

Toks programos modifika
vimas ir buvo laukiamas.

Leidimas grįžti į Meksiką 
ištremtiesiems kunigams lai
kinai sulaikytas.

AFRIKOJ KARAS

Roma, Liepos 3d. — Ka
dangi Etijopijos kareiviai 
daugumoj basi, Italija išrado 
chemikalus, kuriais tanki} pa
galba išlaistys ethiopiečių pe
reinamas vietas. Tas chemi
kalas sudegina kareiviams ko 
jas, net ir batų odą suėda. 
Tarp Italijos ir Ethiopijos ka
ras eina visu smarkumu Eri
trėjoj. Mussolini, sušaukęs 
nepaprastą karo laivyno ad
mirolų posėdį, išdėstė jų pa
reigas. Posėdžio nutarimai 
laikomi didžiausioj paslaptyj. 
Savo keliu, Ethiopija užpirko 
Belgijoj 5 mil. šovinių, ku
riuos Francijos autoritetai 
sulaikė Francijos Samalilan- 
do uoste Djibauti.

SIŪLO LEGALIZUOT 
LOTERIJAS

Kongreso žemesniems rū
mams pasiūlytas bilius, lega
lizuojąs šioj šalyj loterijas. 

Į Autorius tvirtina, kad A. J. 
V. gyventojai kasmet išmoka 
200 milionų dol. loterijoms, 
iš ko valdžia neturi jokio pel
no. Tie pinigai daugiausia 
plaukia į užsienį. Jiems sulai
kyti reikalinga legalizuot čia 
loterijas. Bet sunku tikėt, 
kad tas bilius pereis, nes Ai
rija, Kanada ir kitos šalys 
nustoti} ’’kostumerių”. Čia 
raketizmas vaidina rolę....

RYTAI APSINIAUKĘ

Japonų karo mįnisteris 
Hayashi pareiškia, kad yra 
būtina Japonijai padidinti 
kareivių skaičių Mandžiūri- 
joj, nes girdi, ten Rusija lai
kanti žymiai didesnes karo 
jėgas, kurias dar sustiprina 
rusų tvirtovės. Hayashi sa
ko, kad Japonija siųsianti 
Mandžiūrijon kariuomenę, ne 
žiūrint, kad Rusija ir suma
žintų te. laikomų 200,000 ka
rių skaičių. Iš Maskvos taip
gi praneša, kad japonų kari
ninkai su būriais ginkluotų 
kareivių tris kartus peržengė 
sieną, nepaisydami rusų sar
gybos protestų. Sovietai tvir
tina, kad Japonija norinti iš
provokuoti karą su Rusija. 
Atrodo, kad paskutinieji reiš 
kiniai rytuose yra rimti ir 
pavojingi taikai.

POVILAS ŽADEIKIS 
MINISTERIŲ

WASHINGTONAN

Ikišiolinis General. Konsu
las New Yorke Pulk. P. Žadei- 
kis paskirtas Lietuvos Įgalio
tu Ministerių ir Nepaprastu 
Pasiuntiniu į Washingtoną. 
Kas bus paskirtas Generali
niu Konsulu Amerikai, dar 
nežinoma.

— New Yorko mieste, įsa
kymu iš Albany, N. Y. suma
žinta 6c grietinės-smetonos 
kvorta.

V. K. RAČKAUSKAS 
KALĖJIME

Kaunas. — Apygardos teis
mas, birželio 7 ir 8 dd. svar
stė Vlado Karalio Račkaus
ko nusikaltimus. Byloje už 
padarytus išeikvojimus Lie
tuvos Atstovybėje Londone. 
Račkauskas turi sumokėti už
sienių reikalų ministerijai 
59,180 litų. Gi už nusikalti
mus būnant konsulu Pietų 
Afrikoje, nubaustas trims me 
tams sunkiųjų darbų kalėji
mo ir atiteista užsienių reika
lų ministerijai 55,948.47 litų. 
Paskelbus teismo sprendimą, 
V. K. Račkauskas suimtas ir 
nugabentas į kalėjimą.

V. K. Račkauskas Amerio- 
koje yra buvęs SLA. organo 
redaktorium, tautininkų —• 
socialistų vadu. Lietuvoje pa
staruoju laiku buvęs DULR 
org. publikacijos vedėju.

KARAS DEPRESIJAI

Nuo liepos 1 d. A. J. V. vy
riausybė paskelbė žūtbūtiną 
kovą depresijai. Pradėta nau
doti baisios pinigų sumos 
krašto gerbūviui gražinti. 
Numatyta per 1935 — 1936 
m. išleisti 8,500,000,000. Toki 
suma rodos tikrai turėtų gra
žinti gerbūvį, jei pinigai pro
porcingai eiti} tam tikslui, 
kuriam jie numatyti.

Pinigai pilami įvairiems 
projektams. Vyriausybė da-- 
bar turi $28,665,000,000 vie
šųjų skolų. Ateinančiais me
tais jos dar padidės keliais 
bilionais. O kas jas išmokės, 
kai žmonės neturi darbo rei
kia šelpti. Čia kalta sistema, 
kuri turi būt pataisyta.

MUSSOLINI MOBILI
ZUOJA 150,000 NAUJŲ 

KAREIVIŲ

Roma. — Užsienio kance
liarijos kalbėtojui tebeskel- 
biant, jog ’’karinis besiverži- 
mas į Abissiniją neišvengia
mas”, Mussolini skubiai ruo
šis karui. 150,000 judmarški- 
nių siunčia į stovyklas pilnam 
kariniam pasiruošimui.
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JAUNIMO PROBLEMOS

Garsus ir teisingas posakis: ’’’Koki šiandien jaunuomenė, 
toki rytoj visuomenė”, ytin kelia nerimo visiems. Kartu su 
depresija atėjo ir daugiau blogybių. Jaunimas, neturėdamas 
ko veikti, dykinėja, išdykauja ir genda. Kas kart didėja jau
nimo, ypač ne pilnamečių, nusikaltimai. Tas verčia susirūpin
ti visuomenes vadus. Prezidentas Rooseveltas nepasitenkino 
teorijomis, ieškančiomis išeities iš to nenormalumo, bet ėmė
si konkretaus darbo: jis paskyrė $50,000,000 fondą vardu 
’’National Youth Administration” (N. Y. A.), kuris rūpinsis 
jaunimui surasti darbo, duoti progą išmokti amatų, kad ir 
privačiose įmonėse, kurioms fondas primokės už jaunuolių 
lavinimą. Taigi šis Roosevelto žygis yra tikrai girtinas.

Bet mes, Amerikos lietuviai, turime ir savo jaunimo 
problemų. Dažniau ir kasdien skaudžiau nusiskundžlame, 
kad nesulaikomai slenkame į nutautėjimo jūrą, barame jau
nimą, kad jis yra neatsparus, tiesiog palankus tam nutau
tėjimui. Bet ar darome kokių konkrečių žygių, kad tą jau
nimą prilaikius nuo to pavojaus? Mūsų jaunimas nieko dau
giau ir negirdi iš mūs, kaip tik priekaištą. O tas jų nepatai
so, bet pagadina: jie atstumiami nuo savųjų, jiems tiesiog 
į akis duriama pirštu už ’’nusikaltimą”. Yra daug idealingo, 
gražaus ir pasižymjusio mūsų jaunimo. Tik mes jų nepažys
tame ir nenorime pažinti. Toks mūsų elgėsis yra žalingas. 
Reikia susirūpinti ne jaunimą taisyti, bet mums patiems pasi 
taisyti.

Atėjo vasara. Daug mokslus einančio jaunimo yra laisvo. 
Tėvelių pareiga juos paraginti tą laiką naudingai praleisti.

Tėvai Marijonai atidaro vasarinius lietuvių kalbos, isto
rijos, lotinų ir graikų kalbų kursus Marianapolio Kolegijoj. 
Tėvams nereiks raginti savo mokslą einančius vaikus vykt 
ten pasimokyti, o užteks tik nuvežt šiaip apsižiūrėt ir jau
nuolis nebegryš, ten viską pamatęs.

Daugelis yra pasiturinčių tėvų, kurie savo vaikams lei
džia per vasarą apvažinėti bent kelias valstybes, išleisti ne
maža dolerių, o ar jie paragina tuos jaunuosius vykt į Lie
tuvą pasisvečiuot? Štai, čia yra didžiausias mūsų nusikalti
mas. Kartą nuvykęs į dabartinę Lietuvą jaunuolis nebegar
bins kitii tautų, o drąsiai sakysis lietuvis esąs, nes lietuvių 
tauta jau pavijo, kitus ir pralenkė visame kame.

Ant galo tenka pasidžiaugti, kad jau atsiranda tokių 
tėvelių, kurie neverkšlena ir nepeikia savo vaikų už nutau
tėjimą, o siunčia juos į senąją tėvų žemę pasižiūrėti, kiti net 
mokytis. Taip su ALK. Studentų ir Prof. S-gos ekskursija 
išvyko trejetas desėtkų gražaus jaunimo, kurie pirmu kartu 
8>rnri iš jų pasiliks ten mokslo siekti. Garbė jų tėveliams, 
pamatys pasakiškos Lietuvos krantus, jos žmones ir gamtą. 
Jie tai ir yra tie teisingieji mūsų lietuviško jaunimo prob
lemos sprendėjai.

skiepyti Kristaus dvasią, pats 
turi būti ’’antras Kristus”; 
2) pasidavimo bažnytinei hie
rarchijai —pasauliečiai, nore 
darni apaštalauti, turi būti 
diriguojami Kristaus įpėdi
nių vyskupų ir kunigų; 3) 
neutralumo partinės politikos 
atžvilgiu, bet šis neutralumas 
tai ne visiškas politikos šali
nimasis, nes politika, suprasta 
kaip rūpestis apie visuomenės 
būvio pagerinimą, yra gra- 
žiausis meilės veikalas. Savai
me aišku, kad kiekvienas ka- 
tal. akcijos darbuotojas, kai
po privatinis asmuo, gali lai
svai priklausyti prie garbin
gos politinės partijos, kuri at
sižvelgia į Dievo, prigimties i^ 
Bažnyčios įstatymus, bet kai
po kat. akcijos apaštalas jis 
turi būti visiems kaip Evan
gelija yra visiems. ”P. G.”

— APŽVALGA:-
-------------O-------------

KO REIKIA KATALIKŲ 
AKCIJAI I

Milano katalikų universi
tetas surengė kursus pašauki- 
kimo ir kat. akcijos klausi

mais. Kursų dalyviams ispa
nams Šv. Tėvas apie kat. ak
ciją pasakė, kad ji reikalinga 
trijų dalykų: 1) religinio išsi
lavinimo — kas nori kituose

PASAULIEČIŲ APAŠTALA
VIMO BŪDAI

4. Pavyzdžio Apaštalavimas

Žodis sujaudina, ' pavyzdys 
patraukia, sako priežodis. Ne
turi ‘iškalbingumo dovanos, 
neturi turtų, kurių pagalba 
galėtum apaštalauti, turi ta
čiau širdį, gilų tikėjimą ir to 
užtenka kad taptum naudin 
gu apaštalu. Sunkus yra siū
lomas įsakymų kelias, leng
vas ir sėkmingas gražaus pa 
vyzdžio kelias. Kuomet Šv. 
Pranciškus Asižietis, kuris 
buvo visiems žinomas kaip 
linksmas turtingo pirklio sū
nus, kartu su broliu Leonu, 
žemai nulenkę galvas ir ran
kas sukryžiavę ant krūtinės 
pasirodė miesto gatvėse, žmo 
nėms padarė tokį įspūdį, ko
kio nebūtų padaręs žymiau
sias tų laikų pamokslininkas.

Kristus nori, kad jo iš
rinktieji kitiems šviesti! gra 
žiu savo pavyzdžiu. Tegul 
jūsų šviesa taip šviečia žmo
nių akivaizdoje, kad jie ma
tytų jūsų gerus darbus ir gar 
bintų jūsų Tėvą, kuris yra 
danguje (Mat. 5, 16). Pirmie
ji krikščionys pagonis suža
vėdavo ir patraukdavo ne 
kuo kitu, tik gražiu priva
taus gyvenimo pavyzdžiu, do 
rybėmis.

Viena moteris, kalviniste, 
nepaisant įvairiausių mėgini
mo būdų atversti ją į katali
kų tikėjimą liko nepajudina
mai užkietėjus senose savo 
klaidose. Išgirdusi apie gilų 
tikėjimą vietos vyskupo Mer- 
millod, pasirįžo pati įsitikin
ti. Sužinojusi, kad tasai vys
kupas naktimis keliasi, kad 
atlankytų V. Jėzų Šv. Sakra 
mente, vieną vakarą slaptai

pasiliko bažnyčioje. Pačiam 
vidurnaktyje sugirgždėjo zo- 
kristijos durys ir tikrai vys
kupas atėjo prie altoriaus. 
Ir kuomet tasai senelis su di
džiausia pagarba atsiklaupęs 
nusilenkė prieš Šv. Sakramen 
tą ir didžiausiame susitelki
me ten išklūpojo ištisą valan
dą, vargšei kalvinistei to už
teko, kad įsitikinti, jog Šv. 
Sakramente tikrai slepiasi V. 
Jėzus — Dievas. Frederikas 
Ozanamas būdamas 28 metų, 
jautė savyje didelį religinį 
krizį. Vieną kartą pamatęs 
profesorių Amperą, kuris 
vienoj bažnytėlėj nužemintai 
atsiklaupęs didžiausiame su
sitelkime kalbėjo rąžančių, 
tuo vaizdu taip parsiėmė, kad 
netik išnyko religinės jo abe
jonės, bet visą likusį gyveni
mą pasižymėjo kaipo žino
mas katalikybės apaštalas. 
Panašiu būdu atsivertė Fran 
ciškus Koppec matyadamas 
Paryžiaus katedroje paprastą 
mergaitę darbininkę, kuri at
siklaupus prie Šv. Sakramen
to altoriaus kartojo: ’’Vieš
patie, pasigailėk manęs nusi
dėjėlės”. Kiek atsivertimų 
įvyko iš priežasties gražaus 
tavo pavyzdžio.

Kun. A. Drazdys.

KĄ SAKO LIETUVOS DI
PLOMATAI

Mums visada rūpi ‘ir indo- 
mu žinoti, ką mano žymūs vai 
stybės vyrai ir diplomatai in- 
vairiausiais klausimais. Kiek
vienas svarbesnis invykis ke
lia mums tam tikrų rūpes
čių ir inspūdžių. Kai prieš 2 
metus du drąsūs amerikiečiai 
Darius ir Girėnas su savo lėk
tuvu Paatlantėje laukė kiek 
geresnio oro, visi lietuviai la
bai susirūpino ir vienas su ki
tu šnekučiavo: kažin, ar jie
du perskris per vandenyną ir 
pasieks Lietuvą? 1933 metais 
visas liepos mėnuo laikė su
kaustęs visos lietuvių tautos 
dvasią: pirmąją mėnesio pusę 
mums nerimą kėlė didis lūke
sys, o antrąją pusę —- išgy
venom sunkią tragediją ir 
pradėjom didžiuotis tų dvieją 
vyrų heroiškumu.

Tų drąsuolių arčiau nepa- 
pažinom, nežinojom jų praei
ties ir kilnių darbų. Betgi vi
si lenkėm savo galvas prieš 
juos. Nesenai iš spados išėju
si knyga ’’Sparnuoti Lietu
viai Darius ir Girėnas” pade
da mums visiems pažinti tuos 
nepaprastos dvasios vyrus, jų 
gyvenimą ir padeda geriau 
suprasti jų žygio reikšmę. 
Tai visa nušviečia daugybė 
dokumentų, laiškų, išrašai iš 
kitų tautų spaudos ir aukštų

asmenų nuomonės. Knygos au 
torius labai gerai darė, kad 
nenorėjo kalbėti tiktai savo 
vardu, bet savo išvadas ir 
susektus faktus painvairino 
autoritetingais dokumentais 
ir kitų asmenų pareiškimais.

Lietuvos užsienių reikalų 
ministeris S. Lozoraitis labai 
aukštai invertina šią knygą 
ir labai susidomėjo ja. Minis
teris teikėsi tai pažymėti savo 
laiške leidėjams ir autoriui.

Lietuvos pasiuntinys Jung
tinėse Valstybėse dr. M. Bag
donas pareišika: ”Iš tikrųjų, 
šiuo leidiniu labai turiningai 
yra paminėta a. a. didvyrių 
Dariaus ir Girėno atmintis. 
Šios knygos paruošimas ir iš 
leidimas, neabejotinai, yra p. 
K. Stulpinienės ir kap. Jur- 
gėlos pažymėtinas nuopel
nas”.

Ingaliotas Lietuvos ministe 
ris ir pasiuntinys Anglijoje 
B. K. Balutis pastebi; ’’Kny
ga rūpestingai sutaisyta ir 
puikiai išleista. Jos išleidi
mas yra labai geras dalykas 
ir kaip leidėjams, taip auto
riui reikia už tai didelis ačiū 
pasakyti. Tai yra itin gražus, 
naudingas ir patvarus pamin
klas didžiam ir neužmiršta
mam žygiui paminėti”.

Generalinis konsulas New 
Yorke ats. pulkininkas P. Ža- 
deikis, atsiliepdamas apie mi 
nėtą knygą, pareiškė: ’’Dar
bas atliktas rūpestingai ir to
dėl ši knyga yra vienas iš pa 
minklų neužmirštamiems *kil 
nios dvasios drąsuoliams”.

Lietuvos konsulas Chicago 
j e A. Kalvaitis stebisi me
džiagos gausumu ir leidinio 
gražumu. Jam, daug dirbu
siam skridimui, labai malonu 
prisiminti sunki talka ir ge
riau pažinti tie vyrai, kurių 
siekimą jis aukštai invertino.

Lietuvos vice-konsulas New 
Yorke P. Daužvardls pažymi: 
’’Knyga, ’Sparnuoti Lietuviai 
Darius ir Gerėnas’ intraukiau 
savo geriausių ir indomiausių 
sąrašam Knyga priruošta ir 
išleista dariškai. Ji puoš lie
tuviškus knygų knygynus ir 
aiškiai bylos sekančioms mū
sų kartoms apie tikruosius 
tautos sūnus, drąsuolius did
vyrius — Darių ir Girėną. 
Knygos autorius Ir leidėja 
užsitarnauja aukštos pagar- 
bcs ir visapusio kiedito”.

Mielas skaitytojau, ir pals 
taip aukštai invertins i ir bran 
ginsi šią knygą, kai insigysi 
ją ir perskaitysi.

Ją gali gauti ’’Amerikos” 
redakcijoj.
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Juozas P. Machulis, senas, pasižymėjęs netik Brooklyne, 
bet ir plačiojoj Amerikoj, lietuvių veikėjas. Nuo birželio 15 
d. pakviestas menedžeriu į Lietuvių Universal} Biurą. Dabar 
neabejojame, kad biuro ir Amerikos reikalai žymiai pagerės, 
kai nuo vieno asmens pečių bus nuimta žymi darbo dalis. J. 
P. Machulis yra gabus ir patyręs biznierius, todėl dar di
desnių vilčių jame turi katalikiškoji visuomenė.

PERSITVARKOME DIDESNIAM DARBUI BROOKLYNEČIAI GYVUO
JA

Netrukus minėsime ’’Vytauto” spaustuvės vardu įsikū
rusios, vėliau inkorporuotos Lithuanian Universal Bureau” 
vardu spaustuvės — 5 metų sukaktį, o laikraščio ’’Ameri
kos” dviejų metu sukaktį.

Trijų metų spaustuvės veikimas prirengė dirvą savo 
laikraščio leidimui. Pradėjus leisti laikraštį ’’Ameriką”, 
mūsų apylinkės lietuvių katalikų susipratimas aiškiau pasi
reiškė. Nors laikraščio leidimas prasidėjo gana kukliai, labai 
apribotu kapitalu ir su labai neskaitlingu personalu, tačiaus 
pasidėkojant apylinkės gerb. Dvasios Vadų nuoširdžiai koo
peracijai ir lietuvių katalikų vis didėjančiu susidomėjimu, 
Amerikos skaitytoji} tiražas nuolat auga ir invairių spaudos 
darbų atsiranda vis daugiau ir daugiau. Augant įstaigos oiz- 
niui, pasirodė gyvas reikalas padidinti laikraščio štabą, nes 
vienam žmogui redakcijos ir administracijos pareigas atlik
ti yra per sunku ir dažnai neinmanoma. Dėl to, laikraščio 
redakcija yra paliuosuojama nuo administracijos pareigų, 
kurioms yra pakviestas atskiras asmuo.

Redakcija atšipai aido jus nuo technikinių administraci
jos pareigų, turės daugiau galimybės rūpintis laikraščio tu
riniu. Gi atskiram žmogui vedant administracijos reikalus, 
bus galima dar geriau ir greičiau aptarnauti atsikreipian
čius su spaudos darbais į Amerikos spaustuvę, kurios maši
nerija taipgi bus padidinta ir patobulinta. Žodžiu, ruošiamės 
didesniai ateičiai su šviesiomis viltimis, pasitikėdami ir atei
ties darbams pirmųjų Amerikos pionierių nuoširdžiam bendra" 
darbiavimui mūsų svarbiuose uždaviniuose — išūgdyti ir pa
laikyti savo spaudą.

Mes dėsime pastangų suartinti visuomenę su tais profe
sionalais ir biznieriais kurie skelbiasi ir skelbsis mūsų laik
raštyje; mes bandysime tinkamai įvertinti tas draugijas ir

Po gražaus • ir įspūdingo 
Studentų ir Profesionalų Są
jungos seimo Marianapolio 
Kolegijoje, Thompson, Conn. 
Rochester Seimo delegacija 
keliavo per gražią Naująją 
Angliją — padaryti surprise 
vizitą Brooklyniečiams ir 
’’Amerikai”.

Malonu buvo susipažinti su 
žymiais Brooklyno lietuviais 
katalikais veikėjais, ypatin
gai su kun. J. Laurynaičiu; 
kun. P. Lekėšiu, ponu J. Ma
čiuliu, ’’Amerikos” adm.; 
ponu K. Krušinsku ir su dau
geliu kitų.

Brooklyno lietuviai smar
kiai dirba mūsų Amerikos 
lietuvių tautos visuomenėje. 
Didžiajame Amer. Liet. Kat. 
Stud, ir Prof. Sąjungos meti
niame seime Brooklyniečiai 
ypatingai pasižymėjo: išrink
ta Centro Dvasios Vadu — 
kun Jonas B alkanas, Mas- 
peth, L. L, Sąjungos vice pir
mininku — ponas K. Vilniš
kis, ”Amerikos” red.; Inž. 
P. Barzilauskas — iždin.

..Jonas čelkys Morkūnas —

Studentų ir Profesionalų eks
kursijos vadas, Roehesterio 
Universiteto, prof. George 
Whipple asistentas, ketvirtu 
kartu išrinktas Stud, ir Prof. 
S-gos Centro Pirmininku. 
Mūsų Jonas C. Morkūnas 
gimė kovo 10 d., Baltimore, 
Md. Pradžios mokslą ėjo — 
King Edward Grammar 
School, Kitchener, Ont., Ca
nada. Tenais ir lankė vienus 
metus High School.

1922 m. išvyko su tėvais 
Lietuvon. Lankė Jurbarko 
’’Saulės” Gimnaziją. Buvo 
aktyvus ateitininkas ir kuo
pos pirmininku. Priklausė 
prie Eueharistininkų, Visuo
menininkų, Literatūros, Dra
mos ir Abstinentų draugijų. 
Aktyviai dalyvavo pavasari
ninkų veikime kaipo organi
zatorius. Pavasarininkų Rajo
no valdybos narys. Buvo Jur
barko ”L. F. L. S.” skyriaus

I

futbolo kapitonu.

1928 m. sugrįžo vienas į A- 
meriką — Rochester, N. Y. 
Lankė University of Roches
ter. Vėliaus užėmė medicinos 
tyrinėtojo vietą University 
of Rochester School of Medi
cine. Dirba dabar su Dr. G. 
H. Whipple, Rochester Uni
versiteto Medicinos Vyriausiu 
Dekanu. (Dr. Whipple yra 
Nobelio premijos laimėtoju 
1934 m. medicinoje). Yra pa
rašęs lietuvių kalboje medici
nos mokslo teze: ’’’Anemija ir 
dijetoterapija”.

Priklauso prie Rochester 
lietuvių šv. Jurgio parapijos. 
Aktyviai dalyvauja Roches
ter ir Amerikos lietuvių ka
talikiškuose ir tautiškuose vei 
kimuose. Žymus kalbėtojas, 
veiklus parapijonas, priklau
sąs prie visų Rochester kat. 
liet, draugijų: šv. Petro ir Po 
vilo; Šv. Jurgio, Šv. Vardo; 
Lietuviij Biznierių, Vilniaus 
Vaduoti Sąjungos; Studentų, 
ir tt. Suorganizavo Studentų 
kuopą. Taip pat ir Vyčių kuo
pą 1931 m. ir yra buvęs pir
mininku. Buvęs Rochester šv. 
Cecilijos choro pirmininku. 
Aktyviai veikia ’’Amer. Liet. 
R. Kat. Federacijos” veikime. 
Yra ”Am. Liet. R. Kat Susi- 
vienymo narys. Yra Amer. 
Liet. Kat. Stud, ir Prof. Są
jungos Centro pirmin. Akty
viai veikia Rochester politinė
je dirvoje ir yra Rochester

pavienius žmones, kurie paves spaudos darbus mūsų spaus- 
/ tuvei; mes pagerbsime tuos žmones, kurie prisidės prie mūsų 
laikraščio ’’Amerikos” išplatinimo. Mes branginsime kiek
vieną gražaus lietuviško darbo bendradarbį, nes tik sujung
tomis jėgomis, tik nuoširdžiu bendradarbiavimu galime nu
veikti didesnius darbus ir susilaukti geresnių vaisių.

Federacijos apskritis, kuriam vadovauja neišsemiamos 
energijos vadas gerb. kun. Norbertas Pakalnis, pereitos sa
vaitės susirinkime padarė labai gražų pasiryžimą, būtent, 
vasaros metu kiekvienos draugijos nariai savo draugų tarpe 
rinks Amerikai prenumeratas — savo draugijos kreditui. Gi 
spalių mėnesį Federacijos apskrities susirinkime, bus patik
rinta draugijų vasarinio darbo vaisiai ir daugiausiai naujų 
Amerikai skaitytojų gavusi draugija bus atatinkamai pagerb
ta. Be to, tai draugijai bus suteiktos laikraščio ir radio privi
legijos per tam tikrą laikotarpį Taigi po vasarinių atostogų, 
Feedracijos apskrities susirinkimas bus nepaprastai svarbus 
ir įdomus, nes jame iškils šio apskrities draugijų žvaigždė. 
Kuriai draugijai ši garbė teks, pasidarbuoti ir laimėti teisin
gą invertinimą.

Bet mes neapsistosime prie Federacijos apskrities, — 
mes sieksime ir tolimesnes rytines lietuvių kolonijas, nes juo 
plačiau mūsų vienybė sieks, tuo sėkmingesnė bus Katalikiš
koji akcija, tuo daugiau galėsime pasitarnauti lietuvybės 
palaikymui Amerikoje. Užtaigi savaitraščio Amerikos pla
tintojai yra pageidaujami ir tolimesnėse lietuvių kolonijose.
Galintieji šiuo reikalu pasidarbuoti, — yra prašomi atsiliepti.

Lietuvių UniVersalio Biuro pirmininkas —
J. P. Mačiulis.

KUMŠČIA UŽMUŠĖ 
LEOPARDĄ

Liet. Demokratų Sąjungos 
pirmininku.
• Bendradarbis Amerikos lie
tuvių katalikiškiems laikraš
čiams : ’ ’Darbininkas ’ ’, ’ ’Gar 
sas”, ’’Amerika”, ’Draugas’, 
’Vytis’, ’Studentų Žodis’ ir 
tt. Taip pat ir Rochester ang
lų spaudai: ’Journal Ameri
can’, ’Times Union’, ’Democ
rat and Chronicle’.

Priklauso ir aktyviai veikia 
’Knights of Columbus’, ’Or
der of the Alhambra’, ’Elks”, 
’Columbus Civic Club’, ’Am. 
Chem. Society’, ’R. Acad, of 
Science’, ir tt. Yra Sigma, 
Gamma Psi” studentų sąjun
gos vyriausiu patarėju. Dide
lis sporto mėgėjas priklauso 
prie Rochester Tennis Club 
ir D. E. Golf Club.

Valio Brooklyniečiaims! 
Sveikiname visus.
Atvykus ir susipažinus su 

’’Amerikos” redakcijos ir ad
ministracijos kilniais užsibrėž 
tais tikslais, tenka nepapras
tai džiaugtis ju dideliu pasi
šventimu ir darbu. Kiekvie
nas lietuvis katalikas netik
tais privalėtų, bet turėtų nuo 
širdžiai remti ’ ’Ameriką ’ ’, 
kad šis laikraštis taptų vienas 
iš didžiausių ir plačiausių 
skaitomų laikraščių Ameri
koje. Brangūs lietuviai, — 
remkime šį laikraštį kuo šir
dingiausiai. Žadinkime savo 
draugus ir pažįstamus užsi
prenumeruoti ’’Ameriką” da
bar. Dirbkime vienybėje — 
Katalikybei ir Lietuvybei! ..

Jonas čelkys Morkūnas, 
Am. Liet. Kat. Studentų ir 
'Prof. Sąjungos Centro pirmi
ninkas, Rochester, N. Y.

Teheran, Uran, — Ūkinin
kas Hemmal dirbdamas savo 
ūkyj pamatė visai arti slen
kantį prie jo leopardą. Nelau
kdamas jis šoko ant leopardo 
ir kada tasai išsižiojęs šoko 
ant ūkininko, pastarasis smo
gė su kumščia gerklėn ir pa
griebęs leopardui už liežuvio 
ištraukė jį laukan ir užsimėtė 
savo priešą ant pečių ir 
klek toliau panėšėjęs, rado 
akmenį su kuriuo • pribaigė 
leopardą.
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DĖL L. L. P. BONŲ PRATĘ
SIMO

Washington, D. C. birželio 
'men. 28 d. — Paskelbus spau
doje apie galimybę Lietuvos 
Laisvės Paskolos bbnus pra
tęsti nuo 1 ligi 10 metų, Pa
siuntinybė jau ligi šiol yra 
gavusi iš bonų turėtojų daug 
laiškų, kuriais reiškiama pa
geidavimo šiuo patvarkymu 
pasinaudoti.

Iš gautų laiškų matyti, kad 
svarbiausioji priežastis, pas
katinusi bonų turėtojus pra
tęsti bonų apmokėjimo ter
miną, esanti jų noras šiuo lai 
ku neapsunkinti Lietuvos Iž
dą. Antra priežastis — tai 
mokėtinas kasmet už pratęs
tus bonus, palyginamai auk
štos 5% palūkanos, kurių bet 
kur kitur dabar yra sunku 
gauti.

Bet palūkanų klausimas, 
sprendžiant iš laiškų, esąs an 
traeilis dalykas. Esą, lietu
viai amerikiečiai gausiai pir
ko bonus, nemanydami turėti 
jokios piniginės naudos. Esą 
bonų pirkimas buvo supras
tas, kaipo Lietuvos Neprik
lausomybės atstatymui auka. 
Vienok, Lietuva savo pažadą 
pilnai ištesėjo ir per keturio- 
liką metų ištikimai mokėjo 
pažadėtas palūkanas. Net ir 
dabar, L. L. Paskolos bonų 
išpirkimo terminui suėjus, 
Lietuva nenorinti priversti
nai bonus pratęsti, bet pave
da bonų turėtojams šiuo rei
kalu nusistatyti pagal jų lai
svą norą.

Indomu, ką bonų pratęsimo 
reikalu rašo kai kurie bonų, 
turėtojai.

1 J. P. iš Brooklyn, N. Y. sa
ko: ’’Kam pinigai dabar ne
reikalingi? Bet šiuo laiku pi
nigai ypač reikalingi ir Lietu
vai, kuriai pa geibėjom atgau
ti nepriklausomybę. Kada pa
sipūtęs Lietuvos kaimynas 
nori mūsų Tėvynę ekonomiš
kai pasmaugti, aš neturėčiau 
širdies tuo laiku reikalauti 
mano bonus apmokėti. Šiaip 
— taip aš dar galiu kol kas 
išsiversti. Tikėdamas į Ne
priklausomą Lietuvą, apmo
kėdami procentus už 1935 m. 
pridėtus bonus malonėkite 
pratęsti dar 5 metams.”

Kitas bonų turėtojas F. B. 
iš Chicago, III. rašo: ’’Lietu
vos bonai yra geras invest- 
mentas. Prailglnkit pridėtą 
boną kiek tik galit. Žinau, 
kaip iki dabartinio laiko, taip 
ir toliau, gausiu procentus ir 
vėliau viso bono vertybę”

Tiesa, Pasiuntinybė yra ga
vusi ir kitos rūšies laiškų. B. 
J., našlė iš Boston, Mass, ap
gailestaudama, kad negalinti 

bono pratęsti, pareiškia: 
”Man labai nesmagu, kad ne 
galiu atidėti bono apmokėji
mą tolimesniam laikui. Aš 
turiu išmaitinti save ir pen
kis šeimynos. Gyvenu iš pa
šalpos, nes darbo sunku gau
ti. Mano vargingas padėji
mas”.

Aišku, esama patrotingų 
lietuvių, kurie negali bonų 
pratęsti. Bet taip pat esama 
ir tokių, kurie, savęs nes- 
skriausdami ir atmindami Lie 
tuvos svarbius reikalus, mie
lai sutinka Lietuvos neapsun
kinti. Šių pastarųjų pavyzdį, 
be baejonės, paseks ir kiti 
bonų turėtojai, kurie, iš tik
rųjų, turi galimybės bonų ap
mokėjimą atidėti.

Šia proga tenka priminti:
1. Lietuvos Laisvės Pasko

los bonai ir palūkanos už 
1935 m. yra apmokėtinos bet 
kuriuo laiku nuo šių metų 
liepos mėn. 1 d. ligi 1945 m. 
liepos mėn. 1 d.

2. Turimus bonus galima, 
pratęsti nuo 1 ligi 10 metų. 
Vadinas, jie yra pratęsiami 
vienieriems, dvejiems, tre
jiems ir taip toliau, bet ne 
ilgiaus kaip dešimčiai metų. 
Šiuo atveju bus mokama 5% 
metinių palūkanų, kaip ir ligi 
šiol.

3. Bonams pratęsti ar išpir
kti ir už 1935 m. palūkanoms 
gauti kiekvienas bono turėto
jas privalo užpildyti tam tik
rą pareiškimo formą arba 
blanką. Šie blankai, kaip jau 
ankščiau buvo pranešta yra 
gaunami Pasiuntinybėje.

4. Lietuvos Laisvės Pasko
los bonų reikalais prašoma 
kreiptis į Pasiuntinybę, ku
rios adresas yra:
Lithuanian Legation,

2622 — 16th St. 
Washington, D. C.

SUDIEV AMERIKAI

Po 87 dienų mano kelionės 
po Ameriką, sėsdamas į laivą 
kuris mane grąžins į Senąjį 
Pasaulį, laikau malonia parei
ga padėkoti visiems man pa
degusiems, vaišinusiems ir 
klausiusiems mano kalbų.

Nepaprastai gihj įspūdį iš
siveži! iš tų meniškų parengi 
mų, kurie buvo ruošiami ma
no atsilankymo proga. Lietu
viškos dainos, deklamacijos 
ir net lietuviški šokiai, Kazi- 
mieriečių akademininkių me
niškai atlikti, pasiliks neiš
dildomi mano atmintyj.

Labai esu dėkingas lietuvi
škai spaudai, lietuviškoms 
kultūrinėms organizacijoms ir 
jų vadams, taip pat daugeliui 
pavienių asmenų, nes be šių 
paramos bei pagalbos nė ma

žos dalelės man pavesto dar
bo nebūčiau galėjęs atlikti.

Labai prašau man atleisti, 
jei kur esu suklydęs ar užmir 
šęs kokią pareigą atlikti. At
sakyti į visus laiškus, aplan
kyti visų garbingų lietuvių ir 
visų žymiųjų lietuviškų kolo
nijų įstaigų kitą sykį ir labai 
norėdamas, nebespėjau. Labai 
gailiuosi, kad iš didelio būrio 
talentingų ir lietuvių tautai 
užsitarnavusių menininkų dėl 
menkų piniginių išteklių vos 
keletą jaunesnių ir ateičiai 
daug žadančių tegalėjau už
prašyti į Lietuvą. Trumpas 
laikas ir lėšų stoka neleido 
kitaip pasielgti. Tą patį ta
riu pasakyti ir dėl sportinin
kų.

Prie šios progos linkiu vi
siems broliams ir sesutėms 
amerikiečiams kuo laimin- 
giausio gyvenimo Amerikoje, 
o kam aplinkybės leidžia, 
greičiau grįžti į senąją Tėvy
nę Lietuvą.

Rapolas Skipitis.
1935 m. VI-29 d.,z New York.

P. S Iš laivo ”Majestic” 
birželio 30 d. Lietuvos Gene
ralinio Konsulato adresu gau
ta tokia radiograma: ’’Svei
kiname visus plaukiame svei
ki; Skipitis, Bijauskienė, Grei 
v , , C1US .

Maža ko tėra verta ta tau- 
ta arba ta šalis, kuri mano, 
kad vistiek neįstengs prieš 
stipresnį, neatsilaikys prieš 
galingesnį. Tokia tauta yra 
vergiško pobūdžio tauta, ir ji 
ankščiau ar vėliau turės iš
nykti ne tik iš valstybių, bet 
ir iš gyvųjų skaičiaus.

A. Smetona.

PAŽINK SAVO KRAŠTO 
GROŽĮ — ATSILANKYK

I LIETU VA
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA 
Pasaulio Lietuvių Kongresas 
KAUNE, RUGPJŪČIO 11-17 d., š. m, 
Atstovams in kongresą ir bendrai 
keleiviams in Lietuvą rekomenduo

jama sekanti išplaukimai iš 
New Yorko:

Drottningholm,   Liepos 17. 
*) Gripsholm.......Liepos 26.
NEW YORK — KLAIPĖDA

Per Gothenburgą, Švedija 
Laivakorčių kainos Trečiąja klase

Ten-----------—--------$97.50
Ten ir atgal-------— 167.00

J. A. V, mokesčiai atskirai
*) Vykstą delegatai ir sportininkai, 
in viršmlnėtą kongresą iš Kalnaro 
atplauks in Klaipėdą laivu KAS- 
TELHOLM. Platesnes informacijas 
teikia Ir parduoda laivakortes visi 
mūsų autorizuoti agentai. Taipgi 
švedų Amerikos Linijos visi skyriai

Swedish American Line
21 State Str., New York, N. Y,

TRUMPOS NAUJIENOS
O

— Pradėjus ruošti įstaty
mą greitai praturtėjusių as
menų turto įsigijimo šaltinius 
patikrinti, tūli Lietuvos pilie
čiai skuba savo turtus perve
sti kitiems. Toks įstatymas 
Lietuvoj bus labai naudin
gas.

— Mintaujos gimnazija šie
met švenčia 160 metų įsikū
rimo sukaktį. Mintaujos gi
mnaziją rusų laikais yra bai
gę nemažai Lietuvos veikėjų, 
jų tarpe ir prez. A. Smeto
na. x Delegacija atvyksianti 
pas prezidentą kviesti į mi
nėjimą.

— Lakūnas J. Pyragius 
sklandytuvu (bemotoriniu 
lėktuvu) nusklendė iš Nydos 
į Palangą (apie 50 mylių), 
padarydamas naują Lietuvos 
skland. aukštumo rekordą; 
jis buvo pasiekęs 1,500 met
rų aukštumą.

— Septynioliktam amžiuje 
paskendęs Rusijos laivas su 
2 mil. Suomių markių, užtik
tas Suomijos pakraščiuose ir 
bandoma išimti.

— Iš Lietuvos norėjo gru
pė ekskursantų nuvykti į Vil
nių aplankyti, bet Lenkų vy
riausybė atsisakė išduot lei
dimą.

— Per 1934 m. nuo nuodin
gųjų gyvačių, vadinamų ko
brų, mirė apie 23,000 žmonių, 
o tigrai sudarskė apie 1,046 
ir meškos bei leopardai nu
žudė 849, apie 377 sudraskė 
vilkai ir 64 hienos. Tai ką ro
do statistika. Bet kiek nėra 
užregistruota ?

— Ramiajam vandenyne 
yra Markezos sala (valdoma 
Francijos), kurios gyvento
jai vietoj pinigų vartoja ci
bulius. Jų ir merginos kraitį 
gauna daugiausiai cibuliais. 
Markeziečiai cibulius pažino 
prieš šimtmetį ir jį pamilo 
kaipo geriausį valgį.

— Liepos 2 d. trys ginkluo
ti vyrai pagrobė $484 iš Ru
bel Ice Corp, ofiso sulaiky
dami menedžerį Frank Maro- 
ne.

— Pendleton, Ind. — Ketu
ri kaliniai mėgino pabėgti iš 
Pendleton State Reformato
ry, kurių vienas nušautas, vie 
nas sužeistas, vienas pabėgo 
ir vienas sugautas.

— Grįždamas iš Švedijos 
Liet. Ųžsien. Reikalų Minist. 
Lozoraitis, buvo užsukęs Ber 
lynan. Ten išbuvo 3 dienas.

— Liet. Vidaus Reik. Mi- 
nisterio pastangomis, savival 
dybės rūpinsis, kad darby
mečiuose į ūkius būtų siunčia 
mi darbininkai bedarbiai.

— Latvijoj uždrausta va
liutą išvežti arba išsiųsti užsie 
nin. Rangoras Falka už per
siuntimą Kaunan 47,000 latų 
nuteistas 6 mėn. kalėti ir už
simokėti 233,500 latų baudos.

— Lietuvos valdininkai nu
pirko už 6 mil litų vidaus pa
skolos lakštų.

— 400,000 minkštųjų ang
lių mainierių sustreikavo lie
pos 1 d. Reikaluaja didesnių 
algų.

— Henry Allyn iš Throop, 
Pa. birželio 2Š d. Ocean City, 
N. J. laimėjo ’’’marble shoo
ters” čempionatą.

— Pasirodo, kad aludžių 
biznis New Yorko valstijoje 
nekokis, nes iš 17,000 laisnių, 
kurios baigės su liepos 1 d., 
išėmė tik 10,000.

— Barcelonos (Ispanija) 
raudonuosius, už daromą be
tvarkę, žmogžudystes ir kt. 
valdžia įsakė areštuoti ir ati
duoti karo teisman.

— Vokietijos prop, ministe 
ris Goebels vėl grąsina žy
dams naujais persekiojimais. 
Jis savo kalboje pasakė, kad 
Vokietija žydų nenori.

— Jungt. Valstybės pabai
gė savo fiskalius metus bir
želio 29 d. su $3,500,000,000 
deficitu. Išlaidų buvo $7,300,- 
000,000, gi ineigų tik $3,750,- 
000,000.

—r Holand, Mich. Medinių 
klumpių dirbtuvės dirba pil
ną laiką ir tai nespėja apsi
dirbti. Klumpes perka kėliau 
ninkai, kaipo gražną atmin
čiai.

— Liepos 2 d. atidarytas 
vaikams parkas Williamsbur- 
ge, Brooklyne. Dalyvavo visi 
miesto valdininkai ir majoras

— New York Times ( dien
raštis) turi elektros iškabą— 
laikraštį aplink namą ant 42 
St., kuris kainuoja $120,000 
kuris turi 14,000 elektros 
lempučių. Du žmonės prie jo 
nuolatos dirba. Tokių laikraš
čių, kurie namo sienomis nak
ties laiku teikia žmonėms ži
nias, yra tik 78 visame pa
saulyje.

— Astor teatro iškaba daug 
daugiau atsieina užlaikyti, 
negu viso teatro namo renda.

Rusijos tikybos padėtyj du 
dalykai pagerėjo : sustojo ėjęs 
bedievių žurnalas Bazbožnik 
ir nutraukti priešitikybiniai 
rateliai įstaigose, kur auk
lėjami vaikai. Komisarai su
sirūpino dora, arba doriniu 
sutvarkymu. Vaikų banditiz
mas, šeimų iškrikimas, laisva 
meilė, tai mokslinio komuniz
mo vaisiai. Doros neatstos joks 
mokslas, kultūra ar civiliza
cija.
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Marianapolis
Birželio 27 ir 28 dd. Ma- 

rianapolio rūmuose įvyko 4- 
tas Amerikos Lietuvių Kata
likų Studentų ir Profesionalų 
Sąjungos seimas. Dalyvavo 
virš 100 studentų ir profesio
nalų. Nuotaika buvo graži. 
Plačiau praneš Centro valdy
ba.

Lietuvių Diena.
Kaip per anuos metus taip 

ir šiemet — Lietuvių Diena, 
įvyksta Marianapolio Kolegi
jos parke, liepos 4 dieną. Tą 
diena suvažiuos tūkstančiai iš v
keturių Amerikos kampų, mū
šų tautiečiai. Tai trečioji iš 
eilės Lietuvių Diena Mariana- 
polyje!

Varduvės
Birželio 24 d. — Š, Jono 

dieną — mūsų mylimo Rėkto-' 
riaus gerb. kun. Jono Navic
ko, MIC. vardo diena! Ta 
proga įteikta ploštelė, kurio
je tilpo Snaudalio — kun. A. 
Bublio, MIC. parašytos ger
biamam vadui eilės. Vėliau su 
važiavo keliolika svečių — 
kunigų. Visi nuoširdžiai svei
kino ir linkėjo ilgiausių metų. 
Sveiks, mylimasai jaunimo va 
de, Rektoriau, Jūsų vardo die
noje !

A. A.
Mirties angelas išrovė mū

sų mylimajam draugui brol. 
A. Verseckui, tėvelį. Liūdnos 
atostogos jaunuoliui.... Alber
te, mūsų gilią užuojautą tau 
ir tavo nuliūdusiai šeimynė
lei teikis priimti.

Julius Stankus, L.K.

A. L. K. STUDENTŲ IR PRO 
FESIONALŲ SĄJUNGOS

SEIMO ĮSPŪDŽIAI
Ketvirtadienį, birželio 27— 

28 įvyko ALRKS. ir P. S-gos 
seimas, kurį pradėjo J. E. 
Vyskupas T. Matulionis iš
kilmingomis mišiomis. Arki
diakonu buvo kun. Karalius, 
Kunigų Vienybės Centro pir
mininkas, diakonu — kun. J. 
Aleksiūnas, Brooklyn, N. Y. 
subdiakonu klierikas Šukevi- 
čius, Shenandoah, Pa. Garbės 
diakonais — kun. P. M. Ju
ras, Lawrence, Mass, ir kun. 
dr. P. Biskis, MIC., Hinsda
le, Ill. Iškilmėms pritaikintą 
pamokslą pasakė kun. J. Bal- 
kūnas, Maspeth, L. I. Centro 
Dvasios Vadas.

Po pamaldų prasidėjo pir
moji sesija, kur išrinkta sei
mo prezidiumas iš Garbės 
prezidiumo — J. E. Vysk. Ma
tulionio, kun. J. Karaliaus,

I 
t

Kun. K. Urbanavičiaus ir Dr. 
Rebbali.

Darbo prezidiumas — pirm, 
adv. A. Milleris, 1-as vice
pirmininkas, K. Vilniškis 2-as 
vice pirmininkas. — Neverau 
skas ir Jakštaitė. Beto, iš 
rinkta rezoliucijų, knygų per 
žiūrėjimo ir sveikinimų komi
sijos.

Palyginti nesenai įsikūrusi- 
Studentų ir Prof, s-ga spar
čiai žengia pirmyn. Tą jau 
pastebėjo ir plačioji visuome
nė ir atskiros organizacijos ir 
daug sveikinimų telegramo
mis ir laiškais, kurių tarpe 
vietinis vyskupas, Vyčių Cen 
tro pirmin., Lietuvos Ateiti
ninkai ir daugelis kitų.

Popietinėj sesijoj eina Cen 
tro Valdybos pranešimai, iš 
kurių paaiškėjo, jog bendrai 
Centro Valdybos narių tarpe 
buvo puiki kooperacija, beto, 
pirmininkas praneša, jog ne
maža paramos susilaukta ir iš 
Dvasios vadų, nors tiesa, kai 
kur tas jų pritarimas ir pa
rama buvo labai ir labai men
ka, ypač ten, kur jos daugiau 
šiai lauktasi ir tikėtasi, ten 
kur mes pratę skaityti Nau
josios Anglijos lietuvių cent
ru, mūsų veikimo metropoli
ja — Bostone ir apylinkėse.

Iždininkas praneša, jog 
finansiniai šiemet organiza
cija smarkiai pažengus pir
myn. Šių metų balansas išėjo 
aktyvu $300.00, nors yra ar 
užsilikę skolos ’ ’Darbinin
kui” iš seniau, kuriai sutvar
kyti sudaryta komisija iš kun. 
K. Urbanavičiaus, kun. J. 
Švagždžio ir kun. Dr. J. Na
vicko.

Seimo išnešta keletas rezo
liucijų ir nutarimų, kaip va: 
Klaipėdos ir Vilniaus klausi
mu, DULR etc. ir nutarta lie
pos 3 d. išvykstančiai į Lie
tuvą delegacijai įteikti $50., 
kad ji nuvežtų ateitininkams 
dovanų. Sveikintinas dalykas.

Sekančią dieną prieš pietus 
įvyko naujosios centro valdy
bos rinkimai į kurią išrink
ta.- Adv. A. Milleris, Worces
ter, Mass., — Garbės pirm.; 
J. C. Morkūnas, Rochester, 
N. Y. pirmininku; K. Vilniš
kis, Brooklyn, N. Y. 1 vice pir" 
min.; N. Plangiūtė, Waterbu
ry, Conn., 2 vice pirm.; Inž. 
P. Barziliauskas, Woodhaven, 
L. I.—iždininku; Parulis Wor 
cester, Mass. — fin. sekr.; J. 
Neverauskas, Overbrook, Pa., 
— sekretorium; kun. K. Ur
bonavičius, Boston, Mass., — 
Garbės red., Jonas Plipaus 
kas, Thompson, Conn, redakt.

J. P. Gudanavičius, Thomp 
son, Conn, administr, M. Dau 
gininkaitė, So. Worcester, 
Mass., — social sekr.

Ten pat Kunigų Vienybė 
paskiria ir Dvasios Vadą — 
kun. Joną Balkūną, Maspeth, 
L. I., kurį seimas priima karš 
čiausiu delnų plojimu.

Tuo seimas ir baigtas. Po 
pietų laisva, o vakare 8 vai. 
šokiai.

Vakare įvyko koncertas, 
kuriame maloniai sutiko da
lyvauti p. muz. R. Juška ir 
p. J. Antanėlis, Boston, Mass, 
p-lė Parulytė, Worcester, 
Mass., p-lė N. Plangiūtė Wa
terbury, Conn., ir Norbertas 
Aleksis and Co. Be to Water 
buriečiai suvaidino savo dva
sios vado kur. J. Kripo pa
rašytą veikalėlį ’’Tėtis rašo 
gromatą į krajii*’

Reikia pripažinti, jog kon
certas buvo vienas geriausių, 
kokių N. A. lietuviai kada 
surengė, nes jame dalyvavo 
geriausios dainininkų pajė
gos, kaip p. Juška, Antanėlis, 
Perulytė etc. Studentų ir Pro
fesionali! sąjunga visiems kon 
certo dalyviams nuoširdžiai 
dėkoja už paramą. J. P. P.

Baltimore, Md.
— Šiais metais didelių 

karščių nebuvo, tik pereitą 
šeštadienį miesto daržuose 
vaikams atidarė maudynes.

— Devintinių Mišparai pas* 
baigė birž. 28 d. su Švč. Šir
dies švente. Visi atsilankiusie 
ji išsinešė Dievo malonių. Gal
la, kad daugelis pamiršo tas 
prigimtas Lietuvoje Bažny
čios šventes.

— Šv. Petro dienoje iškil
minga suma buvo sekmadie
nį 8:30 vai. rytą ir tuojaus 
palaiminimas Švč. Sakramen
tu. Choras turėjo išvažiavi
mą.

—• Liepos 14 d. įvyks di
džiulis parapijos piknikas toj 
pačioj vietoj, kur buvo Gegu
žės mėnesį.

— Gabrielavičiaus didžiulė 
dirbtuvė nedirba; daug lietu
vių nusiminę kenčia bedarbę.

— V. Strazdauskas po sun 
kios ligos jau sugrįžo iš ligo
ninės. J. Sakevičius guli li
goninėj, bet jaučiasi geriau. 
P. Gabrlelavičienė sunkiai 
serga vėžio liga. Buvo paduo
ta į ligoninę. Geros moterėlės 
išėmė, o dabar nėra kam pri
žiūrėti. Seniau ta žmona dirb 
davo bažnyčioj, kai jos vy
ras buvo zakristijonu. Lietu
viai, nepamirškite ligonės.

— Nuo Liepos 1 d. kun.
A. Dubinskas išvažiuoja ato- j m. Decoration Dienoje, Klaščiaus salėj, Maspethe P-lė Va- 
stogoms Kada gryš nežinome, lerija turi grožio saloną 300 Broadway, Brooklyn, N.

Visi šelpiemieji pajus netekę 
savo vado.

— Muz. J. Čižauskas buvo 
pasiryžęs rengt dainų šven
tę, bet gavo patarimų, atidėt 
kitiems metams. Nėra kuomi 
remtis: Vyčiai pakrikę, orga 
nizuoto jaunimo nėra. Vie
nam cchorui būt sunku orga
nizuot. J. K.

VAŽIUOJA Į LIETUVĄ

Pirmose Liepos mėn. die
nose į Lietuvą iškeliaus Lie
tuvių studentų ekskursija ir 
Dr. Al. M. Račkus. Antroj 
Liepos mėn. pusėj iškeliaus 
LRKSA pirmininkas, ”Drau- 
>go” redaktorius L. Šimutis. 
Dr. Račkus ir redaktorius 
Šimutis dalyvaus pasaulinia
me Lietuvių Kongrese. Su 
jais keliaus keliatas ir šiaip 
^lietuvių.
Išvažiuos į Rytines valstijas

Vakacijų proga inžinierius 
B. F. Simons—Simokaitis 12 
d. Liepos išvažiuos į rytines 
valstijas dalyvauti svetimša 
lių veteranų seime, kuris in- 
vyks New Haven, Conn. Ta 
proga pasinaudodamas lanky 
sis Brooklyne, Detroite, Cle- 
velande ir dar šen-ten.

30,000 gaus darbus
Dabar visame Cook apskri

tyje skirstoma šelpiamuosius 
bedarbius į darbų kategorijas 
ir tūli jų Imami j darbus prie 
viešųjų darbų, kurių žymi da
lis tenka Chicagos miestui, 
kurio pagerinimui iš federa
tes valdžios skirtų viešiems 

darbams $4,800,000, Chicagai 
tenka diktoka suma. Manoma 
kad iki 1 rugpiūčio visame 
Cook apskrityje šelpiamųjų 
bedarbių 3O,0OO bus išbrauk
ti iš Šelpimo knygų ir prista
tyti prie viešųjų larbų.

Reiks daug policistų
Illinois valstijai sutikus le

galizuoti lošiams laižybas, 
Chicagos miesto majoras Kel
ly jau permato, kad miestui 
reiks priimti tamyston 2,500 
naujų polcistų dabojimui bū
siančių suktybių. Dabar mie
stą aptarnauja 5,183 unifor
muoti policistai, tad jei būtų 
priimti dar tie, kuriuos ma
joras permato, policistų ar
mija Chicagoj susidarys iš 
7,683 vyrų.

Seneliams pensija.
Springfield, HI. Valstijos 

legislatūra priėmė įstatymą, 
kuriuo bus mokama seneliams 
pensija. Įstatymas dar guber 
natoriaus nepasirašytas, bet 
spėjama, kad jis patvirtins, 
Sulyg priimto įstatymo, nuo 
65 metų amžiaus seneliams, 
valstijoj išgyvenusiems ne 
trumpiau 12 metų, bus moka
ma iš valstijos iždo po vieną 
dolerį į dieną pensijos, jei jų 
turtas nebus vertas daugiau 
$5,000. Tokio amžiaus senelių 
dabar Illinois valstijoj yrą 
481,126, todėl pensijos įstaty
mui įėjus galėn, valstijai pri- 
seis išmokėt apie pusseptinto 
miliono dolerių ne įskaitant 
pridėtines išlaidas, kokių rei
kalaus pensijos administraci
jos užlaikymas. LSB.
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|VIETOS IR APYLINKES ŽINIOS
IŠ DARIAUS-GIRĖNO FON

DO VEIKIMO

Antradienį, birželio 25 d. 
įvyko Dariaus-Girėno Fondo 
susirinkimas, kuriame aptar
ta daug svarbių reikalų. 
Kaip apvaikščiosime a. a. Da
riaus—Girėno Sukaktuves
Kadangi paaiškėjo, jog 

Floyd Bennett aerodromas da 
bar yra pertaisomas, nutarta 
apvaikščioti Dariaus ir Girė
no sukaktuves sekmadienį, 
liepos 14 d. vakare Apreiški
mo Pan. Švč. parapijos salėj. 
Apvaikščiojimo programa 
bus sekama: a) kariškas pa
gerbimas, b) du kalbėtoju: 
kun. N. Pakalnis ir kap. P. 
Jurgėla ir du svečiai, latvių 
ir estų atstovai ir c) muzika- 
lė programa, kur dalyvaus 
įžymūs lietuvių dainininkai— 
solistai.

Išlaidoms padengti nutarta 
imti 10c. įžangos.

Pamaldos už a. a. Darių- 
Girėną.

Mūsų didvyrių a. a. Dariau* 
ir Girėno žuvimo dienoje, tre 
čiadienj, liepos 17 d. 10 vai. 
ryte, Apreiškimo bažnyčioje 
įvyks iškilmingos gedulingos 
pamaldos. Pamaldose daly
vaus Dariaus-Girėno Legiono 
Postas ir Amerikos kareiviai.' 
Laike pamaldų bus pasakytas 
pritaikintas pamokslas.

Paminėjimas per radio
Lietuvių radio valandos ve

dėjai paaukavo savo laiko 
tam tikslui: Juozas Ginkus 
30 min. liepos 16 d. ’’Ameri
ka” 10 min. , taipgi prisiža
dėjo paaukoti laiko ir Jonas 
Dumčius. Be to, dėti pastan
gas gauti WMBQ ir miesto 
radio stotį. Kalbės įžymūs ge
ri kalbėtojai.

Reikia tikėtis, jog visuome
nė tomis progomis pasinau
dos ir dalyvaus abejose iš
kilmėse.-

Parėmė Įeit. F. Vaitkų
Fondo susirinkime buvo iš

kelta klausimas apie surengi
mą Įeit. F. Vaitkui išleistu
vių vakarienės. Bet pasirodė, 
jog už kelių dienų jis mano 
skristi, tai nutarta dar paau
koti lakūnui $25.00. Taipgi 
nutarta ’’Lituanica II” pasiū 
st i Lietuvos muziejui laišką, 
kuris būtų padėta prie a. a. 
Dariaus ir Girėno palaikų.

Posėdyje dalyvavo ir lak. 
Kiela, kuris susirinkimui bai 
gianits pasveikino Fondą.

Sekantis susirinkimas bus 
pirmadienį, liepos 8 d. 8:00 
vai. vakare.

IŠ FED. APSKRIČIO DAR
BUOTĖS

Birželio 28 d. įvyko Diidž. 
New York o Feder, apskrities 
susirinkimas, kuriame gau
siai buvo atsilankę draugijų 
atstovų. Susirinkimą atidarė 
pirmin. gerb. kun. N. Pakal
nis malda

Apkalbėjus bėgamus rei
kalus eita prie planuojamos 
tvarkos draugijų tar'pe. Pro
pagandos Sekr. V. Žalnierai
tis skaito jo pagamintą planą 
kurį atstovai priėmė.

Pirmin. pakelia klausimą, 
apie DULR ir pakviečia p. J. 
Mačiulį referuoti tą klausimą, 
p. Mačiulis paaiškina ir galop 
prirenkama jau prie esančios 
komisijos: Mačiulio ir Krušin 
sko, Žalnieraitį, Vilniškį ir p. 
Draugelienę.

Kalbėta apie vasaros ato
stogas ir todėl vasaros susi- 
sirinkimai atidėti iki pabaigai 
rugsėjo men., kuriame bus 
daug naujij reikalų svarstyta.

Kandidatais į Federacijos 
Centro valdybą nominuoti šie: 
Kun. N. Pakalnis, J. Tumaso- 
nis, Kun. J. Balkūnas, Kun. 
K. Paulonis J. Mačiulis, V. 
Žalnieraitis, K. Krušinskas, 
Kun. H. Vaičiūnas, Kun. Ign. 
AlbaviČius, L. Šimutis, Dr. 
Rakauskas, P. Draugelienė, 
p. Vaiciekauskienė, ir S. Su- 
batienė.

Atstovais į Federacijos 
Kongresą, kuris įvyks Phila
delphia, Pa. rugpiūčio mėn.. 
nuskirti J. Mačiulis, P. Drau
gelienė ir V. Žalnieraitis.

IŠVYKO Į LIETUVĄ

Su Stud, ir Prof, ekskursi
ja, liepos 3 d. į Lietuvą iš
vyko visas būrys gražaus jau 
nimo ir suaugesnių profesio
nalų, kuriuos veda Rocheste
rio Univ. prof. Whipple asis
tentas, Stud, ir Prof. S-gos 
centro pirm. Jonas C. Mor
kūnas. Keletas ekskursantų 
— studentų: Henrikas Sveti- 
kas iš Rochesterio, Bronius

Stanley J. Mackevičius, ga
bus jaunuolis, dabar baigė 
Brooklyn Technical High 
School. Mokykloj būdamas 
pasižymėjo sporte, kaip: 
plaukime, fechtuotėj ir bas
ketbole. Stasys stos į Cooper 
Union Universitetą, studijuo
ti elektro-inžinerijos. Geriau
sio pasisekimo!

Voveris iš Marianapolio, Ona 
Vaškaitė iš Newarko, ir Vale 
rija Jakštaitė iš Waterbury, 
vyksta į Lietuvą studijuoti. 
Dauguma šios ekskursijos da
lyvių įvairių organizacijų įga 
lioti dalyvauti Pasaulio Lie
tuvių Kongrese ir Ateitininkų 
25 m. Jubiliejiniam kongrese.

Mūsų Lietuvių Universalis 
Biuras daug rūpinosi ekskur
sijos pasisekimu ir prirengė 
dokumentus sekantiems šios 
ekskursijos dalyviams: Maria 
napolio kolegijos prof. Jonui 
Pilipauskui, stud. Br. Vove
riui iš Providence, Onai Vaš
kai tei iš Newark, Valerijai 
Jakštaitei iš Waterbury, Onai 
Šarkaitei iš Brooklyn, Barbo
rai Radzevic iš New York Ci
ty. Antanui Kazlauskui iš 
Brooklyn ir Kaziui Grigai- - 
čiui iš New York City. Vi
siems linkime laimingos ke
lionės ir linksmų atostogų
Lietuvoje. Amerika

ŠEŠTOSIOS LIETUVIŲ DIENOS, LIEPOS 4

. PROGRAMA

KLASHUS CLINTON PARK, MASPETH, L. I. 
Į 1 

---------O--------- V
SPORTAS 3 VAL.

1. a) Rutulio stūmimas, b) 100 jardų bėgimas, 3) šokimas 
į aukštį.

2. Merginos: a) 75 jardų bėgimas; b) šokimas į aukštį, c) 
bėgimas su kiaušiniais.

3. Berniukai ir mergaitės: a) pūslių pūtimas, b) pinigų 
griebimas ir c) čiulpimas iš bonkučių.

Rungtynėse dalyvauja publika, vadovaujant L. Vy
čiams. Sporto vedėjas Inž. A. J. Mažeika.

DAINOS 5 VAL.
I. Rengimo Komiteto pirm. K. J. Krušinskas pakviečia 

chorus ir publiką giedoti Lietuvos ir Amerikos Himnus.
II. Maspetho liet. Atsimainymo parap choras vadovau

jant muz. J. Tamošaičiui:
a) GIEDA GAIDELIAI — Naujalio.
b) PIEMENĖLAI — Greičiaus
c) ŠOKIM, ŠOKIM — Žilevičiaus.

III. Kalba ’’Amerikos” red. K. Vilniškis.

IV. Bendras Jaunamečių choras, vadovaujant muzikui
. Jonui Brundzai:

a) PASĖJAU KANAPĘ.
b) LAPUTAITĖ.
e) KUR NEMUNAS IR DAUGUVA.
d) VILNIUJ BUVO ŽALIAS BROMAS.
e) KELKIT MAŽI VAIKELAI.

V. Karalienės Angelų parap. choras, vadovaujant muzi
kui Pranui A. Dulkei:

a) PABUSKIM IŠ MIEGO — Žilevičiaus.
b) TU IR AŠ — A. Vanagaičio.

VI. Apreiškimo para. Mokyklos mokinių choras, vadovau
jant muz. Jonui Jankui:

a) VIJO VILKAS VOVERAITĘ.
b) KAS SUBATOS VAKARĖLĮ.
c) KUR TU BUVAI KIŠKEL MANO.
d) VERDA BOBA KUKULIUS.

ATOSTOGOSE

Karai. Angelų parapijos 
klebonas kun. J. Aleksiūnas 
ir Maspetho parap. klebonas 
kun. J. Balkūnas, šią savaitę 
išvyko poilsiui į kalnus. Atos 
togaus dvi savaites; paskui, 
grįžę prie darbo stos su nau
ja energija. Smagaus poilsio!

Povilas Šaltenis, Dariaus - 
Girėno Aero klubo fin. sek
retorius, darbštus jaunuolis, 
£orai savaičių išvyko atosto
goms. Jis linksmai praleidžia 
laiką Putnam, Conn.

VII. Aprleiškimo Parapijos choras, vad. muz. J. Jankui:
a) ANT TĖVELIO DVARO. — Šimkaus.
b) KAI AŠ BUVAU MAŽUTĖLIS — Žilevičiaus.

VHI. Kalba Federacijos Apskrities pirm. gerb. kunigas 
Norbertas Pakalnis.

IX. Jungtinis choras:
a) KUR BĖGA ŠEŠUPĖ — Sasnausko.
b) VYTAUTO MARŠAS — Pociaus.

Vadovaujant muz. P. Dulkei.
c) PALANKĖJ, PALANKEJ — Pociaus.
d) VILNIUS — Vanagaičio.

Vadovaujant muz. Jonui Jankui.
—-------- o-----------

ŠOKIAI: 6:30 VAL.
X. Salėje šokius pradeda klasiškais lietuviškais šokiais:

p-lės: Mickytė ir Želvytė.
XI. Publika tęsia šokius iki vėlumos.

Grojant JOE ALLEN—AVIŽONIO orkestrui.
XII. Darže seka įvairūs žaidimai, laimėjimai ir svečių 

pažintys.

PIKNIKAS

LIEPOS —14— JULY Karalienes Angelų Parapijos^ KLASČIAUS PARKE

MASPETHE
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JONINIŲ VAKARIENĖ

Sekmad. birželio 30 d. Ma- 
spetho parapija surengė savo 
mylimam klebonui kun. Jo
nui Balkūnui pagerbimo ir 
vardinių vakarienę, lenkų 
svetainėj. Dalyvavo apie 500 
asmenų, sveikino visos drau
gijos, įteikdamos daugybę 
gražių dovanų. Parapijos 
choras, ved. J. Tamošaičio, 
išpildė gražią programą. Gra 
žiai solo padainavo ponia Ta
mošaitienė ir ponia Degutie
nė. Armonika solo pagrojo p. 
Mockeliūnas. Jaunutė Ne- 
dzinskaitė paskambino pianą 
ir padainavo. Gražias eilutes 
— sveikinimus pasakė Petru
lytė.

Garbės stalą supo keletas 
desėtkų: veikėjų, biznierių, 
profesionalų ir kunigų. Kal
bas pasakė: kun. K. Paulonis, 
K. Krušinskas, kun. Drazdys, 
■Rochesterietis, Stud, ir Prof. 
S-gos Centro pirm. Jonas C. 
Morkūnas, kun. A. Petraus
kas, K. Vilniškis, kun. Lekė- 
šis, kontr. Petrauskas, kun. 
Aleksiūnas, inž. P Barzilaus- 
kas ir daugel kitų Visi svei
kino kun. Joną Balkūną su 
naujos bažnyčios pradžia ir 
džiaugėsi tokiu gražiu para
pijiečių sutarimu, ištverme ir 
duosnumu. Tokiais laikais 
Maspethui surinkti reikalin
gą sumą naujos bažnyčios 
statybai yra ne juokai. Taigi 
ir pats klebonas paskutinis 
gavęs balsą, džiaugsmo per
pildyta širdimi maloniai pas
veikino ir padėkojo draugi
joms už taip gražią vakarie
nę, kuri jam reiškianti daug 
daugiau, nei kas įsivaizduo
ja. Šis skaitlingas parapijie
čių susirinkimas duodąs jam 
drąsos ir energijos tolimes
niam darbui. Matydamas, kad 
jo darbą, sunkij darbą, pa
rapijiečiai įvertina, remia, jis 
nebijotus, kad ir iki mirčiai 
pasišvęsti. Taipgi kun. Bal- 
kūnas pasidžiaugė savo asis
tento kun. Lekėšio sumanumu 
ir gerumu, oficialiai pranešė, 
kad vyksupo paskirtam II- 
jam vikarui kun. J. Lauri
naičiui, kurio sutiktuvės šian 
dien esančios, jis paveda vi
sus parapijos jaunimo reika
lus.

Vakarienėj dalyvavo Maria 
napolio Kolegijos profesoriai: 
kun. J. Vaškevičius ir J. P. 
Pilipauskas, ’’’Stud žodžio” 
redaktorius, Stud. Bronius 
Voveris, iš Providence, su ku
riais atvyko ir New Yorko 
liet, parapijos klebonas kun. 
J. Šeštokas

Pas visus nuotaika buvo 
gražiausia. Parapijos draugi-

gijų atstovai sveikindami kun 
Joną, reiškė juomi pilną pasi
tikėjimą ir dėkojo už pasi
šventimą parapijiečių, para
pijos labui.

Vos prieš porą metų kun. 
J. Balkūnas atvyko Maspe- 
than, rado netvarkę, viskas 
buvo apleista, prapi j iečiai pa
krikę Per tą laiką viską iš
taisė, įgijo naujus varpus, 
numalevojo senąją bažnyčią, 
pirko naujus vargonus, iš
taisė kleboniją. Tam viskam 
reikėjo apie $40,000. Negana 
to, naujos bažnyčios statybai 
surinkta virš $15,000. Tas 
parodo, kad Maspethe gyvena 
geri patriotai, duosnūs lietu
viai ir kun. J. Balkūnui jiems 
vadovaujant, nudirbs didelius 
darbus. Ko mes ir linkime.

Vaiva.

SVEIKINAME

Jurgis Laukaitis, 5956 — 57 
Rd. Maspethe, baigė N. Y. 
Universitetą birželio 11, 1935. 
Jo tėveliai yra plačiai žinomi 
Maspetho lietuviij tarpe ir 
pats Jurgis darbštus jaunuo
lis. Jis Universitete pasižy
mėjo moksle ir sporte, o y- 
pač basketbole. Jis Universi
teto apdovanotas aukso bas
ket holu — miniatūra.

Linkime, kad mūsij Jurgis 
pasiekti} tos aukštumos, ku
riai jis turi ambicijos ir taip 
sėkmingai jos siekia. Pasise
kimo Jurgi! Draugai.

IŠ VYČIŲ APSKRIČIO SU
VAŽIAVIMO

Birželio 23 d. Cliffside, N. 
J. įvyko Lietuvos Vyčių N. 
Y. ir N. J, apskričio suvažia
vimas, kuriame dalyvavo 11 
kuopi} su 41 atstovu, 8 valdy
bos nariai ir 25 svečiai.

Iš įvairių pranešimų pasi

rodė, jog apskričio sporto 
šventė, birželio 9 d. puikiai 
nusisekė. Dramos ratelis pra
nešė, jog jo veikimas irgi bu
vo labai pasekmingas ir da
bar rengiasi statyti tris nau
jus veikalus.

Į L. Vyčių 23 seimą, kuris 
įvyks rugpiučio 13, 14 ir 15 d. 
Hartford, Conn., išrinkta ap
skričio pirm. M. Martinkus ir 
J. Cibulskis. Kandidatais į C. 
Valdybą nubalsuota A. J. Ma
žeika ir M. Martinkus.

Trape kitų rezoliucijų vie
noje įnešta pakelti N. Y. 
Yankees baseball jaukto me
tikus garsius lietuvius Vytau
tą Tamulį ir Joną Brauką į 
organizacijos garbės narius 
23 seime.

Taipgi pranešta, jog pasku 
tiniai prirengimai išvažiavi
mui laivu, kuris įvyks liepos 
19 d. laivu ”’S. S. America
na’” jau baigta. Bilietai kai
nuos $1.00, kuriuos galima 
gauti pas visus vyčių narius.

Sekantis apskričio suvažia
vimas įvyks rugsėjo mėnesį, 
Kearney, N. J.

Posėdžiui užsibaigus Cliff
side, 111 kuopa atstovus ir 
svečius pavaišino užkandžiais 
ir kava ir įvairiais pamargi-' 
ginimais, griežiant kuopos 
muzikantams. Šioje darbščio
je kuopoje dabar pirminin
kauja A. Petrauskas.

SUSIRINKIMAS

Šv. Vardo Draugijos, Kara
lienės Angelų parapijos visų 
narių labai svarbus susirinki
mas įvyks sekmadienį, liepos 
7 d tuoj po sumos, parapijos 
salėje. Draugijos nariai esate 
kviečiami būtinai atsilankyti, 
nes turėsime apsvarstyti labai 
svarbius reikalus.

V. Žemantauskas.

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ 1 

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIUS 
GAZO PEČIUS

Rankpinigių nereikia — Išsimokėjimai per tris metus 
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 

(Housing Plan)
Mes išvalome Garo Boile
rius oru už $2.00 ir dau
giau Klausykite mūsų Ra
dio garsinimo kasdien iš 
WMBQ. Jums nereikės rū
pintis niekuom. Tik pašau
kite ar parašykite adresuo 

darni:

SAVAGE & PLATZ
994 MADISON ST., 

BROOKLYN, N. Y.
Tel: GLtnmore 5-8783

Standard"

Tel.: STagg 2-2306

PALOCIUS SALDAINIŲ
KRAUTUVĖ

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi užkandžiai, kava, arbata. Hot Chocolate 

Pietūs išanksto susitarus.
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš 
geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

J. GINKUS,
495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiii

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2—0788 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
107 Union Avenue,

Tel.: STagg 2—5043 NOTARY PUBLIC,

M. P. BALLAS, Inc. 
BIELIAUSKAS 

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

PUBLIC

i

Tel.: STagg 2—4409 NOTARY
ALEKS. RADZEVIČIUS

GRABORIUS
»

Priešais Apreiškimo Bažnyčią
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

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” KEPTUyE kepa geriausią Lietu
višką Duoną, Keiksus ir Pyragaičius vestuvėms ir kitokiems po 
kiliams. Siunčia ir j kitus miestus.
68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

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

per tai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

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

Kreipkitės adresu:

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

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

N. MASENAS BAKING CO.



PASIŽYMĖJO APREIŠKIMO 
CHORAS

Apreišk. parapijos choras 
ved. Jono Jankaus pereitą 
sekmad., New Yorke per 
WMCA radio pasižymėjo la
bai šauniai. Choras skaitliu- 
je 100 narių sudainavo šešias 
dainas labi muzikaliai. Todėl 
tuoj aus stoties vadovybė kvie 
tė chorą dainuoti sekantį se
kmad. Choro vadas padėko
jęs pasižadėją padainuoti vė
liau, nes dabar esant vasaros 
karščiams, sunku jaunimui 
atsisakyti nuo pajūrio ir tt.

Dar esant Radio stotyj bu
vo siunčiama komplimentai 
telefonu, tarpe tų telefonu 
sveikino ir komp. J. Žilevi
čius.

Garbė Apr. par. chorui už 
taip idealų pasišventimą, ku
rie nepaisydami karščio ir 
nuovargio pasiuntė lietuviš
kas dainas po plačią Ameri
ką.

Choras dar turi sunkiai pa
dirbėti iki Liepos 20 d., nes 
yra pakviestas dainuoti Ame
rikonų Dainų šventėj. New 
Yorke, Polo Grounds, kurią 
rengia Evening Journal.

Zuzana Mažeikienė, A. Povi
laitytė, N, Rimkūnaitė, M. 
Stakonaitė ir J. Kairytė.

Vaikinai sportininkai buvo 
S. Remenčius, V. Pečkaitis, 
C. Kazlauskas, A. J. Mažeika, 
J. Minauskas, S Gerdvila, A. 
Kazlauskas ir V Kainauskas. 
Tikimąsi, jog kuopai bus su
teikta pirmos vietos dovana.

tis ir keturi vienos katalikų 
šeimos paūgėję vaikučiai.

— Lietuvos Saleziečių vie
nuolijos įgaliotinis kun. Albi
nas Drazdys vasaros atosto
gas praleis Karalienės Ange
lų parapijoje eidamas kartu 
ir parapijos vikaro pareigas.

BROOKLYNIEČIAI PASI
ŽYMĖJO

SUSIRINKIMAS

Šv. Vardo Draugijos Ap
reiškimo parapijos draugijos 
svarbus susirinkimas įvyksta 
sekmadienį liepos 7 d. tuoj 
po sumos. Visi nariai prašomi 
ateiti ir atsinešti savo senas 
mokesčių knygutes. Bus iš
duotos naujos, kuriose bus ir 
draugijos konstitucija ir kiti 
svarbūs paaiškinimai.

IŠLEISTUVĖS
' ____________

Liepos 1 d. Apreiškimo Gy
vojo ir Amž, Ražančiaus drau
gijos surengė išleistuves uo
liai savo narei Onai Šarkai
tei, kuri liepos 3 d. išvyksta 
į Lietuvą ketvertai mėnesių 
pasisvečiuoti. Kalbėjo kleb. 
kun. Pakalnis, kun. J. Karta- 
vičius ir kt. Vakarienę vedė 
ponia Kašėtienė. Gražų muzi
kali programėlį išpildė muz. 
Jankaus prirengti: p-lės Ona 
ir Marytė Stagniūnaitės, p-lė 
Lašaitė ir p-lė Liutkaitė. Dar
bavosi Kašėtienė, Draugelie- 
nė ir Janušonienė.

PAGERBĖ SPORTININKUS

IŠVYKSTA Į LIETUVĄ 
FILMISTAS

Liepos 3 d. su Studentų ir 
Profesionalų ekskursija iš
vyksta į Lietuvą fllminstas, 
41 Vyčių kuopos narys Anta
nas Kazlauskas. Jis atstovaus 
Vyčius Ateitininkų kongrese 
Telšiuose ir DULR suvažiavi
me. Su savim jis vežasi daug 
įdomių filmų vaizduojančių 
Amerikos lietuvių gyvenmą, 
ypatingai Lietuvos Vyčių 
sportą ir kt. kurias Lietuvoj 
jis rodys ir taipgi trauks fil
mas.

Šiemet įvykęs Marianapoilo 
Kolegijoj ALK Stud, ir Pro
fesionalų S-gos seimas buvo 
sėkmingas, gausus atstovais, 
susilaukęs sveikinimų, net iš 
tolimų pasaulio kraštų.

Iš Brooklyno dalyvavo irgi 
keletas atstovų, kurie nusky
nė Brooklynui garbės laurų. 
Taip pirmuoju Centro vice- 
įpirmin. išrinktas ’Amerikos’ 
red. Kazys Vilniškis, iždinin
ku jau trečiu kartu inžin. 
P. Barzilauskas ir Kunigų 
Vienybės Centras dvasios va
du paskyrė kun. J. Balkūną, 
Maspetho kleboną.

KAR. ANGELŲ PARAPIJA.

Birželio 22 d. Klaščiaus 
parke įvyko parapijos pikni
kas. Dalyvių ūpas buvo la
bai smagus. Visi ypatingai 
gėrėjosi gražiai paruoštų pa
rapijos choro dainų išpildymu 
ir vaikučių scenos programa, 
kurios pastatymui daug pa
sidarbavo vietos vargoninin
kas p. Dulkė. Piknikas gra
žiai pavyko dėl to, kad pasi
sekimu uoliai rūpinosi visos 
parapijos draugijos.

— Kitas parapijos pikni
kas Klaščiaus parke įvyks 
liepos 14 d. Jame bus gražių 
įvairenybių. Kviečiami visi 
parapijiečiai ir svečiai.

— Dievo Kūno oktavoje 
pasirodė gražus parapijiečiij 
pamaldumas ir meilė Jėzui 
Švč. Sakramente. Ryto ir va
karo pamaldose kiekvieną- 
diena susirinkdavo skaitliu- z
gas Jėzaus mylėtojų būrelis.

— Šventųjų Apaštalų Petro
ir Povilo dienoje Karalienės 
Angelų bažnyčioje Dievo ma
lonės apšviesti Šv. Krikšto 
Sakramentą priėmė vienas 
buvęs žydii tikėjimo jaunikai-

LANKĖSI

Atvykę į New Yorką išlei
sti vykstanciiĮ į Lietuvą lie
pos 3 d. atsilankė redakcijoj: a 
P. Svetikas iš Rochesterlo. Jų t 
sūnus Henrikas vyksta studi
juoti, Dotnuvos Žemės Ūkio 
Akademijoj. Apie 12 Roches- 
terio draugijų jį įgaliavo jas 
atstovauti Lietuvoj. Su Henri 
ku vyksta ir jo mamytė, pasi
svečiuoti. P. Svetikas užsira
šė ir Ameriką.

Marianapolio Kolegijos pro 
fesorius kun. J. Vaškevičius, 
MIC.,, kurio sesutė išvyksta 
mokytis į Lietuvą. Kun. J. 
Vaškevičius yra čia gimęs,
augęs, mokslus baigęs, bet 
netik laisvai vartoja lietuvių 
kalbą, bet yra jos geras žino
vas. Kun. Vaškevičius yra 
pavyzdžiu mūsų jaunimui. 
Lietuva ir dora lietuvių tau
ta yra kun. Juozo idealas.

IŠNUOMAVIMUI
šeši gražūs kambariai, centrall- 

nia apšildymas ir karštas vanduo. 
Renda pigi. 267 Sumpter St. arti 
Saratoga Ave, Brooklyne. (Wilson 
Ave. gatvekaris priveža). (27)

Tel.z: Evergreen 1-TT1Q

POVILAS GUSTAS 
—: G r a b o r iu s :—

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

4

rr ..... ’ ---------
BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

- *

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p. 
6—8 vak.

Tel.: EVergreen 8-8707
4

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 
(Ph'l'RAUSKAS) 

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

VALANDOS: 
1—2 P. P.
6 8 Vak.

ISkirlant 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

210 So. Fourth Street, Brooklyn, N. Y.
Wiliiamsburgh Bridge Plaza

Tel.: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

GRAND PARADISE BALL ROOMS
buvus GRAND ASSEMBLY

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

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

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

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

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

Parduoda ir išmaino namus, krautuves ir biznius, 
išnuumuoja kambarius ir sukolektuoja rendas. Taipgi 
apdraudžia automobilius, judomą ir nejudomą nuosa
vybę, žmogaus sveikatą ir gyvybę.

Saw—aaaitrnirianniiinrT r.........................- ~ti  ir-r...........................T-..................... Tr.............

Ketvirtadienį, birželio 27 d. 
L. Vyčių 41 kp. savo kamba
riuose turėjo savo sportinin
kų pagerbtuves su užkan
džiais ir šokiais, kur dalyvavo 
-gražus jaunimo būrys. Iš mer 
ginų geriausiai atsižymėjo

ijiiimimiHiimiiiiiiiiitiiiimiimmiimiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

I CLINTON PARKAS I * 
Tinka Piknikams, Baliams, ir kitiems parengimams

■■

= JUniper 5-8059 Jonas Klasčius, Savin. =
«■ OB

= Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. E
niiiiiiiiifliriiiimiiiiiiisuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  iiiiiniiiiiiE

TEL Virginia 7-4499
BARRY P. SHAUNS

(BRONIUS P. JALINSKAS)
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAg

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

&4‘02 Jamaica Avenue, Woodhaven, L. I.
PRIE FOREST PARKWAY
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