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Užsimušė Belgijos Karalius.

Spauda - didžiausia pasaulio galybe J 
Lietuvi, palaikyk savąją spaudą.
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Savaitraštis ” Amerika” metams kainuoja: 
*

Amer. Jungt. Valst. $ 1.50

Užsienyje $ 2.25

AMERIKOS LIETUVIŲ VISUOMENINIO IR KULTŪRINIO GYVENIMO SAVAITRAŠTIS

KAINA 3cBROOKLYN, N. Y., PENKTADIENIS, VASARIO 23, 1934

Vasario 17 d. Belgijos ka
ralius Albertas I laipiodamas 
kalnąis nupuolė 36 pėdas ir 
užsimušė į akmenis, perskel- 
damas sau galvą. Rado jį už 
10 valandų. Visa belgų tauta 
liūdi savo didvyrio karaliaus. 
Karo metu Albertas I buvo 
tiek drąsus, kad su saVo pa
prastais kariais apkasuose ko
vojo prieš vokiečius. Jam mi
rus 35,000 veteranų didžiojo 
karo laikų suvažiavo į Bruse- 
lį, Belgijos sostinę, atiduoti 
paskutinę pagarbą savo vy
riausiam vadui. Bruselio gat
vės vasario 19 d. buvo perpil
dytos milijonine minia. Rodos 
visa tauta suplaukė palydėti 
populiariausj karalhj Europo
je. Iš karališkos vilos jo kūną 
perkėlė į Bruselio palocius, 
kame gulėjo ligi ketvirtadie
nio ryto, vasario 22 d., kada 

ir iškilmingai palaidojo. Lai
dotuvėse dalyvavo keli kara
liai, kunigaikščiai, princai, į- 
žymūs premjerai, diplomatai, 
visų tautų atstovai (ir Lietu
vos) Bruselyje.

Belgijos įstatymai reikalau
ja, kad naujas karalius būtų 
prisiekdintas į 24 vai. Penk
tadienį, vasario 23,- princas 
Leopold bus apšauktas kara
lium Leopoldu Trečiuoju. Le
opoldas yra tik 32 metų am
žiaus ir bus ketvirtuoju Bel
gijos karalium. Jaunasis ka
ralius yra labai belgų myli
mas. Būdamas labai jaunas 
karo metu, bet kovojo priešus 
taip pat, kaip ir tėvas apka
suose. Jis yra vedęs Švedų 
princesą Astridą ir turi duk
terį Jozefą Charlotte ir sūnų 
Boudoni Albertą. Komunistai 
jau bandė manifestu sukelti 
darbininkus prieš monarchiją. 
Bet šalies sentimentas per
daug palankus karaliams.

Belgijos miręs karalius ir 
dabartinis Leopoldas yra ger
biami ir mylimi ne tik Belgi

joj, bet ir po visą pasaulį. Pa
saulis šiandien liūdi Alberto 
I, bet taip pat ir sveikina Le
opoldą m.

AUSTRIJOJ DAR NERAMU

Austrijos vyriausybė nu
malšino socialistų sukilimus. 
Bet su tuo nesibaigia jos var
gai. Numatoma dar daug rim
tų nesusipratimų. Ir kanclerio 
Dollfusso vyriausybė yra su
remta iš trijų šonų. Nesuimti 
socialistų vadai mano sukelti 
terorą ir sabotažą prieš vy
riausybę ir prieš jos ginkluo
tas jėgas.

Monarchistai išvysto propa
gandą del monarchijos grąži
nimo. Pagaliau, hitlerininkai 
rengiasi pradėt savo veikimą 
prieš Dollfusso vyriausybę.

i

— Darbo Federacijos prez. 
Green nori 30 vai. darbo sa
vaitėj bilių. Jis sako trumpos 
valandos duotų daugiau dar
bo. Iš 234 NRA kodų tik 
reikalauja mažiau, kaip 

'darbo valandas savaitėje.
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SUMAŽINO KLAIPĖDOJ 
NEDARBĄ.

Prieš porą savaičių Klaipė
doj bedarbių buvo apie pora 
tūkstančių, bet, pradėjus piau

- ■*

ti- iš Lietuvos atgabentus me
džius, bedarbių sumažėjo iki 
1,700. Manoma,. Klaipėdos 
lentpiūvėms bus duota dar 
daugiau valdžios miško.

PANAIKINAMA VALSTY
BIŲ TARYBA.

Hitlerio vyriausybė paskel
bė naują nuosprendį: panai- 
kintina Vokietijos valstybių 
tarybą ’’reichsratą.” Tuo bū- *
du visos valstybės suliejamos 

tijoje beliks tik viena centro 
vyriausybė.

UŽUOJAUTA
Gerb. L. Šimučiui ”Drau 
go” Redaktoriui, liūde
sio valandoj dėl Tėvelio 

užuojauta.
Redakcija ir Administracija

SOVIETAI KONCENTRUO. 
JAS^SIBIRIJOJ. 

—o—
Tolimouse Sibirijos kraš

tuose, ties Mandžūrijos - So
vietų ribų, arti Spasko ir Vla
divostoko, Sovietai turi su
koncentravę kelis šimtus tūk
stančių kareivių ir 600 orlai
vių. Rusai skubinasi tiesti 
dvilinkį Transibirijos gelžkelį 
ir rimtai ruošiasi apsisaugoti 
nuo galimų Japonų, užpuoli
mų. Tūkstančiai ^vagonų ap
leidžia Maskvą su kareiviais. 
Tankos, artilerija, kulkosvai
džiai, skubiai vežami į Sibirą. 
Maistas jau senai transpor
tuojamas, kad pilnai aprūpin
ti raudonarmiečius. Ne juo
kais, kaip praneša Amerikos 
spauda, rusai ruošiasi ginti sa
vo žemes. Bile gražią dieną iš
girsim tikrus karo praneši
mus. Europos ir Amerikos a- 
municijų dirbtuvės pilnai dir
ba. Karas tikrai bus. Karas ir 
depresiją panaikins.

NAZIAI GRĄSINA AUST. 
RIJAI,

Nazių generalis inspekto
rius Austrijoj Theodore Ha- 
bicht vasario 19 d. per radio 
iš Munich grąsino 2kustrijai 
į 8 dienas pradėti viešai kovo
ti, jei ši nepasiduos naziams.

atsiliepė. Pasaulis laukia, ar 
tikrai naziai sukils po vasario 
28 d., kai užsibaigs aštuntoji

glija gins Austrijos nepri
klausomybę. Šį grasinimą už
sienis rimtai netraktuoja. Vis
gi Austrijoj negreit ramybė 
grįš.

biblioteka

Pereitą savaitę iš civilinių 
darbų įvairiose krašto dalyse 
paleista apie 150,000 darbi
ninkų, o ateinančią savaitę 
bus paleista dar apie 570,000.

Civilinių^ darbų administra
torius Hopkins paskelbė, kad 
šie darbai bus nutraukti gegu
žės mėn. 1 d. ir iki to laiko 4 
milijonai darbininkų palaips
niui bus paleisti.

Be to, likusiems mažinamas 
atlyginimas. Pirmiau mažiau
sias atlyginimas per valandą 
buvo 50c?, o šiandien darbi
ninkai turi pasitenkinti tik 30

Vyriausybė sako, kad po 
gegužės 1 d. daug darbininkų 
susiras kitokio darbo, gi ji pa
ti tuo tarpu padarys planus 
ateinančiai žiemai, jei reikės.

PASMERKĖ NAZIŲ PA-

Vasario 18. d. s v. Tėvas pa
smerkė Vokietijos nazių pa- 
gonizmą, išreikštą dviejose ne
senai išleistose knygose. Kal
bėdamas apie labdarybės dar
bus būsimo palaiminto Bene
dikto Cottoleugo Popiežius 
pasakė; ’’Šiame pačiame mo
mente, netoli nuo mūsų vieno
je šalyje, buvo buvę tiek są
žinės trūkumo, kad pareikš- ---- 
ta, jog Krikščionybė, ir ypač 
Katalikybė, — kas natūralu, 
nes Katalikybė yra pilnybė 
Krikščionybės, — yra žmoni
ją nuskriaudusi del to, kad ji 
visada ragino rūpintis bied- 
naisiais, mažutėliais ir silpnai
siais. Mes pasmerkėme tą 
<nygą ir savo pareigą atliko
me, kad žinotų visi ką mano 
Kristaus Vietininkas.”

NAUJAS LIETUVOS AT
STOVAS VAŠINGTONUI

kad p. B. Balutis tikrai paskir 
tas Lietuvos atstovu Londo
ne. Į jo vietą, Vašingtone, pri
siunčiamas p. Sidzikauskas, i- 
ki šiol buvęs Lietuvos atstovu 
Londone.

Remiantis Kat. Fed. Cent
ro nutarimu apie Kat. Akcijos 
ir spaudos vajų, ’’Amerikos” 
administracija skelbia naujų 
skaitytojų vajų nuo kovo 4 
1934 m. Vajus vyks visu fron
tu, kurios metu bus paskaitų 
ir -susirinkimų. Į vajininkų 
kontestą jau įsirašė inž. A. J. 
Mažeika, Juozas Krapukaitis, 
J. Tumas, K. Baltrušaitis.

Kviečiame ir daugiau pri
sidėti prie vajininkų! Bus duo
dama puikių dovanų ir tam 
tikrą skaičių prenumeratų su
rinkusių įdėsime paveikslus į 
Velykinį ’ ’Amerikos ’ ’ nume
rį, kuris išeis padidintas ir 
spalvuotas. Vajaus Generolas 
(kurio pavardę sužinosite ne
greit} kviečia visus susipra
tusius lietuvius prie to kilnaus 
tautinio darbo. Jis mano, kad 
per šį vajų ’’Amerikos” skai
tytojų skaičius pašoks visu 
tūkstančiu. Tat, visi į darbą!

SOCIALISTAI PRIEŠ 
KOMUNISTUS.

Vasario 17 d. socialistai su- 

dison Square Garden protes- 

bę del socialistų ’’persekioji
mo.”

Socialistų susirinkimą už
puolė komunistų gauja ir mė
gino atimti jo vedimą. Įvyko 
kautynės. Įsikišus policijai, 
vieni ir kiti atgiedojo savo 
’’internacionalus” ir tuo su
sirinkimas baigėsi.

TĖS DARBĄ.

l Darbo dep. sekret. Perkins 
pranešė Kongreso žemesniųjų 
rūmų komitetui, kad trumpes
nės darbo valandos savaitėj 
yra būtinos. Sekretorės nuo
mone, jei visose prar»onėse 
būtų įvesta 30 yalandų savai
tės darbas, daug bedarbių 
gautų darbą ir sumažėtų be
darbių šelpimas.
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,„AMERIKA" yra Amerikos Lietuvių Visuomeninio ir Kultūrinio 
Gyvenimo savaitraštis, leidžiamas penktadieniais.
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Redaguoja Kazys P. Vilniškis.
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Telephone STagg 2—2133
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adresu. Visus raštus redakcija taiso ar trumpina sulig savo nuožiūros. 
Abiem pusėm rašyti ar netalpinti raštai, nesaugojami ir autoriams ne
grąžinami, jei nėra prisiunčiami pašto ženklai jiems grąžintu 
paštams vėliausias prisiuntimo laikas yra antradienis, o svarbioms 
žinioms ir naujienoms — trečiadienio rytas.

Įgylame Jubiliejaus Atlaidus.
Didesnių įvykių sukaktuvių ti, leido vyskupams 

proga šv. Tėvas skelbia šv. 
Jubiliejaus Metus. Laike šven
tųjų Metų Bažnyčia, apdova
noja kunigus didesne galia iš
rišti. nuodėmes ir visiems ti-

Vaikų Darbo Amendmentas.
Jungtinės Valstybės vėl ginčijasi del naujo Konstituci

jai amend mento. Šį kartą norima pravesti Federalio Vaikų 
Darbo Įstatymą. Iš nesenos praeities prisimenam, kaip maži 
vaikai, astuonių, dešimties ir dvylikos metų amžiaus jau tu
rėdavo nuolatinį darbą. Darbdaviai dažnąi išnaudodavo vai
kus ir del sunkesnių darbų. Atskiros valstybės pamažu panai
kino, uždraudė vaikiu darbus ir įsakė mokytis. Vaikai iš ūkių, 
kasyklų ir dirbtuvių turėjo pasitraukti ir užleisti suaugusiems 
vietas. Didžponiai ir išnaudotojai buvo sudrausti. Bet dabar, 
užėjus depresijai ir nesant darbo suaugusiems, ypatingai su
krusta įstatymu atimti darbus iš suaugesnių vaikų ir versti 
toliau mokytis arba tinginiauti. Tiesa, jau retai kur Ameri
koje vaikai dirbo dirbtuvėse ir NRA vaikų darbą suregulia
vo. Dabar gi agituojama net už vaikii darbo amendmentą 
Konstitucijoje, kuriuomi federalė valdžia turėtų teisę pasa
kyti tėvams, kokio amžiaus siųsti vaiką dirbti. Amendmentas 
duotų teisę Kongresui apriboti, ir uždrausti asmenų darbą 
žemiau 18 metų amžiaus. Vadinasi, Kongresas galės kontro
liuoti vaikų fizinius, mokslinius ir industrinius reikalus.'Žo-

kintiesiems, atlikusiems nusta 
tytas šv. Tėvo sąlygas, sutei
kia visuotinius Jubiliejaus at
laidus.

Dabartiniu laiku mes ir g 
pergyvenam Šventus Jubilie
jaus Metus, paminėjimui mū
sų Išganytojo prieš 1900 m. 
kentėjimus ir mirtį ant kry
žiaus žmonijos išganymui. Y- 
ra tai svarbūs ir brangūs me
tai.

Šie šventi Jubiliejaus Me-

savo vys
kupijose" nustatyti sąlygas 
kurias atlikus galima gauti 
Šventųjų Metų Jubiliejaus at
laidus ir nevykstant Romon.

Einant šv. Tėvo leidimu, 
kiekvienas vyskupas yra nu
statęs tas sąlygas. Kadangi vi
sų vyskupų nustatytos sąly
gos mažai kuo skiriasi, tai 
šiame rašinyje paimsiu New- 
arko vyskupijos sąlygas, gau
ti Jubiliejaus visuotinus atlai
dus.

Štai jos:
1. Atlikti gerą išpažintį ir 

priimti šv. Komuniją. Tuo tik
slu kunigai nuodėmklausiai y- 
ra įgaliojami didesnia galia

3. Jubiliejaus visuotinus at
laidus galima ^gyti tiek .kar
tų, kiek aukščiau minėtos są
lygos bus atliktos.

4. Jubiliejaus visuotinus at
laidus galima pavesti ar savo 
reikalams ar už numirusius.

Prasidėjus gavėniai ir da
rant įvairiose parapijose mi
sijas, rekolekcijas ar kitas 
maldingumo ' praktikas, pra
vartu su tomis sąlygomis su
sipažinti ir pasiskubinti jas 
išpildyti, kad gavus taip bran 
gių šv. Metų Jubiliejaus vi
suotinus atlaidus.

Run. S. Stonis.

REDAKCIJOS ATSA
KYMAI.

džiu, bus tai vaikų kontrolės Amendmentas.
Teisingai pabrėžia Brooklyn Tablet, kad toks amendmen

tas yra labai įtartinas. Pirmu kartu pakeltas, jis neva liečia 
tik malūnuose ir dirbtuvėse- dirbančius vaikus, vėliau tik ko
mercijos darbus, kad parodyti, jog saugojamas vaikas nuo 
išnaudojimo. Kada siūlytas kaipo vaikų darbo amendmentas 
plačioj prasmėj, tai jau smerktinas. Smerktinas, kadangi pa
vojingas, nes Kongresui duoda kontrolę, kurią neturėtų tu
rėti. Kongresas draustų našlei motinai arba neturtingai šei
mai užsilaikyti 16 ar 17 meti} vaiko darbu. Juk turime tūks
tančius tokių motinų ir šeimų (ypač mūsų, lietuvių). Jau tu
rėjome vieną atsitikimą, kad tėvas buvo nubaustas už laiky
mą 16 metų sūnaus ilgesnes valandas dirbti, negu ’’kodas” 
leido. Kita valstybė verstų tėvus leisti vaikus i aukštesnes
mokyklas, už kurias negalėtų išsimokėti arba vaikai jokios 
naudos tėvams neduodami, išmoktų tinginiauti. Minėtas Tab
let (vas. 17 d.) paduoda net septynis argumentus prieš tokį 
amendmentą. Neveltui Kolumbijos, Harvardo, Bostono Uni
versitetų galvos su American Bar Association prezidentu
griežtai pasmerkė vaikų darbo amendmento projektą. Kata
likai jam taip pat priešingi. Tai, siaurinimas tėvų, šeimų ir 
bendrai visuomenės teisių.

JURGIS VAŠINGTONAS.

Jurgis Vašingtonas, Amerikos Jungtinių Valstybių tė
vas. buvo tikro vado ir pasišventusio kario savybių asmuo. 
Mount Vernon rūmuose jo paveikslo užpakaly nežinomas au
torius užrašė: ’’Jis jungė visas kokybes, reikalingas prakil
niai karjerai. Gimtis padarė jį didžiu, jis pats pasidarė doro
vingu. šalies pašauktas ginti jos laisvę, jis triumfaliai apgy
nė žmonijos teises ir ant tautinės nepriklausomybės stulpų 
pastatė didžios respublikos pamatus. Didžiadoris jaunatvė
je. garbingas per visą gyvenimą, didis mirtyje, jo aukščiau
sias troškimas buvo žmonijos laimė, jo garbingiausia perga
lė — savęs nugalėjimas; statydamas paminklą savo tėvynai-

tai prasidėjo balandžio 2 d.,
1933 ir baigiasi balandžio 2 d.
1934 m. Šv. Tėvas, skelbda
mas šį Jubiliejų, nurodė ir są
lygas, kuriomis galima Jubi- 
iejaus visuotinius atlaidus 
gauti, būtent:

1. Laike šv. Jubiliejaus Me
tų nuvykti Romon.

2. Atlikti gerą išpažintį ir 
priimti šv. Komuniją.

3. Pasimelsti šv. Tėvo in-
tencija. v .

4. Atlikti kokius hoi's gerus 
ir dievobaimingus darbus, ku
riuos nustatys Vyskupas ar 
nuodėmklausis sulig kiekvie
no sveikatos stovio.ir laiko bei 
vietos aplinkybių.

Be to Popiežius savo En
ciklikoje pažymėjo, kad: a) 
Jubiliejaus visuotinius atlai
dus galima gauti tiek kartų, 
kiek kartų bus atliktos aukš
čiau nurodytos sąlygos ir b) 
kad tuos įgytus atlaidus gali 
pavesti arba savo reikalams 
arba už numirusius.

Bet šv. Tėvas, numatyda
mas, kad ne visi galės prie 
aukščiau išdėstytų sąlygų pri 
sitaikyti, padarė kai kurių pa
lengvinimų. Būtent, visus vie
nuolius, kunigus ar pasaulie
čius, kurie ar del neturto, ar 
del pareigi} negali vykti Ro
mon. paliuosavo nuo to. Vie
nok šv. Tėvas trokšdamas, 
kad kiekvienas galėtų tais Ju 
biliejaus atlaidais pasinaudo-

nuodėmes išrišti.
2. Aplankyti 4 bažnyčias, į 

kiekvieną įeinant po 5 kartus. 
Kiekvieną kartą įėjus į baž- 
nyčią, reikia sukalbėti: a) 
prie to altoriaus, kur yra Šv. 
Sakramentas 6 Tėve Mūsų, 6 
Sveika Marija ir 6 Garbė Die-*
vui Tėvui šv. Tėvo intencija 
b) Prieš Kryžių 3 kartus Ti
kiu į Dievą Tėvą ir šią mal
delę :

Garbinam Tave, Kristau ir 
šlovinam, jog per Savo Šven
tą Kryžių atpirkai šį pasaulį-

c) prieš Švenčiausios Mari
jos stovyklą 7 Sveika Mari
ja, skausmingos Motinos Die
vo garbei ir šią maldelę:

Šventoji Motina, suteik, kad 
mūsų Viešpaties žaizdas galė
čiau turėti savo širdyje.

Pastabos:
1. Jei nėra aukščiau nuro

dytų trijų altorių ar stovylų, 
visus tuos poterius galima at
kalbėti, kame yra Šv. Sakra
mentas.

2. Bažnyčių lankymą gali
ma atlikti per vieną dieną ar
ba per kelias.

3’. Vienuolyne gyvenantieji 
arba dirbantieji jame gali at
likti tai saVo" koplyčiose.

4. Sergantiems arba visai 
negalintiems bažnyčių lanky
ti, nuodėklausis gali pakeisti 
kitu būdu.

5. Patartina padaryti 
darbą.

J. B., Brooklyn, N. Y. Apie 
lietuvišką radio valandą ir 
jos vedėją neverta rašyti. Kar 
tais reikia pakęsti ir barba
rizmą. Netalpinsime.

P. V. Kulikaitis, Paterson, 
N. J. Apie Dzūkų Vestuves 
jau buvo rašyta.

Mastys, Paterson. Tamsta 
rašote labai gražiai, bet per- 
plačiai. Sunaudosime sutrum
pinę. Laukiame daugiau. 

t /

Ar. Vitkauskas, Chicago. 
Sunaudojome, ačiū. Ko pra
šėte—išsiuntėm.

A. Kiela, Chicago. Prisiųs
tus dokumentus ir raštą sude
dam į archyvą. Ačiū. Dabar 
šiuo klausimu nerašysime.

r

S. Augustinavičiui, Canada. 
Dėkojam už prenumeratas ir 
sveikinimą. Mes prašome glau
džiau su mumi bendradarbiau 
ti ir praplatinti ’’Ameriką” 
Toronto lietuvių kolonijoj.

A. Maciūnas, Marianapolis. 
Rašykit ant vienos lakšto pu
sės. Žinutes trumpinkite.. Vi
sos užimtų labai daug vietos.

BENDRADARBIAMS.

gerą - Visų bendradarbių prašome 
'įvykius aprašyti kuo trum
piausiai ; rašyti aiškiai, ant

nių širdyse, jis mirė apgailestautas liūdinčio pasaulio.”
Jis mirė 202 m. atgal. Vyriausias Amerikos revoliucijos 

Vadas, pirmasi Jungtinių Valstybių Prezidentas, sukūrė vals
tybę garbingiausių trijų amžių bėgyje.*

Vasario 22 d. paminėję jo mirties sukaktį mes, laisvos 
Amerikos piliečiai lietuviai, lenkiame galvas prakilniausiam 
moderniųjų amžių Vyrui! - ,

vienos lakšto pusės. Rašant 
mašinėle—palikti didesnius 
(dvigubus) tarpus tarp eilu
čių. Korespondencijų, kurios 
telpa anksčiau kituose laik
raščiuose, nepriimam.

Redakcija.
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ŠERMUKŠNINĖ

Na, ir jūs man pasakykit, 
ar neverta šermukšninės kai 
kurioms mūsų lietuvėms mo
tinoms?! Aną kartą bekrapi- 
nėdamas užeinu lietuviškom 
grosernėn, o paskui manęs į- 
ėjo lietuvė moteris su kokių 
5 ar 6 metų vaikučiu. Mote
ris su groserninku kalbasi lie
tuviškai. o atsisukusi į vaiku
tį ’’kalba.”-geriau sakant — 
kreveizoja neva angliškai... Aš 
klausausi ir nėra kaip klaus
ti. ar jos vaikutis, ar kitatau
čių tėvų. Bet štai, grosernin- 
kas. be jokių ceremonijų pa
klausia. ar jos tas vaikutis? Ji 
atsako, kad ne jos, jos duk
ters. Ir vėl apie ką kitą kal
basi. Aš jau negalėjau toliau 
b»-iškęst i ir paklausiau tos mo
teriškės: '

—Ar tai vaikutis nemoka 
lietuviškai?...

Kadgi pradės blaškytis, kad 
pradės rėkauti toji moteris! 
Sako :

—Kam ta lietuviška kalba! 
Kur su ja pasirodysi V Kokią 
duona gali iš jos turėti?!— Ir 
taip toliau... Matomai, ji ne
žinojo su kuo kalba,—ji neži
nojo, kad aš čia laikau ran
koj šermukšninę ir galiu bile 
minutę jai siausti per pečius.

Norėjau dar jai paaiškinti, 
kad daug jaunimo, ypač pro
fesionalų. gailisi nemokėdami 
lietuvių kalbos. Vienas man 
profesionalas yra pasakęs, kad 
jis dabar duotų tūkstantį do
leriu, jei kas jį apdovanotų 
lietuviška kalba, nes iš lietu
viu gyvenimą daro ir jam veik 
būtinai prigimtoji kalba rei- 
kalinga! Bet ką tu papaiku- 
sia susikalbėsi!...

.Motinos! Saugokitės' moky
kit savo vaikučius gimtosios 
kalbos, nes gausite per šonus 
su šermukšnine! Ar jums pa- 
t iems gi nebus smagiau, kada į 

vaikai 'Suaugę mokės savoj 
kalbą, turės lietuvaitę sau už 
Pačią, o dukterys lietuvius 
gaus vytus. Ar nemalonesnis 

bus vaikelių kampelis, kuomet 
senatvėje galėsite prisiglaus
ti po savo vaikelių lietuvišku 
sto^u? Tik apsvarstykite!

—o—
Aš žadb, žadu, bet kada 

nors įsisuksiu su savo šermu
kšnine į tuos vaikėzus, ką prie 
pat bažnyčios durų sustoję ir 
dumia cigaretus prieš pat ar 
po pamaldų. Nejaugi jūs ne
galite pasitraukti nuošaliau? 
Ar tai einat prie pat durų 
dūmti, kad- daugiau žmonių 
jumis matytų, kokie jūs esat 
’’smart”? Ar kad merginos 
matytų? Nebijokit, protingos 
merginos už tai nepagirs! Dar 
pasipiktinusios pasakys, kad 
tai kvailių darbas! Jei dar ne- 
apstosit ’’šposavę,” tai reikės 
man jumis padaboti, o tuomet 
tai jau gausit per šonus!...

Reikės pavaikščioti ir apie 
sales, kur mūši} katalikiškas 
jaunimas lankosi bolševikų šo
kiuose. O pasigavęs, tai jau 
n epas kūpėsiu šermu kšn i nes. 
Ar tai dar neužtenka savo pa
rapijų parengimų? Jei neuž
tenka .tai būkit darbštesni sa
vo <1 ra u gi jose ir pa renk it šo
kius dažniau. Ar tai gražu 
slankioti bolševikų įstaigų pa- 
langiais? Kodėl jie neateina į 
jūsų parengimus ir nepare
mia! Saugokitės, nes ne tik *■> 
kad galit gauti šermukšninės, 
bet dar galit įklūti į kokią 
bėdą už susidėjimą su jais.

Jau reikės vėl vykti į New- 
arką su savo šermukšnine ir 
ištirti, kam tas ”gyvas-numi- 
rėlis” vežioja tas bobas į kor
tą ir vėl ant Mulbery St. Rei
kės man patirti, ar tų moterų 
vyrai žino apie tai? Gal gi 
patys vyrai prižiūrės jas ir 
jos velyt apipraus, prižiūrės 
savo vaikelius, nesitrankiu- 
sios po miestą. Tiesa, čia rei
kia įvairių biznierių: ir duon
kepių, ir advokatų^ daktarų, 
sodės išdirbėjų, ir - graborių, 
bet biznieriaus privalumas da
boti savo biznį, o ne svetimas 
noteris vežioti! Apsižiūrėkit!

JUOKAI
Ponas sako tarnui:—Jonai? 

atnešk man raudono vyno, — 
man kažkas negera.

—/Raudono vyno jau nebėr.
—Kaip nebėr? Juk vakar 

dar liko butelis!
—Taip, bet man pačiam va

kar buvo kažkas negera...

KARIO GYVENIMAS

Rekrūto korespondencija, 
z

L
1 ’Brangus Tėveli: 

Rugsėjo 2 dieną atvykau 
draug su savo batai, drau
gais į Rio de Janeiro. Karei
vio gyvenimas man labai pa
tinka. Malonėk pasakyt ma
no motinėlei, kad ji nesirū
pintų perdaug apie mane ir 
kad nepamirštų atsiimti iš 
Pilypo 18 dolerių, kuriuos jis 
tebėra man kaltas už nupirk
tas papūgas. Iš Raimundus 
gavau dėžutę medauninkų. 
Pranas. Antanienės sūnus, už
valgęs sent} konservų, susir
go ir dabar guli ligoninėj.

Būk geras, tėtuši, atsiųsk 
150 dolerių; mat, reikia pirl^ 
tis nauja uniforma, nes pėsti
ninkų tarnyboje baisiai greit 
plyšta rūbai.

Sveikink, tėve, visus namiš- I 
kius ir laimink savo sūnų.

Fridrikas. 
k n.

’’Sūneli:
Gavau tavo laiškutį ir la

bai džiaugiuosi kareiviško 
gyvenimo aprašymu. Tavo 
močiutė labai vęrkė, kad ta
vęs namuose nebėra, bet jau 
senai nusiramino. Raimunda 
jau ruošia naują skanėstų dė
žę tau.

Siunčiu prašomą pinigų su
mą del naujo mundieriaus. 
Kaip apskaičiuoju, tai jau su 
šitais pinigais iš viso būsiu 
tau nusiuntęs 125 dol. Labai 
keista, kad tau prisieina vis
kas pirktis pačiam: batAi, 
mundierius, kepurė, šautuvas 
ir net amunicija, kai tuo tar
pu kiti kariai visa iš valdžios 
gauna. Tu. matyt, esi vienin
telis karys, aprengtas ir ap- 

‘ginkhiotAs savo tėvo lėšomis. 
Buriuoja tave motina ir spau 
džia dešinę tavo tėvas.

Kulbaitis. ’ ’ 
III.

’’Mielas Tėveli: 
Džiaugiausi ir liūdėjau, ga

vęs iš tavęs laišką, kuriame 
rašote apie namiškius ir kar
tu prikaišiojate pinigus.

Aš gerai žinau, kad yra 
daug tokių, kurie iš valdžios 
gauna ir batus ir unifobrną, 
ginklus ir amuniciją. Tačiau 
manau, kad nei vienas gert) 
tėvų sūnus to nedarys, nes 
juk tai apsunkina valstybės 
iždą. Kiekvienas save gerbiąs 
rekrūtas rėdosi ir ginkluojasi 
savo lėšomis.

Ryšy su tuo pranešu, kad 
man pasitaikė reta laimė: 

"kartu su nedaugeliu draugų 
tapau pervestas į kavaleris
tus. Bet, kadangi dabar rei
kalinga įsigyti nauja unifor
ma ir arklys, prašau prisiųsti 
kiek didesnę sumą, būtent 
1JKJ0 doleriu. Tikiuosi, kad 
i •»

tetušiukas būtinai atsiųsi man 
tuos pinigus del mūsų kariuo
menės progreso. Sveikinu ma- A -
mą, lieku laukdamas.

Jūsų Fridrikas.”

BALABAIKA

Pasigirdo švelnus balsas prigimtos kalbos, 
Radio bangose neštos mūsų valandos, 
Skleidžiant garbę, dailę, dainas, 
Brangios Lietuvos.

Kasgi nepagirs šio darbo — teikiant tiek naudos: 
Platint visur po pasaulį turtus mūs tautos,— 
Supažindint svetimtautį
Garbe Lietuvos.

Kiek aprimo pirmas džiaugsmas Linksmos valandos, 
Kada veržės tankiai šauksmas kilmės ne aukštos; 
Prisiminė labiaus triukšmas

. - Prastos karčiamos.

Ne, brolyčiai, tokiu būdu nedžiuginsit mūs!
Nei armoška rusų gaidų sužavės jausmus!
Neigi polkos ’’grafofonų” 
Skins garbės takus.

Jau nesvarbu, ką kas gali! Reikia tik drąsos!
Muzikos išgirdęs dalį, netenki klausos!
Niekas, programa pro šalį, __
Kai kimštos dešros!

Kur šventa atsakomybė, imta ant savęs?
Kur prakilni atstovybė per plačias erdves?
Pelno—nešant išdavystę,— 
Tauta neapkęs!

Mūs tauta labai turtinga rimtos medžiagos;
Sūnūs tikrai talentingi, veikia operos’;
Šitam darbui jie netingi,—
Reik tik duot progos!

Rūpestingai ilgai dirbę yr’ kovų vadai;
Dainų srity daug prityrę, žavį muzikai; 
O kodėl jie išsiskyrę?
Kur gi jų balsai?

Tada tik tuo darbu džiaugsis visi lietuviai,
Taip patenkinti tik jausis lietuvių vaikai, 
Kai be gėdos jie didžiosis, - -
Ką veikia tėvai. / *

Tik tada mūsų programos svetimi klausys, 
Ir įvertinę mūs meną, garbę mūs išvys!
Mūsų padavimą seną 
Aukštai palaikys!

f

Aukštų darbų nuolat laukiam!—laukan sąšlavos! 
Sergėti vis reikalaujam garbę mūs tautos!
Už pinigus neaukojam , 
Garbę Lietuvos!

IV.
Mano sūnau:

Štai siunčiu 1,000 dolerių, 
kad nusipirktum arklį ir uni
formą tos kariuomenės dalies, 
lAriai dabar tarnauji.

Kartu, mylimas sūnau, aš ir 
tavo motinėlė labai prašom: 
susimildamas, nepriimk per
kėlimo į jūrų karo tarnybą. 
Juk tu gerai žinai, kad mes 
biedni ir visiškai neišgalėsim 
tau nupirkti k^’o laivo.

Tavo tėvas Kulbaitis.”
Iš ’’Brazilą Esperanto” 

vertė J. R.
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KELETAS SKAITLINIŲ APIE POPIEŽIUS. KORESPONDENCIJOS
(Tąsa iš 7-( 10) numerio).

Tai būtų tikra nesąmonė! Gi 
ir iš 12 Apaštalų atsirado vie
nas Judas Iskarietis; tai ar 
galima tvirtint, kad čia Jėzus 
esąs kaltas, ar kad ir visi A- 
paštalai yra Jūdos-išdavikai?!

Šitaip galvodami prieitumė
me prie tokių nesąmonių, kaip 
kad rusų rašytojo Gogolio ap- 
rašyytas policmanas, kursai 
savo vyresnybę norėjo įtikin
ti, jog moteriškė ’’pati save 
išplakė pirty!”

Kas pikta, tai pikta ir lie
ka; ir Bažnyčia šitą nei kiek 
negiria ir neteisima popiežių 
blogų pasielgimų. Tiesą pa
sakius, Bažnyčios priešai daž
nai jau perdaug rašo apie anų 
piktųjų popiežių piktadarys
tes.

Kad Bažnyčios priešai taip 
smarkiai užpuldinėja popiežių 
prasikaltimus, tai nėra ko la
bai stebėtis, kadangi jųjų bu
vo prisileidę Bažnyčios vyres
nieji vadai—Galva. Tačiau, 
jei prieš tą blogųjų popiežių 
saujelę mes pastatysime 252 
doriausių, skaisčiausių popie
žių, kurie buvo tikri žmonijos 
geradėjai, platintojai ir palai
kytojai kultūros ir apšvietos, 
tai atrasime, jog 96 nuošimtis 
—tai didelis, didelis nuošim
tis ! —buvo tai geri, pavyzdin
gi žmonės, verti užimti J ė? 
zaus Kristaus vietą ant žemės! 
I 80 jųjų pripažinta šventai
siais (nuo 34 iki 540 metų jų 
visi buvo šventi, o tarp jųjų 
38 mirė kankinių mirtimi!).

Taigi atsižvelkim ir į tai, 
jog tiktai tam tikro laikotar
pio sąlygos būdavo kaltos, jei 
popiežiaus sosto užsėsdavo 
taip netinkami asmenys. Mat, 
ilgą laiką Bažnyčia neturėda
vo laisvų rankų, rinkdama po
piežius. Iš pradžių rinkti po

Trumpos Žinutės
------------- o-

— Aukščiausias pasaulyje 
bokštas yra Ispanijoje. Jis tu
ri 400 metrų aukščio.

— Į Europą, pirmas parga
beno tabaką francūzas Jonas 
Nikotas. _

— Senesniais laikais auto
mobilius per valandą vos 10 
kilometrų važiuodavo, o da
bar 370 ir tikisi nuvažiuoti 
iki 400 kilometrų.

piežius turėdavo teisę tiktai 
romiečiai. Ne kartą jie duoda
vos apgaunami, ar paperka
mi, kaip tai turėjo vietos, be
renkant aštuoniolikametį Be
nediktą devintąjį. Kai kada 
Komos galiūnams pavykdavo 
priverstinu būdu pravesti sa
vieji kandidatai į popiežius, 
kad šie ir nebūdavo verti ši
tokio poaukščio. Taigi, reikia 
tik apgailestauti, jog aplinky
bėms taip susidėjus, ant po
piežiaus sosto buvo patekęs 
keletas nedorų asmenų!

Tačiau, nėra to blogo, kas 
neišeitų geram Mums katali
kams tie blogesnieji popiežiai 
kaip tik ir priparodo dieviš
kąją Bažnyčios pradžią. Gi 
kad Romos Katalikų Bažny
čia būtų buvusi ne Dievo, bet 
žmonių įstaiga, tai ji, tokiems 
blogiems popiežiams popie
žiaujant, būtų senai jau sui
rusi, o tuo tarpu Bažnyčia ne
pajudinamai išsilaikė ir po šių 
blogų popiežių dar puikiau 
pradėjo rėdytis, dar skaisčiau 
žydėti! - \

Mat, Bažnyčiai renkant po
piežius pavyko atsipalaidoti 
nuo visų jai statomų kliūčių, 
ir pagaliau nuo' šešioliktojo 
šimtmečio ant popiežiaus sos
to sėdėjo tiktai išmėgintos do
ros ir mokslo vyrai, kuriuos 
gerbia visas pasaulis.

Taigi šitas prikaišiojimas, 
kurių griebiasi Bažnyčios prie 
šai, lyg kvailys raudonos ke
purės, Bažnyčiai pažeminti ir 
žmonėms nuo jos atitraukti, 
išnyksta to istorinio j o fakto 
akyvaizdoje, kad ji ir šian
dien žydi ir plečiasi kas kart 
labiau ir su ja skaitosi ne 
vien katalikai, bet visos, nors 
tybės!

Snaudulis,

Kaune per varžytines žy
dai pirko daug ūkių.

— Panevėžy komendantas 
nubaudė kelis asmenis už slap 
tų lenkiški} mokyklų laiky
mą.

— Šiais metais savivaldybės 
išleis 1,500,000 litų .pradžios 
mok. statyti. Bus apie 150 pr. 
mok. komplektų.

------------ o
Waterbury, Conn

Vasario 11 d. Vyčių namuo
se įvyko bertaininis Connecti
cut valstybės lietuvių katali
kų jaunimo susirinkimas. Da
lyvavo iš Waterbury, Bristol, 
Ansonia, Bridgeport, New Ha
ven, New Britain ir Hartfor
do. Jie svarstė daug svarbių 
jaunimo dalykų. Susirinko iki 
100 delegatų' bei delegačių. 
Susirinkimas tęsėsi apie tris 
valandas. Kalbėta apie bas
ketball ir kitus žiemos ar pa
vasario sportus; ypatingai a- 
pie būsiantį milžinišką balių 
arba Victory Banquet. Šį po
kylį nutarta laikyt balandžio 
21 ar 28 d., Bridgeport, Conn., 
Hotel Startfield. Bankiete bus 
teikiama trophies arba taurių 
del atletiškų pasižymėjimų lie
tuvių klubų visoj. Conn, val
stybėje, kurie priklauso prie 
C. L. C. ir pagal C. L. C. su
tvarkymo išlaimėjo šiuose lo
šimuose: tennis, bowling, bas
ketball, golf ir t.t. Bus įžy
mių kalbėtojų.

Skaitykite lietuviškus kata-, 
likiškus laikraščius ir vietos 
anglų laikraščius, ten bus pa
rašyta tikrai kada ir viskas.

Studentų mėnesinis susi
rinkimas.-

Vasario 11 d. Waterbury į- 
vyko studentų mėnesinis susi
rinkimas. Dalyvavo iki 50 na
rių. Susirinkimas buvo gana 
gyvas, matėsi žymių darbuo
tojų, kaip Dr. Colney-Aukšta-
kalnis (jis ir adv. Balanda ne
apleidžia nei vieno studentų 
susirinkimo).. P-lė Vaičiūtė iš 
Waterville davė trumpą pa
skaitą. Visiems patiko ir pri-’ 
siraše keli nauji nariai.

Nutarta turėti kitą mėnesį 
per susirinkimą debatus: ”Ar 
geriau lietuvių' jaunimui liuo- 
sai draugauti su kitataučiais 
ar tiktai su savaisiais?” Šią 
temą paskyrė p-lė Anastazija 
Petrauskaitė, įžymi ir senai 
lietuvių tarpe darbuotoja lie
tuvaitė.

Vieną pusę palaikys vaiki
nai su Dr. Aukštakalniu, Sta
siu Aukštakalniu ir Edmundu 
JanušaičiiijO kitą pusę Anas
tazija Petrauskaitė, Pauliūtė 
bei Jaudžiminiūtė. Lauksime!

—o—
Vyčiai basketbolininkai su

pliekė Waterburio čampionus

airius. Pereitą subatą, prieš 
pat gavėnią, vyčiai taip pat 
supliekė miesto čampionus— 
Washington Hills. Nuvykę į 
Bridgeportą supliekė C. L. C. 
komandą. Lošimas buvo smar
kus, bet bridgeportiečiai turė
jo pasiduoti. Po žaidimo buvo 
šokiai. Salė buvo pilnut© ir 
visi turėjo linksmą laiką.

Bridgeport, Conn.
Lietuvos nepriklausomybės 

metinė šventė paminėta iškil
mingai. Penktadieny pamal
dos bažnyčioj ir katapolis pri
dengtas Lietuvos vėliava, su
sirinkusiems priminė kritu
sius už laisvę, o ”Te Deum” 
varpams skambinant ir malda 
už tėvynę džiugino visus, kad 
Lietuva laisva.

Visuomeninis apvaikščioji
mas įvyko sekmadienio vaka
rą^ parapijos salėj. Žmonių 
buvo įvairių pažiūrų. Vietos 
chorui užtraukus ”Star Span
gled Banner” ir ”Į Vilnių,” 
klebonas kun. M. Pankus ati
darė vakarą kalbele, laike 
kurios visiems atsistojus per
skaitytas nepriklausomybės ak 
tas. Antras vakaro kalbėtojas 
p. Eug. Žiūrys iš Yale univer
siteto, gana ilgokoj kalboj a- 
pibudino visą Lietuvos praei
tį ir dabartį, dalydamas į 4 
laikotarpius. Tuo kalbėtojas 
norėjo klausytojams įrodyti, 
kad kuomet patys lietuviai 
veikė vieningai ,tuomet jie 
buvo galingi; kaip tik skaldė-
si ar dėjosi su kitais,—smuko.

Jausmingoj kun. V. Kar* 
kausko kalboj buvo nupiešta 
būklė lietuvių Amerikos Jun
gtinėse Valstybėse. Vaizdžiai 
nupasakojo skirtumą tarp at
važiavusiųjų iš tėvynės ir čia 
gimusiųjų; ragino jaunuolius, 
kurių gyslose ’ teka lietu
viškas kraujas, užsidegti tik
ra lietuvio dvasia ir pranaša
vo. kad jei dabartiniai santy
kiai nepagerės, nesušvelnė^ 
tai kaip Lietuva šiandien ky
la aukštyn, taip mes čionai 
smuksim žemyn. Užbaigti 
Lietuvos himnu.

J
Mažas incidentas-atsitiko. 

Laibai tinka į Šermukšninę. 
Negalim sueiti su Seniu Skri- 
baila; jam papasakočiau, be 
abejo aprašytų

Alenutė 

apsilankymas.
Vas. 16 d. Marianapolio ko

legija turėjo garbės džiaugtis 
Jo Prakilnybės, Tėvų Marijo
nų kongregacijos, Generolo 
kun. A. Cikotos, M. L C. ap
silankymu. Jau senai buvo 
laukiama gerb. Tėvo Genero
lo atvykimo, tačiau įvairūs su
metimai sutrukdė Jo kelionę 
ir buvo priverstas atvykti vė
liau paskirto laiko. Tačiau 
laimingai susilaukta brangaus 
svečio ir džiaugiamės turėda
mi savo mylimiausį Tėvą mū
sų tarpe. ♦ •
Lietuvos nepriklausomybės 

paminėjimas.
Vas. 13 d. Marianapolio ko

legija iškilmingai minėjo Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tę. Ta proga buvo . surengta 
įdomi programa, kurioje da
lyvavo kun. J. Vaitekūnas, 
kun. Dr. J. Navickas, M. L C., 
kun. .A Bublys, M. L C., kum f 
A. Morkūnas, M. L C., gerb. 
mokytojai, mokiniai ir namiš
kiai.

Susirinkus visiems salėje, į- 
vyko iškilmingas Lietuvos vė
liavos pagerbimas, po kurio 
visi užgiedojo Lietuvos him
ną. Gerb. vakaro vedėjas sa
vo įžanginėj kalboj nupiešė 
dienos tikslą. Pasakyta kal
bi}, vaidinta ir orkestro gro
ta. Po programos keletą žo
džių pasakė gerb. svečias kun. 
J. Vaitekūnas. Gerb. Tėvelis 
savo kalboj pareiškęs padėką 
už duotą jam progą dalyvau
ti šiame paminėjime ir paste
bėjo, jog ši programėlė tikrai 
suteikus jam malonių įspū
džių, kurie paliksią ilgai at
minčiai. Po to prašneko gerb. 
direktorius kun. Dr. J. Navic
kas, M. I. C. Jis išreiškęs nu
sistebėjimą tokiu gražiu bei į- 
domiu studentų parengimu, 
nupiešė keletą vaizdų iš Lie
tuvos gyvenimo ir ypač pab
rėžė lietuvybės klausimą, ska
tindamas visus susiprasti jog 
lietuviais esame ir tik tokiais 
privalome pasilikti. Baigta 
malda už mirusius kovose del 
laisvės, kurią atkalbėjo kun. 
J. Vaitekūnas.

Nors Marianapolio kolegija 
Lietuvos nepriklausomybę iš
kilmingai minėjo vasario 1$ 
d., tačiau ji ir vasario 16 d. 
ypatingu būdu paminėta. Ta 
diena buvo liirosa nuo pamo
kų ir studentai ją gražiai 

.praleido. A. Mičiūnas, (L.K.)
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APYLINKĖS ŽINIOS
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vičienė ir Milukienė. Pelnas 
skiriamas parapijai.

—o—
Sekmadieny buvo Lietuvos 

nepriklausomybės' minėjimas 
prakalbomis. Programą vedė 
kleb. kun. J. Simonaitis, tar
damas įžanginę kalbą apie da
bartines Lietuvos kritingas 
aplinkybes. Prof, kompozito
rius Juozas Žilevičius vedė sfk- 
vo skaitlingą chorą. Toliau 
buvo perstatytas kun. Jonas 
Balkūnas, kuris apibudino 
Lietuvos pažangą ir nurodė, 
kokios ateities galima tikėtis. 
Po kalbos buvo išnešta sekan
ti rezoliucija:

’ ’Elizabetho lietuviai, ap
vaikščiodami vasario 16 die
ną, nepriklausomybės šventę, 
ir išklausę prakalbų, priėmė 
sekančią rezoliuciją:

Elizabetho lietuviai, prisi
minę neilstančias pastangas ir 
neskūpėtas aukas, kad įgyti 
nepriklausomybę Lietuvai, pa
drąsina savo užjūrių brolius 
nuolatos stoti apgynime tos 
malonės, kad ir gyvu krauju, 
ir pasižada vienybę, paremi^ 

t 

mą, ir nuolat atnaujintą pasi- 
aukavimą padėti tą nepri
klausomybę apginti ir užlai
kyti.”

Minėjimas baigėsi keliomis 
dainelėmis ir himnu.

—o—
Vasario 12 d. parapijos baž

nyčioje įvyko šliūbas Uršulės 
Simonaitytės su Juozu Stan
kaičiu iš Brooklyno. Šliūbą 
davė nuotakos brolis kun. J. 
Simonaitis, mūsų parapijos 
klebonas, asistuojant giminie
čiui kun. Juozui Šeštokui ir 
kun. J. Balkūnui. Sekė tuo
jau šv. mišių atnašavimas. Ce
remonijas vedė kunigai Alek- 
siūnas ir Kinta; dalyvavo ku
nigai Vanagas, Stonis, Pakal
nis ir Vaicekauskas. Choras, 
vad. porf. komp. J. Žilevičiui, 
giedojo mišias, gi p-lč Vera 
Pranskietaitė giedojo salo.

Priėmimas buvo parapijos 
auditorijoje. Jaunieji išvyko 
į Floridą ”honey-moon. ”

Ketverge, vasario 22 dieną 
įvyksta puota pagerbimui p. 
Mykolo Salyklio, miesto ko- 
misionieriaus, Liet. Bendrovės 

t 

salėj, 7:30 vak. Iš pradžios 
buvo manyta pagerbti" kartu 
ir naują lietuvį advokatą p.|

Harrison, N. J.
Nepriklausomybės minėjimas 

pavyko.

Vietos kleb. kun. L. Vaice
kausko iniciatyva, vasario 16 
d. iškilmių paminėjimas įvy
ko sekmad., vasario 18 dieną. 
Kalbėjo Vice Kons. P. Dauž- 
vardis, Maspetho klebonas 
kun. J. Balkonas ir ’’Ameri- 
kos” redaktorius K. Vilniškis, 
gražiai nupiešdami Lietuvos 
praeitį, jos dargus ir kovas, 
laimėjimus, pažangą ir nuro
dė reikalingiausius mūsų tau
tai dabartinius darbus. Kalbų 
metu programą paįvairino pa
rapijos suaugusių ir jaunųjų 
choras, vad. sumanaus varg. 
J. Brundzos. Padainuota pora 
ir solo, padeklamuota gražių 
patriotingų eilių. Tiesa, kai-> 
bėjo ir artimi lietuvių drau
gai: miesto majoras ir kon- 
celmonas. Žmonių buvo prisi
rinkusi kupina salė ir visi 
programos metu užsilaikė la
bai gražioj nuotaikoj. Iš visko 
matyt, kad Harrisone gražiai 
darbuojasi kun. L. Vaicekaus 
kas, varg. J. Brundza ir kele
tas sumanių veikėjų.

Taigi, garbė jiems, garbė 
harrisoniečiams. Ateity jie nu
dirbs didelius darbus mūsų 
išeivijoje.

Buvęs.

Elizabeth, N. J.
' Mūsų jaunimas varosi į ap

skrities čampionatą ir turi tik 
vieną rimtą oponentą, — kai
myninę šv. Petriko parapiją. 
Faktinai mūsiškiai geriau sto
vi už kaimynus, nes jie yra 
daugiau rungtynių sulošę.

Laukiame pergalės valan
dos !

Šalčiai daug nelaimių atne
šė. Ponų Joffų namas užside
gė per pačius šalčius ir šei
myna vos spėjo išbėgti, kad. 
ir naktiniais. Sudegė iki že
mei. Parapijos auditorijoje 
sprogo vamzdžiai, nors pečius 
ir kūrenosi.

Blynų balius buvo pasek
mingas, pelno liko virš 152 
dol. Dar ne visi tikietai su- 
grįžo. Darbavosi M. Pavalkie- 
nė, A, Kąrvojienė, Marcinke

Petriką, bet kaž kodėl pasta
rasis atpuolė. Visi dalyvausi
me parodyti savo džiaugsmą. 
Vienok tas parengimas dali
nai globojamas^ kitataučių. 
Vietiniai lietuviai patys pri
valo susiprasti ir saviems pa
našų parengimą sudaryti.

Lauksime to iš tų draugijų, 
orgaifizacijų ir dirvų, kur p. 
Salyklis darbavosi.

—o—
Pėtnyčioj, vasario 16 d., 9 

vai. ryte įvyko bažnytinės pa
maldos pagerbti žuvusius už 
Lietuvos nepriklausomybę.

Dalyvavo vietinė mokykla 
ir giedojo per pamaldas. Eli- 
zabethiečiai brangina visus 
pasiaukojančius tėvynės la
bui.

—o—
Gavėnios laike pamaldos 

bus: seredoje vakare rąžan
čius ir palaiminimas su pa
mokslu kun. svečio; pėtnyčio- 
je, vakare, stacijos; nedėlio
ję 3 vai. p. p. Graudūs Verk
smai. Įdomu, kad kas seredos 
vakare atvyks kitas kun. sve
tys ąu pamokslu, o vietiniai 
kunigai atsilygins jiems pana
šiai. Todėl raginame visi ne
praleisti progos ir įsigyti Die
vo malonių.

—o—•
Jau antru kartu Antanas 

Radzevičius grįžo į Alexian 
Bros, ligoninę ir sunkiai ser
ga. Ligonį atlanko gana žy
mus skaitlius draugų.

Markūzas.

— Newark, N. J.
Vasario 10 d. šv. Cecilijos 

choro šokiai gražiai pavyko. 
Jaunimo buvo apie 400. Pelno 
liks gana daug. Nors tą va
karą buvo ir kiti šokiai su
rengti, kad pakenkti mūsų 
chorui, bet nieko nelaimėjo, 
—gražiausias jaunimas buvo 
parapijos salėj. Radio laimėjo 
lietuvis biznierius. Rengimo 
komisijoj darbavosi: S. Viž- 
jalavičiūtė, O. Valukoniūtė, J. 
Linardžiūtė. Salę išpuošti pa
dėjo choristės: p. Račkiūtė, 
p. Butuke; choristai: J. Kai
da, K. Balčiūnas, K. Riekus, 
J. Račkus, J. Ponelis, A. Po
nelis.

Vasario 11 d. buvo parapi
jos metinė vakarienė. Žmonhj 
3uvo apie 500. Programą vedė 
debonas kun. Kelmelis. Kal
bėjo daug geros širdies para- 

pijonų ir biznierių: M. Akia- 
lis, Adomaitienė, adv. Matu
levičius, mok. Matulevičienė, 
S. Gudas, - J. Janulis, Petru
lis, S. Butkus, bu v. ”Vieny- 
bės” redaktorius V. Sirvydas 
ir p. Prakapienė, _buv. Brook- 
lyniete.

Vakarienę surengė parapi
jos gabios šeimininkės: Dems- 
kienė, Šernienė, Matulevičie
nė, Jucienė, Tamulienė, Lauk- 
žemienė, Venckevičienė, Rač- 
kienė, Babrauskienė, Montvi
lienė, Norbutienė, Kasaitienė, 
Puišienė ir trys sesutės Gali- 
nauskaitės. Iš vyrų darbavo
si : pp. Rauskas, Valickas, Sa- 
gaitis, Kazlas, Babrauskas, 
Armanavičius. Garbė šeiminiu 
kams ir šeimininkėms!

—O—
Vasario 13 d. buvo parapi

jos blynų balius. Žmonių atsi
lankė apie 400. Tai buvo pui
kus balius! Čia buvo ir jaunų 
ir senų ir mažų pilna salė. 
Stebuklingi tie vakarai, kad 
tiek daug žmonių atsilanko. 
Bet kur buvo rėksniai, tai 
klausimas? Kas tą atsakys, 
tai metams užprenumeruosiu 
’ ’Ameriką. ’ ’

Dabar laukiam gražaus te- 
įtro ”Liurdo Stebuklai.” Jau 
choro vaidylos mokosi. Bus 
suvaidinta Verbų Sekmadie
nį. Laukiam!

Juozukas.

Paterson. N. J.
• -

16 metų Lietuvos nepriklau
somybės paminėjimas.

Pereitą sekmadienį šv. Ka
zimiero parapijoj buvo su
rengtas 16 m. Lietuvos nepri
klausomybės paminėjimas. Pa 
minėjime dalyvavo labai daug 
žmonių; Taip pat atsilankė ir 
miesto majoras, kuris sveikin
damas savo kalboje, grožėjosi 
mūsų tautos ištverme.

Programa buvo labai įdomi 
ir turininga. Pradžioj šv. Ce
cilijos choras sudainavo Lietu
vos ir Amerikos himnus, po to 
sekė kalbos, deklamacijos ir 
dainos. Gražiai ir turiningai 
kalbėjo: komp. J. Žilevičius, 
kun. M. Kemėžys, vietinis kl. 
kun. S. Stonis ri Lietuvos U- 
niversiteto studentė E. Šap- 
kaitė. M. Baublytė ir Andrei- 
čikas palinksmino pečius mū- 
sų gražiomis tautinėmis dai
nelėmis, o Fr. Baltuškaitė nuo 
širdžiai padeklamavo vieną iš 
gražiausių Maironio eilių.

Pabaigoj susirinkusiųjų bu
vo vienbalsiai priimta rezoliu
cija Klaipėdos reikale, kuri, 
per mūsų Atstovybę Washing
tone, bus persiųsta Lietuvos 
vyriausybei.

Visų dalyvavusių'nuotaika 
buvo pakilusi ir tikrai lietu
viška.

Šv. Kazimiero atlaidai.
Kovo 4 dieną šv. Kazimie

ro parapija apvaikščios savo 
Globėjo šventę. Į pamaldas at 
silankys keletą svečių kuni
gų, beto šv. Kazimiero drau
gijos nariai dalyvaus in cor
pora.

KEARNEY, N. J.

Šv. Vardo D-jos blynų ba
lius vasario 13 d. puikiai pa
vyko. Publikos buvo pilna sa
lė. Muzika grojo angliškus ir 
lietuviškus šokius. Dalyvavo 
ir Kearnės valdininkai; net ir 
jie gardžiavosi lietuviškais 
blynais.

Pasidarbavusiems priklauso 
didelė garbė ir padėka!

v ’

Liet. Vyčių Algirdo 90 kp. 
ir Šv. Vardo -D-stė rengiasi 
prie bolių ristynių ir po jai- 
mėjimo žada turėt draugišką 
vakarienę.

Vyčiai lošė krepšiasviedį su 
miesto lyga. Vyčiai pasirodė 
puikiai. Aatrodo jie liks Kear- 
ney čempionai.

L. R. K. S. A. 165 kp. ren
gia didelę ’’card party,” ka
me bus labai gražių dovanų. 
Bus Šv. Vardo D-jos salėj, 6 
Davis Ave.

Reporteris.

Pigiai ir puikiai atlieku što, 
rų frontų taisymą, namii sta 
tybą ir visus cabinet darbus.

K. BALTRUŠAITIS
168 Hemlock St., 
Brooklyn, N. Y. .

Phone APplegate 7-9309 •

reikale
* KIETŲ ANGLIŲ

Pirkit pas lietuvį
Geri anglys—brangiau 

nemokėsit.
M. P. GALINIS
300 New York Avė.

Newark, N. J.
Office Tel.: Market 2-6814
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Šv. Jurgio parapijos, Central Brooklyne, kur klebonauja gerb. kun. N. Pakalnis, choras su savo vadu p. P. Saku, kuris
š. m. vasario 25 dieną dainuos Brooklyn o Muzejuje.

C. BROOKLYN, N. Y.

Jubiliejinis Bazaras.
Šv. Jurgio parap. jubilieji

nis bazaras su pasisekimu pa
sibaigė vasario 11 d. Atskaita 
nuo bazaro:

Ineigų buvo $1,111.20.
Išlaidų $155:91.
Gryno pelno liko $955.29.
Pelno liko iš: Gyv. ir Amž.

Raž. $286.25. Mot. Sąj. $118.85 I 
Vyčiu — $76.53. Sodalicčių— 
$32.39. Choro — $25.13. Prie 
durų $120.75. Sidabro laimė
jimo $198.70. Visos smulkes
nės ineigos $228.10.

Ypatingai daug pasidarba
vo Ona Fogelmoniūte ir kun. 
J. Laurinaitis. Jis tvarkė ir 
prižiūrėjo visą bazarą.

Klebonas kun. Pakalnis šir
dingai dėkoja už pasidarbavi
mą. o svečiams už gausų lan
kymą.
šv. Ražančiaus Draugystė.

Iš visos apylinkes, šv. Jur
gio parap. turi didžiausią Gy
vojo ir Amž. Raž. D-stę. Jr vi
suomet pirmutinė ' papuošti 
bažnyčią ir kas pirmą mėn. 
sekmadienį turi užsiprašius

šv. mišias ir eina in corpore 
prieš Šv. Komunijos.

Choras.
Šv. Jurgio par. choras ruo

šiasi dainuoti Brooklyn Mu
seum -25 d. vasario. Pirmą 
kartą šis chorai dalyvaus tarp 
svetimtaučių. Programa pra
sidės 3 vai. po piet ir baigsis 
4 vai. Kviečia šios apylinkės 
lietuvius atsilankyti ir pasi
klausyti šio choro gražaus dai
navimo. Dalyvaus visiems ži
nomi solistai: p. J. Babravi
čius ir p. Banys. Įžanga -vel
tui.

Varg. P. Sakui ir jo chorui 
linkime puikiausio pasiseki
mo !

Vainikas.
-

- 41 VYČIŲ KUOPOS
PARENGIMAS.

Savo patrono šv. Kazimie
ro dienoj, kovo* 4-d., kuopa 
bendrai eis prie Šv. Komuni
jos. Po Komunijos bendri pus
ryčiai. Visi kuopos nariai pra
šomi dalyvauti.

Mėnesinis kuopos susirinki
mas bus kovo 8 d., p. Lngu- 
raičių namuos, 124’Union Avė. 
Kadangi Vyčių vajus prasi
deda kovo 1" d., tai kilnus jau
nimas prašomas atvykti ir į- 
si rašyt i į mūsų organizaciją.

Pradžia 8 vai. vakaro.
Drama ’’Atgaila.”

L. Vyčių New Yorko ir N. 
J. apskritis vajaus proga sta
to J. Steponaičio parašytą At
gailą ir anglišką — The red 
Lamp. ’’Atgaila” yra trijų 
veiksmų drama. Jos mintis pa
imta iš kun. J. Spilmano apy
sakos ”A. Victim to the Seal 
of Confession.” Yra labai tin
kantis statyti gavėnioj. Be to. 
jis šioj apylinkėj statomas 
Pirmą Kartą!

Komediją ’’The rell Lamp”
stato H. A. Malone, apylinkėj Į 
žinomas režisierius. ►

Liet. Vyčių 41 Vytauto kp. 
kovo 3 d. p. Kivytų’namuose, 
67 Ten Eyck St., rengia Bun- •r

I (*o jr korrtj vakarą. Bus gra- 
. žiu dovanų ir užkandžių. Į- 
žanga 25c. Bilietu galima nu- 

isipirkt pas kuopos narius ir 
' ’’.Amerikoj.”

Pirmutinis Vyčių pasirody
mas bus šeštadienį, kovo 10 
d., Karalienės Ang. par. salėj. 
So. 4th. ir Roebling Sts.. Bro
oklyn, N. Y. Pelnas eis pusiau 
su parapija. Reikia tikėtis, 
jog visuomenė jį tikrai pa
rems. Įžanga 35 centai.

Kiti perstatymai bus: kovo 
11 d..Kearney, N. J., kovo 17 
d., Jersey City, kovo 18 d., 
Paterson, kovo 24 d., Eliza
beth, kovo 25 d. Central Bro
oklyn. balandžio 15 d. New 
Yorko mieste ir t. t. Kadangi 
dar ne visos iš šių dienų yra 
tikrai sutartos, tai gali įvyk
ti ir permainų.

A. J. M.

FEDERACIJOS APSKRIT.
SUSIRINKIMAS. * 

t

Didž. New Yorko Federaci
jos apskrities susirinkimas f- 

I vyks vasario 23 dieną, 8 vai. 
'vakare, Karalienės Angelų pa- 
I rupijos salėje. Šiame susirin
kime bus renkamu apskrities 
valdyba ir kiti svarbūs Yeika 

’lai svarstomi. Prašomi visi at
stovai skaitlingai dalyvauti.

Apskrities Valdyba.

GAVĖNIOS TVARKA

1. Visos gavėnios dienos y- 
ra pasniko dienos, kurios bai
giasi Didžiojo šeštadienio vi
dudieny.

2. Visi katalikai, tarp 21 ir 
59 m. privalo pasnikauti, iš
skyrus sergančius ir sveiks
tančius, moterys silpnos svei
katos ir sudėjimo; tie, ku
riems pasnikas kenktų svei
katai, arba iššauktų ligą, ar
ba nusilpnintij taip, kad kenk
tų eiti savo pareigas; ir tuos, 
kurių užsiėmimas yra labai 
varginantis ir alsinančio po
būdžio. Tie, kurie abejoja ar 
jie yra laisvi nuo pasninko ar 
ne, turi atsiklausti savo nuo
dėmklausio kunigo.

3. Tie, kurie privalo pasnin
kauti, tegali tik vieną sykį 
per dieną pilnai iki sočiai pri
valgyti.

. 4. Gavėnios metu kiekvie
nas trečiadienis ir penktadie
nis, antrą šeštadienį ir Di- 
džiajį Šeštadienį iki pietų yra 

(abstinencijos dienos. Tačiau, 
Šv. Sostas duoda ypatingą 
privilegiją sunkiai dirban
tiems ir jie privalo susilaikyt
nuo mėsos tik Pelenų trečia
dienį. penktadieniais ir Di- 
džiąjam šeštadieny iki pietų. 
Visose kitose abstinencijos 
dienose tie šeimos nariai, ku
rie privalo pasninkauti, tega
li mėsą tik principaliame val
gyje; tie, kurie yra laisvi nuo 
pasninko gali valgyt mėsą bi
le kada.

5. Vartoti mėsą ir žuvį tuo 
pačiu sykiu nebedraudžiama.
U. Tie, kurie yra laisvi nuo 

pasninko ar abstinencijos tu
rėtų savęs išsižadėti kitokiu 
būdu.

7. Paprastos gavėnios pa
maldos bus laikomos visose 
katalikų bažnyčiose, ir tikin
tieji privalo karštomis mal
domis, širdinga atgaila, Sak- 
ramenatis naudotis Šv. Sosto 
malonėmis. _

8. Laikas išpildyti įsakymą 
priimti Velykinę komuniją, 
tęsiasi nuo pirmo gavėnios 
sekmadienio iki Šv. Trejybes 
sekmadienio. ”D.”

— Arai lekioja 3.000 met
ru aukštumose; varnai ligi 
1.400; vėversįai iki 1.000 o 
gandrai iki 900 metrų. Bet tik 
išimtinais atvejais.
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VIETOS ŽINIOS‘ ■

MINĖJIMAS PAVYKO nuoširdžiai dėkoja visiems pri

Liet. Katalikų, Liet. Legio 
no ir Tautininkų bendro ko
miteto rengtas 16 Lietuvos ne
priklausomo gyvenimo metii 
paminėjimas. Įvykęs vasario 
18 d., buvo grandioziškas. Mil
žiniška Klaščiaus salė pasida
rė pei'maža...

Bendro komiteto pirmin. p 
K. J. Krušinskui paskelbus, 
kad mūsų džiaugsmo šventę 
pradėsime himnu, prasisklei
dė estrados uždanga, kur jau 
laukė edirigen£o mostelėjimo 
tautiškais rūbais pasipuošę p 
Dulkės. — Karai. Angelų ir J 
Jankaus. — Apreišk. Pan. Šv 
parap. chorai, kurie iškilmin
gai ir sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Po trumpos 
įžanginės kalbos K. Krušins- 
kas programą vesti pakvietė 
Dr. B. K. Vencių, kuris parei
gas atliko labai sumaniai, kal
bas paįvairindamas chorų dai 
nomis ir piano muzika. Kai 
bėtojai buvo: Vice Konsulas 
P. Daužvardis, kun. J. Balkū- 
uas. kun. N. Pakalnis, J. Va
laitis ir adv. K. Jurgėla. Po 
kalbų priimtos Klaipėdos kr 
ir Vilniaus reikalu rczoliuci 
jos. kurias patiekė D. Klinga 
ir ’’Amerikos” redaktorius K 
Vilniškis.

Buvo malonu ir kalbėtojams 
ir chorams, kai su jų kalbo
mis. ir daina, apie pusantro 
tūkstančio dalyvių širdžių ty 
liai jungėsi vienoj šeimoj ir 
dvasia plasnojo į savo tėvynės 
gilią praeitį, dūmojo apie se 
nosios Lietuvos pergyventus 
vargus, gražią dabartį, žaliuo 
jaučias girias ir pievas. Gi 
priminus lenkų ir vokiečių 
Lietuvai daromas skriaudas 
visų širdis perskrodė nerimas 
ii» tūksatntinės šeimos lūpos 
susiūbavo naujų pasiryžimų 
vilnimis, prisiekdamos visuo 
met budėti tautos reikalų sar
gyboje.

sidėjusiems prie paminėjimo 
surengimo ir ypatingai gerb. 
klebonams už raginimą iš sa
kyklų žmonių dalyvauti. Gi 
P. A. Dulkei, jo Kar. Angelų 
parap. chorui ir J. Jankui, jo 
Apreišk. Pan. Šv. par. chorui 
už gražų programos išpildy
mą.-Taip pat dėkojam visiems 
kalbėtojams ir atsilankiusiem.

Pasirašo:

K. J. Krušinskas, kom. pirm. 
K. Vilniškis,
D. Klinga, sekretoriai. ^

KARALIENĖS ANGELŲ 
PARAPIJA.,

Lietuvių Katalikų, Liet. Le
giono, tautininkų bendro ko
miteto Lietuvos nepriklauso
mybės 16 metų sukakčiai pa
minėti 1934 m. Brooklyn, 
Y. apyskaita:

Prie durų įeigų buvo viso 
$147.50.

Viso išlaidų $58.50.
Gryno pelno $89.00.

Visas pelnas, sulig komite
to nutarimo, paskirtas pusiau 
—po $44.50, Vilniaus Geleži
niam Fondui ir Dariaus-Girė- r
no Fondui Brooklyne. A

Šia proga komiteto valdyba

Sekmadienį, vasario 18 d. 
mūsų parapijos choras daly
vavo Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjime. Klaščiaus sa
lėj.

J. Jankui, Apr. Pan. Šv. pa
rap. vargon. diriguojant, o p. 
Dulkei, Kar. Ang. par. varg. 
skambinant pianu, abu chorai 
atidarė Lietuvos nepriklauso
mybės dieną Lietuvos ir Ame" 
rikos himnais.

Toliau mūsų choras daina
vo Č. Sasnausko ’’Sužadinkim 
Lietuvą,” Vaičiūno ’’Kritu- 
siems Šauliams” ir p. Dulkės 
’’Gaila Lietuvos”; ’’Mes bro
liai sesutės,” muz J. Gudavi
čiaus, žodžiai J. Steponaičio. 
Baigiant apvaikščiojimą su- 
dainavom mūsų mylimos sos
tinės kovos himną ’’Vilnius,” 
žodžiai Vaičiūną, muzika A. 
Vanagaičio.

Pereitam choro susirinkime 
prisirašė nauji nariai: p-lė A- 
delė Starkiūtė ir B. Krištapo- 
nis (gabus smuikininkas) ir 
W. Radzevičius. Linkim ilgiau 
sius metus dirbti su mumis!

Noriu dar priminti, kad la
bai gražų įspūdį darė mūsų 
choristės su tautiškais rūbais 
Lietuvos nepriklausom, minė
jimo dienoje. * \

t

Choro merginų repeticijos 
įvyksta kas antradienį, vyrų 
kas trečiadienį, bendra repe
ticija kas penktadienį.

Choras gieda pamaldas per 
gavėnią kas trečiadienį ir pen
ktadienį.

Mėnesinis choro susirinki
mas įvyks penktadienį, kovo 
9 d., parapijos salėj.

J, Avižonis, Choro Koresp.

LIETUVIŲ DIENOS.

Sulig šių metų Katalikų sei 
mėlio nutarimo, šią vasarą a- 
pylinkėj bus rengiamos dvi 
Lietuvių Dienos: 4 liepoos 
New Yorko state, — Brookly
ne ir New Jersey. Vieta ir lai
kas dar nenustatyta.

Rengimo komisiją sudaro: 
New Jersey: kun,. S. Stonis, 
kun. Kelmelis, muz. A. Stan- 
šauskas, p. Kulikaitis, p. 
Daukšys ir adv. K. Paulaus
kas. New Yorke: K. Krušins- 
kas, inž. P. Barziliauskas, ihž. 
A. Mažeika, J. Tumasonis, J. 
Mačiulis, Pr. Kizis ir K. Vil
niškis.

Komitatai jau rengia pla
nus, kaip tas dienas padaryti 
pasekmingesnėm. Brooklyno 
komiteto posėdis įvyks kitą 
savaitę, apie ką bus pranešta 
atvirukais. %

16 VASARIO PAS' LEGIO
NIERIUS.

Nors Liet. Legionas Brook
lyne gyvuoja jau 4 metai, bet 
yra nemažai žmonių, kurie 
nieko apie juos nežino. Mat, 
legionieriai, kaip kariai, ma
žai garsinasi ir kalba, bet ne
mažai dirba, kaip paaiškėjo iš 
adv. K. Jurgėlos patiektos 
trumpos 4 metų veikimo ap
žvalgos, laike š. m. Vasario 16 
d. minėjimo, kuris įvyko tą 
pačią dieną Kasmočiaus salėj. 
Minėjime dalyvavo ir grupė 
ukrainiečių, karinės organiza
cijos narių su uniformomis. 
Buvo daug kalbų, kurias pa
sakė lietuviai Amerikos armi
jos ir laivyno veteranai, Lie
tuvos savanoriai ir ukrainie
čiai. Pastarieji ypatingai pa
brėžė svarbą bendradarbiauti 
abiem tautom ir, pagaliau, su
daryti bendrą Lietuvos-Ukrai- 
nos federacinę valstybę nuo 
Baltijos iki Juodųjų jūrų ir 
Karpatų kalnų.

Po paminėjimo visi dalyviai 
buvo pavaišinti užkandžiais ir 
lietuviškais gėrimais ir skirs
tėsi visi patenkinti. Tik kai 
kas negali suprasti, kodėl tam 
tikros Lietuvos įstaigos ar au
toritetai nesirūpina Liet. Le
giono sustiprinimu, perorga
nizavimu šaulių sąjungos pa
grindais ,kad reikalui atsira
dus, o taip tikrai bus, būtų ✓ 
galima teikti praktišką pa
galbą Lietuvai.

t 
.'niiiiiiimi it iviiiiiiiiiiiiiiii 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111* -
= Tei.: STagg 2-2306 ' S

I PALOCIUS SALDAINIŲ I
= . KRAUTUVE =
= GERIAUSIOS RŪŠIES =
- Lengvi užkandžiai, kava, arbata; Hot Chocolate . S
s Pietūs išanksto susitarus. E
E AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš E 
E geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: E
E J. GINKUS, E
E 495 GRAND STREET, BROOKLYN. N. Y. E

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC"

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72pd Street, Maspeth, N. Y.

Tel. STagg 2—0788 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
107 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2—5043 NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS, Inc.
BIELIAUSKAS 

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

EVERGREEN 3-9770

Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC
ALEKS. RADZEVIČIUS

A GRABORIUS
Priešais Apreiškimo Bažnyčią

Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam
402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

JOSEPH GARSZVAT
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Brooklyn, N. Y.231 Bedford Avenue,

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?

Tel.: STagg 2-8593

D. L K. VYTAUTO ORKESTRĄ
Groja Vestuvėms ir įvairiems parengimams lie

tuviškus ir amerikoniškus šokius.
Vedamas Joe. Allen-Avižonio

397 Se. 5th Street, Brooklyn, N. Y.

x Dėlto, kad yra patentuota Suv. Valstijose, ilgai nepasensta ir 
per tai gardžią rūgštį turi. Paraga\f, pamatysit skirtumą.

Sveikata — didžiausias tur- 
f tas pasauly.
t Kas nori Kauno duonos, gali 

gauti j stubas Brooklyne.
Kreipkitės adresu:

JONAS MEKOLAITIS
Ik

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

Asmeniškai galima nusipirkti pas DUMBLIAUSKĄ, 
404 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Jei norit gauti į kitus miestus ar farmas, kreipiktės:
N. MASENAS BAKING CO.

1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.
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VIETOS ŽINIOS
O

MASPETH, N. Y.
♦

Misijų tvarka.
Vasario 25 d., 7:30 vakare

pradės misijaą. Pirmą sąvai- 
tę misijas duos moterims, ant
rą vyrams. Pirmoje savaitėje 
mišios 6, 8 ir 9 vai. Pamokslai 
visiems bendrai ryte po pas
kutiniųjų mišių. Vakare 7:30 
vai. Kasdien pamokslai tik
tai moterims ir Palaiminimas 
Šv. Sakramentu. Moterims mi
sijos baigsis kovo 4 d. vakare.

Vajus.
Maspethe spaudos vajus 

bus per šv. misijas. Misijonie- 
rius pasakys pamokslus kat. 
spaudos reikalais ir bus plati
nama bei užrašoma kat. spau
da.

Kat. Akcijos vajus prasidės 
kovo 4 d. ir tęsis ligi Velykų. 
Kovo mėn. visos draugijos su
tvers Federacijos skyrių ir 
prira.šinės naujų narių į drau
gijas.

Adomas Ignatavičius, 60 m. 
gyv. 59 Webster Ave., mirė 
vasario 15 d. Palaidotas vasa- 
rio-19 cL iš šv. Jurgio bažny
čios Holy Cross kapinėse.

Juazas Jankauskas, 56 m., 
601 Warwick St., mirė vasario 
9 d. Palaidotas vasario 17 d. 
iš Kar. Ang. bažnyčios, Šv. 
Trejybės kapinėse.

Adomas Gimbutis, 49 m., 
232 Ainslie St., mirė vasario 
15 d. Palaidotas vas. 18 d.

Jacentas Čekauskas, 38 me
tų, 152—24th St., mirė vas. 
4. Palaidotas vas. 8 iš šv. Jur
gio baž. šv. Jono kapinėse.

Frank Getz 29 metų, 47 
Ainslie St., mirė vasario 5 d. 
Palaidotas vasario 10 d. šv. 
Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Surengime vakarienės dar
bavosi: P. Norkeliūnienė, C. 
Zlotkienė, V. Vilimienė, A. 
Greizienė, F. Malinauskienė ir
J. Kovienė.

Taip pat darbavosi^ Petras 
Norkeliūnas, F. Grybaitis, J. 
Levickas, S. Kazakevičius, J. 
Kavoliūnas, S. Valiukevičius,
K. Slevas, V. Butrimas, L Vi
limas, S. Sedlickas ir kiti.

Didžiausia garbė priklauso 
visiems susipratusiems para- 
pijonams, kurie atsilankė į 
šią vakarienę ir savo aukele 
parėmė savo parapiją. Klebo
nas kun. J. Bakšys ir parapi
jos komitetas visiems taria 
nuoširdų ačiū.

WORCESTER, MASS.

Rochester, N. Y

Vasario 16 d. Atsimainymo 
bažnyčioje buvo atlaikytos 
šv. mišios 9 vai. ryte ir vaka
re atkalbėtas rąžančius už kri
tusius Lietuvos kareivius. .

Bažnyčia buvo papuošta A- 
merikos ir Lietuvos vėliavo
mis.

GREAT NECK, L. I.

Misijos baigsis šį sekmadie
nį, vasario 25 d., 4 vai. po pie
tų. Žmonės gausiai lankosi.

Vas. 11 d. įvyko šv. Jurgio 
"par. vakarienė. Atsilankė ^ga
na daug žmonių. Dalyvavo 
svečiai: kun. B. Turula, Coun
ty Judge p. Donnelly, Air. ir 
Mrs. Predmore, Attorney and 
Mrs. Scully, Mr. ir Mrs. P. 
Krause, Mrs. Kessler ir kjti. 
Kun. Turula, ukrainietis, pa
sveikino lietuvius, vakarienėj 
dalyvavo ir daugiau ukrainie- 
v* Cių.

Ponas 
manager

Choras pertraukė 
kas del misijų. Vėl 
naujinamos paprastu 
pirmadieniais, 8 vaL vaK.

prakti
kus at
laiku,—

Spaudos vajų pravedėme 
misijų metu. Daug užsirašė 
laikraštį. Kat. Akcijos vajų

vietos Federacijos skyrius.

Vietos komunistai smarkiai 
veikia. Nesusipratusiems lie
tuviams mulkina akis ir daro 
gėdą svetimtaučių akyse savo 
girtuokliavimu ir nedoru el
gesiu.

Krause yra general 
Rochester American 
ir didelis lietuvių 

prietelis. Jis dovanojo 25 dol. 
vakarienės metu į naujos baž
nyčios fondą.

Klebonas kun. .Bakšys/gra
žiai kalbėjo ir džiaugėsi, kad 
taip skaitlingai atsilankė į šį 
parapijos pokylį.

Vakaro vedėjas buvo J. Čel- 
kys Morkūnas.

Reikia padėkoti lietuviams 
biznieriams, kurie atsilankė ; 
šią vakarienę ir šiaip žymiai 
remia parapijos reikalus. Vi
si parapijonai turėti remti sa
vo biznierius.

Nepriklausomybės minėjimas.
Worcester Daily Telegram 

rašo:
< ’’Juozas Babravičius, Lietu
vos operos tenoras dalyvavo 
šv. Kazimiero par. salėj, ka
me įvyko Lietuvos neprikl. 
16 m. sukakties minėjimas. 
Ponas Babravičius baigia sa
vo koncertus Amerikoj ir vy
ksta į Lietuvą kovo 3 d. Šį 
kartą jis buvo svečias klebo
no kum A. Petraičio. . _

”Kun. Dr. Navickas, M.LC. 
rektorius Marianapolio Kole
gijos Thompson, Conn. bZuvo 
svarbiausiu kalbėtoju. Nušvie 
tė įspūdžius Lietuvoj pereitą 
vasarą. Beto kalbėjo: Majo
ras Mahoney, kun, Petraitis 
ir kun. J. Bakenas. Pprogra- 
mos vedėju buvo A. Miller.”

”Visi susirinkę sustojo vie
nai minutei pagerbti žuvusius 
kovose už Lietuvos laisvę. 
Dainų programą išpildė J. K. 
Žemaičio vedamas chofas. So
lo dainavo: ponia Delionis, 
p-lės: J. Roglis, A. Geraitis, 
M. Parulis. Akompanavo p-nia 
A. Miller ir J. Žemaitis.

’’Sesučių vedami prap. mo
kyklos vaikučiai statė ’’Lie
tuvos Prezidentas” ir ’’Gra
žioji Lietuva.” Grojo lietuvių 
orkestras, ved. J. Kerulio.

’’Pono Babravičiaus kon
certas susidėjo iš lietuviškų 
dainų. ” -

PRIVATIŠKA SLAUGĖ - NURSĖ
Daug metų dirbusi Europos ir Amerikos ligoninėse

Eina į namus -
Patarnauja įvairiems ligoniams 

Patarimus duoda veltui

164 BEDFORD AVE., 
Brooklyn, N. Y. . x 

T el. EVergreen 8-9576

Tel: BRyant 9-7763

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

New York City

SCHOLES BAKINS, Inc
Del veselių, krikštynų ir Birth Day. Priimam įvairius 
užsakymus ir pristato m sulig adreso į namus ar krau
tuves. V. ir M. LUKOŠEVIČIAI, Savininkai.
168 Manhattan Ave., cor. Scholes st. Brooklyn, N. Y. 
Phone: E Vergreen 8-9538

CLINTON PARKAS
parengimams. Ne po ilgo bu^ įrengta karūsėlis, sūpuoklės,

šia vieta Brooklyn© — Maspethe.
*r' Tatioi

Spauda — didžiausia pa
saulio galybė, tad remk 
„Ameriką’’ lietuvi.
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REAL ESTATE 'Rr
167 McKinley Ave., - Brooklyn, N. Y.

TeL: APplegate 7-5733

PIRKITE NAMUS DABAR
Dabar yra geriausia proga įsigyti NAMĄ PIGIAI ir 

išvengti pinigu infliacijos nuostolių.
Pigiausiai parduodamus namus Jums parodys —

Tel.: STagg 2—7177

.ALFRED J. WENTZ (VENCIUS)
ADVOKATAS

219 So. Fourth Street,
Williamsburgh Bridge Plaza


	1934-02-23-AMERIKA

