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Sveikučiai Sulaukė Sv. Velykų!
PREKYBA SU BELGIJA.

Vienas Lietuvos delegacijos 
narys prekybos deryboms su 
Anglija, grįždamas iš Londo
no, buvo užsukęs į Belgiją ir 
ten tarėsi del Lietuvos ir Bel
gijos prekybos santykių su- 
normavimo ir galimumų eks
portuoti į Belgiją Lietuvos 
bekonų. Pasitarimai bus tęsia
mi toliau.

VOKIEČIŲ REPRESIJA 
PRIEŠ LIETUVĄ.

Po aštraus puolimo vokie
čių spaudoj nukreiptų prieš 
Lietuvą ir Lietuvos gyvento
jus, vėl imasi naujų represi
jų. Ypač ryškiai tos represi
jos pastebimos ekonominėj \ 
srity.

BOLŠEVIKAI ŠELPIA RE
VOLIUCIONIERIUS.

Telegramų agentūros prane
ša, kad bolševikai per ’’Tarp
tautinę draugiją padėti revo
liucionieriams” įteikė Austri
jos suirutes keliantiems socia
listams darbininkams milijo
ną a. šilingų. Štai iš kur se
miama stiprybės.

HITLERININKAI PRIEŠ 
LITĄ.

Pastaruoju laiku, kad pa
kenkti lietuviams, Klaipėdos 
krašte buvo paskleistos paska 
los, kad krisianti lito vertė, 
Ėmus dalyką tyrinėti, paaiš
kėjo, kad tos paskalos išėju
sios iš hitlerininkų. Patikėję 
paskalomis kai kurie gyven
tojai ėjo į bankus ir savo in
dėlius vietoj litų perrašė į 
markes, tačiau dabar ir pa
tys pamatė, kad tai—tik pik
tos valios prasimanymas.

TEN MATYSITE JĮ, KAIP JIS YRA 
JUMS SAKĘS.”

(Morkaus 16, 1-7).^^
Anuo metu Marija Magdalena, Marija, Jukūbo mo- 

tina, ir Salome nusipirko kvepalų, kad atėjusios pateptų Jėzų.
AAįj Ir labai anksti pirmoje savaitės dienoje jos atėjo prie kapo, 

užtekėjus jau saulei. Ir jos sakė viena kitai: Kas nuris mums 
akmenį nuo kapo angos- Bet pažvelgusios pamatė akmenį 
nuristą; buvo gi jis labai didelis. įėjusios į kapą, jos pamatė 

spwn jaunikaitį, sėdintį dešinėje pusėje, apvilktą baltu drabužiu, 
O/g 'nusigando, l asai joms tarė: Neišsigąskite; jūs ieškote 

šaus Naęareno, kurs buvo prikaltas ant kryžiaus; Jis atsikėlė; 
Jo nėra čionai; štai vieta, kame buvo Jį paguldę. Bet eikite, 
pasakykite Jo mokytiniams ir Petrui, kad Jis eina pirm jūsų į 
Galilėją; tenai matysite Jį, kaip Jis yra jums sakęs. Bžll

BELGAI VIS DAUGIAU 
DOMISI LIETUVA.

Žymus olandų karikatūris
tas Louis Raemackers, kurs 
paskutiniu laiku smarkiai su
sidomėjo Lietuva, žada pado
vanoti Liet. Karo Muziejui 
penketą savo šaržų originalų 
ir kelias reprodukcijas. Louis 
Raemackers yra gera figūra 
šiandieniniame Europos meno 
pasaulyje. Tačiau jis buvo y- 
patingai pagarsėjęs didžiojo 
karo metu. Net kalbama, kad 
savo karikatūromis ir šaržais 
karo temomis jis žymiai pa
dėjo sąjungininkams laimėti 
didįjį karą.

PREKYBOS MOKYKLOS.

Lietuvoje numatoma įsteig
ti net 6 prekybos mokyklas: 
4 aukštesniosios ir 2 žemesn. 
Joms mokytojai bus paimti iš 
Švietimo Ministerijos stipen
dininkų, kurie dabar baigia 
mokslus aukštosiose užsienio 
prekybos mokyklose.

DR. A. PINEY PRIIMTAS Į
KATALIKŲ BAŽNYČIĄ

Anglijos laikraščiai daug 
rašo apie d-ro A. Piney atsi
vertimą į Katalikų Bažnyčią. 
Jis yra garsus vėžio ligos gy
dytojas Londone, Patologinio 
Departamento direktorius ir 
poroj ligoninių patarėjas. Vy 
ras pačiam stiprume — 38 
metų amžiaus, yra parašęs ke 
lėtą knygų ir 14 kartų išlei
dęs Patologijos vadovėlį.

PREZ. ROOSEVELT LAI
VYNO REIKALU.

Jungtinių Amerikos Valst. 
Prezidentas Rooseveltas pasi
rašė po nauju biliu, kuris į- 
galioja valdžiai padirbti 102 
karinius laivus ir 1,140 orlai
vių.

Tai labai žymėtinas skai
čius orlaivių. Matoma, Ame
rika mano būti visuomet pa
sirengusi apsiginti.

KLAIPĖDOS HITLERI
NINKAI.

Teismo organai nustatė, kad 
visi Klaipėdos vokietininkų 
laikraščių redaktoriai ir lei
dėjai yra priešvalstybinės 
Neumanno partijos nariai ir 
tarnauja jos reikalams. Re
dakcijos buvo patikrintos tuo 
metu, kai buvo pastebėti tų 
žmonių įtartini žygiai inkri
minuojančią medžiagą iš re
dakcijų išgabenti kitur.

Savo organizacijos lėšoms 
nustatyti iš Klaipėdos bankų 
surinktos reikalingos žinios. 
Neumanno ir k. prieš valstybi
nių Klapėdos krašto elementų 
bylą spręs Kariuomenės Teis
mas.

KONGRESAS NUBALSAVO
ATMOKĖT EKS-KARIAMS

Šiomis dienomis Kongrese 
buvo balsuojama už eks-karių 
bilių, kuris reikalauja tuoj iš
mokėti pinigus. Prezidentas 
Rooseveltas tokiam biliui bu
vo priešingas, nes imtų 228 
milijonus dolerių iš valdžios 
iždo, kad visiems kariams at
mokėti. Tačiau už bilių bal
savo 310 atstovų, o Preziden
to pusę palaikė 72. Sakoma, 
gal bus didžiausias skaičius 
visoj Amerikos istorijoj, ka
da priešinęsis Prezidento nuo
monei.

Kongresas bilių perleido, 
bet nežinia, ką padarys Se
natas.

Minėta suma pinigų esą, tik 
padengtų ’ ’Spanish War ” 
eks-kareivių ir valdžios dar
bininkams išmokėjimą. Jei at
mokėti ir pasaulinio karo eks- 
kariams, tai valdžiai kaštuo
tų iki $800,000,000.

PASNIKE VALGĖ MĖSĄ IR 
UŽSPRINGO.

’’Mūsų Laikraštis” rašo, 
kad Bačiūnų dvare, Šiaulių 
apskrit. elektros stoties ma
šinistas Jonas T-lys šiemet 
pelenų dieną, kai visi katali
kai pasnikauja, užsigeidė per 
pietus valgyt jautienos. Go
džiai berydamas, paspringo, 
ėmė dusti. Jo draugas pakvie 
te žmones gelbėti. Nieko ne
padėjo. Pasniką laužęs J. T. 
kiek pasikamavęs ir mirė.

Gydytojas padaręs skrodi
mą, širdį rado tvarkoj, bet 
iš gerklės išėmė didelį jautie
nos gabalą. Jam išmušė amži
nybės valanda draudžiamoj 
dienoje pasniką belaužant.

ORO PAŠTO VEŽIMAS ATI
DUODAMAS PRIVAČIOMS 

KOMPANIJOMS.

Kovo 27 d. Prezid. Roose
veltas sutiko atiduoti priva
čioms kompanijoms visas oro 
pašto linijas. Per kurį laiką 
tas linijas vedė kariuomenės 
valdyba. Kompanijos, norin
čios gauti oru vežioti paštą, 
turės persiorganizuoti, pagal 
nustatytų patvarkymų.

MAYORAS LA GUARDIA 
ŠELPIA VARGŠUS.

New York o miesto mayoras 
La Guardia tiesia ranką var
gingiems miesto bedarbiams. 
Jis duoda jiems grynais pi
nigais. Pirmiau miestas duo
davo bilietus, kuriais galėda
vo gauti valgį ar užmokėdavo 
nuomas.

Užsisakykite ’’Ameriką”— 
metams tik $1.50. Vajaus me
tu susipažinti siunčiame vel
tui. Naudokitės proga!
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RAMYBĖ JUMS!

’’Taip parašyta ir taip reikėjo Kristui kentėti ir trečio
je dienoje keltis iš numirusių, ir reikia skelbti Jo vardu 
tarp visų tautų atgaila ir nuodėmių atleidimas.” (Jono 24, 
47):

Šimtmečius kentėjusi žydų tauta tikėjosi Kristus atsta- 
tysiąs Izraelio valstybę. Manė Mesiją būsiantį žemės kara
liumi. Apsivylusi Jėzų Nazarietį Žydų Karalių nukryžiuoja, 
šaukia Jo kraują ant savęs-ir savų vaikų. Jeruzalė pamišusi 
esteriškai savo nuosprendį išpildo, nukryžiuoja. Jo mokiniai 
išsiskirsto, pasekėjai išsislapsto. Kristus miręs ir palaidotas. 
Žydai bijosi Jo prisikėlimo, atsiminę, ką Jis pranašavo. Ka
reiviai sergsti Jo kapą, akmuo antspauduotas. Kristus prieš 
jų galybę, ištarmę, keliasi. Pergali pasaulį! Prieš Jį mirtis, 
galybės, tautos nusilenkia; Apėmė baimė ir nepasitikėjimas 
mokinius. ”Aš palieku jums ramybę: savo ramybę duodu 
jums; aš duodu jums, ne kaip pasaulis duoda. Tenepabunga 
jūsų širdys ir tenebijo.” (Jono 14, 26). Jis kėlės sustiprinti 
mokinius! Jis kėlės ramybę palikti, atgailos mokslą patvir
tinti. ’’Taip parašyta ir taip reikėjo Kristui kentėti ir trečio
je dienoje keltis iš numirusių, ir reikia, skelbti Jo vardu tarp 
visiį tautų atgaila ir nuodėmių atleidimas.” (Jono 24,47).

PASAULIS VARGŲ PRISPAUSTAS 
AIMANUOJA.

Rasių neapykanta, tautų nepasitikėjimas, valstybių var
žytinės, partijų ir klasių kovos, skandina pasaulį gilyn į 
vargų bedugnę. Joks autoritetas,, joki principai nesulaiko. 
Žmogus žmogaus negerbia. Karai ir badas naikina žmoniją, 
kurios naudai Dievas davė žemę valdyti. Kame nesantaikų, 
varžytinių ir piovynių priežastis? Kame mūsų laikų depresi
jos priežastis? —Kristaus atmetimas, (paneigimas krikščioniš- 
kų principų. ’’Pasišalinus nuo Kristaus ir atmetus Jo nusta
tytus gyvenimo ir poelgio principus, tiek žmonių draugija, 
tiek ir žmonių valdžios jau nebesupranta ir nebemato žmo
gaus teisių kilnybės; tos teisės, aiškiai suprantamos krikščio
niškose valstybėse, vis dar yra idealas ir viltis ten, kur krikš
čionybė pasiliko tiktai tragedijoje. Jungtinėse Valstybėse 
paneigimas Kristaus yra tikrai pasibaisėtinas kiekvienam 
krikščioniui. Nėra vilties atstatyti žmonių draugiją, neat- 
stačius joje Kristaus, nesistengiant grąžinti žmogui tos kil
nybės, kurią Jis, kaip Dievas, yra suteikęs žmogui.” (Am. 
vyskupų nuomonė apie pas. krizį).

Per nuodėmę atėjo mirtis, del nuodėmės Kristus. Juos 
abu Kristus pergalėjo. Jo pergalės obalsis: ’’Ramybė Jums!” 
Ramybė parblokštai žmonijai. Ramybė žemės tautoms. Ra
mybė jų vyriausybėms, šeimoms, bei nariams. ’’Ramybė ge
ros valios žmonėms”—skamba nuo Betliejaus iki Kristaus 
Karsto Jeruzalėj. Ramybė visiems amžiaums ligi pasaulio pa
baigos.

Kol nuodėmė viešpataus visuomenėje, tol nebus per pri
sikėlimą siųstos ramybės žmonijai. Nebus ramybės kol Die
vo autoritetas ir Jo Bažnyčios bus paneigtos. Nebus ramy
bės kol įstatimdavystė nebus paremta krikščioniškais prin
cipais. Nebus ramybės kol gyvenimas neatmes pagoniškos iš 
nuodėmės kilusios dvasios. Žodžiu, nėr ramybės del gyveni
mo palaidumo, del stokos moralinės jėgos. Tos ramybės to-

del ne pasaulis, bet kėlęs Kristus gali duoti.
’’Reikia pripažinti Kristaus autoritetas. Tikras Dievas 

ir tikras žmogus, Jis yra Aukščiausias pasaulio, mūsų, krašto, 
mūsų valstybių, mūsų miestų ir bendruomenių valdovas. Pa
gerbti Jį privalo ne tiktai atskiri žmonės ir grupės, bet taip 
pat oficialiai valdžios ir Bažnyčia. Kristaus autoritetas pasi
reiškia išoriniu būdu, ne tik kiekvieno individo viduje. Pa
saulis patyrė moralius perversmus, chaosą ir sugriuvimą del 
to, kad individai, tarpusavy nesutikdami įvairių įvairiau
siais klausimais, iš pradžių primetė Kristui atsakingumą už 
savo sprendimus ir tuo darė Jį priešgimybe ir absurdu, pas
kui gi, logiškai, paneigė Jo dievybę ir atmetė Jo autoritetą. 
Apverktini Kristaus autoriteto atmetimo daviniai yra tie, 
kad tas autoritetas, rišąs žmonių sąžinę Dievo ir pasaulio a- 
kyvaizdoje, yra praktiškai paneigtas visur, išskiriant vieną 
tiktai Katalikų Bažnyčią. Taigi ir gimdytojų ir valstybės au
toritetas jau nebeturi tokio svorio ir reikšmės. Į katalikus 
žiūrima su pasigailėjimu del to, kad jų Bažnyčia griežtai lai
kosi autoriteto principo, del to, kad Bažnyčia moraline savo 
jėga dar veikia žmonių sąžinę, tiek žmonių, tiek ir Dievo teis
me ; del to, kad Bažnyčia vis dar ištikimai ir neatlaidžiai eina 
Kristaus duotu įsakymu: ’’Visa galia yra man duota dangu
je ir žemėje. Todėl eikite ir mokykite visas tautas... mokyda
mi jas, prisilaikykiti viso to, ką aš pasakiau jums; ir žinoki
te, aš- esu su jumis visada, net iki pasaulio pabaigos...”

Nelaimingi autoriteto principo atmetimo padariniai yra 
tai, kad pavieniai asmenys nori būti patys sau įstatymu. Jų 
pačių kaprizai ir sąjūdžiai nulemia jų sprendimą to,' kas tei
singa ir kas neteisinga. Teisinga yra tai, kas jiems patinka ; 
neteisinga yra tai. kas jiems nepatinka. Jie veikia anarchis
tiniu principu, kad kiekvienas turi teisę, kaip sakoma, ’’gy
venti savo gyvenimu.” Jie neskaito pareiga pasiklausti: ar 
dieviškasis Kristus nėra nusprendęs, ką nors šituo klausi
mu, ar gal koks Kristaus įgaliotas autoritetas, turįs teisę 
spręsti, kas darytina, ir kas nedarytina? Valstybės autorite
tas priimamas kaip paprasta policijos jėga, bet ne kaip svar
bi moralinė pareiga...

Mes reikalaujam naujos tvarkos, ir mes esame pasiren
gę padaryti daug permainų, pasitikėdami pagerinti mūsų e- 
konomines ir finansines sąlygas; bet mes turime atsiminti, 
kad negalima paskelbti įstatymo, kuris nebūtų galima apei
ti, ir kad nauja tvarka ilgai neišsilaikys, jei nebus mūsų pi
liečius rišančios moralinės jėgos. Ta moralė jėga turi pareiti 
iš Kristaus. Pripažinimas Kristaus autoriteto yra būtina są
lyga, veikiant moralinio ir ekonominio atstatymo.” (Ameri
kos vyskupų nuomonė apie pasaulio krizį).

Ramybė pasauliui tad grįš tik per Kristaus pergalę mū
sų gyvenime.

APŽVALGA
VĖL PASMERKTI NACIAI

Kardinolas Fanelbakeris 
pasmerkė vokiečių nacių ra
sinę religiją. Koelne (Colog
ne) kardinolas Schulte taipgi 
išleido ganytojišką laišką Vo 
kieti jos katalikams. Kardino
las įspėja juos prieš naują 
arijų religiją, kuri paremta 
mytologija ir tuo būdu iš
kreipta iš krikščionybės. Tą 
laišką Vokietijos laikraščiai 
nepaskelbė, išskyrus Saaro 
krašto laikraščius, kurie pa
talpino. Kardinolas nurodo, 
kad Muenchene padaryta 

Hitleriui ištikimybės priesai-

o------------------- ■

ka, negali katalikus rišti, nes 
tai būtų prieš jų tikybinius 
įsitikinimus.

’’Prieš keturioliką metų 
pirmą kartą jums kalbėjau ir 
jus įspėjau Evangelijos žo
džiais, kad jūs visados būtu
mėte stiprūs ir tikri katali
kai. Tad dar kartą raginu ir 
įspėju, kad jūs ištesėtumėte 
gerais katalikais, nepaisant 
spaudimo ir pagundos.”

Naciai bando įvesti tautinę 
bei rasinę religiją. Tas prieš
tarauja Katalikų Bažnyčiai, 
apreikštai Kristaus tiesai ir 
todėl net šv. Tėvas nacių re
ligiją pasmerkė. Ir protestan

tai ne visi sutinka su Hitleriu 
tikybiniais klausimais. Keis
ta, Hitleris yra katalikas, ir 
sako, praktikuojantis.

VILNIAUS VARGAI.

Vilniaus kraštas yra labai 
nederlingas, smėliuotas arba 
pelkėtas. Pernai Vilnijoj ja
vai labai blogai užderėjo. Gy
ventojai pradėjo badauti. Sa
koma, dabar ten badauja per 
100,000 žmonių. Prie bado pri 
sidė j o dėmėtosios šiltinės epi
demija. Gyventojai kreipėsi 
prie lenkų vyriausybės, bet ji 
lengvai pažiūrėjo ir nepaiso. 
Lietuvos gyventojai, esant to 
Idai būklei, sukruto vilniečius 
lietuvius šelpti. Lietuvos Rau
donasis Kryžius pasiryžo su
teikti galimas pagalbas ir at
sikreipė į Tarpatutinį Raudo
nąjį Kryžių. Lenkai per Tarp. 
R and. Kryžiiį neigiamai atsi
liepė ir-neleido vilniečius su
šelpti. Tas sukėlė Lietuvoje 
ir užsienyje pasipiktinimą. 
Lenkai negelbsti badaujančnj 
ir neleidžia kitiems šelpti. A- 
merikos lietuviai taip pat or
ganizuojasi per. V. V. S. vil
niečiams padėti. Bet lenkai 
nedaleis. Reikės slapta šelp
ti. Lietuviai ras kelius pagel
bėti.

Atėjo žinių, kad lenkai su
areštavę lietuvius veikėjus 
prieš vasario 16 d. jau neku- 
riuos paleido. Kitus tik nu
baudė pinigine bausme. At
siekė savo tikslą, bet suerzino 
lietuvių visuomenę. Panašūs 
elgesiai tik stiprina lietuvių 
dvasią. Jei lenkai taip pasiel
gė del Lietuvoj uždarymo len 
kiškų slaptų mokyklų, tai pa 
lyginimo čia nėra. Lietuva 
duoda lenkams pilną laisvę, 
o vilniečiai to neturi.

30 METŲ SUKAKTIS.

Šiais metais gegužės 7 die
ną sukanka 30 metų Lietuvos 
spaudos laisvės. Sukaktį pa
minėti ’’Amerika” pasistengs 
talpinti atskirus . straipsnius, 
liečiančius spaudos draudimo 
laikų asmenis, veikėjus, dar
bus. Gerb. skaitytojus bei 
bendradarbius kviečiame ap
rašyti tų laikų atsiminimus.

Kas skaito ir platina ”A- 
meriką,” tas atlieka didelį 
kultūros darbą.
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ATSIKELKIME.

Velykos, tai Kristaus iš mir 
ties atsikėlimo šventė. ’-’Kris
tus kėlės! Mirtis krito! Ale
liuja!” Šie giesmės žodžiai 
šiandien skamba milijonų kri
kščionių lūpose ir kiekvieno 
jų širdyje kelia džiaugsmo 
jausmus, išsiliejančius žavė- 
jančiose giedojimo bei muzi
kos akorduose, karštose mal
dose ir iškilmingame Aleliu
ja.

Bet ką reiškia Velykos? Iš
sivadavimas ! Taip, Velykos,— 
tai išsivadavimas iš vergijos 
ir karsto. Mirtis nugalėta: re
težiai krinta, nauja gyvybė 
ateina,—sielų iš nuodėmės iš
sivadavimo šventė. Tai tikra 
Velykų prasmė.

Nepakanka, vienok, kad ka 
lendorius rodytų. Velykas, o 
Bažnyčia ir gamta jas švęstų. 
Ką padėtų Velykos bažnyčio
se, laukuose ir giriose, jei 
žmonių sielose, širdyse Vely
kų varpas neskambėtų!

Evangelija pasakoja, kad 
Kristui mirštant žemė sudre
bėjo, karstai atsidarė ir nu
mirėliai atsikėlė. Kievienose 
Velykose panašiai dvasiniai 
mes turime padaryti. Teatsi- 
bunda miegantieji, t.enumeta 
vergystės pančius surištieji, 
teatsikelia numirėliai.

Velykos daugiau, negu ki
tos šventės yra tai išsivadavi
mo šventė, išsivadavimo iš 
vergijos ir mirties nasrų. Pri
siminkime tos šventės genižį.

Išrinktoji žydų tauta išgy
veno Egypto vergijoj 900 me
tų. Pradžioje gyvenimas buvo 
pakenčiamas, bet vėliau pra
sidėjo vargo ir paniekos die
nos. Politinė, tautinė Egyp- 
tiečių ambicija pradeda žydų 
’’mažumą” persekioti bei 
slėgti, dasileidžia net žiauru
mų. ’’Tebūna nustelbti izrae
litai politiniai, ekonominiai, o 
net ir religiniai,”—ėjo Egyp- 
tieeių šūkis. Ta kova neaplen
kė net žydų kūdikėlių lopše
liuose.

Laisvi izraelitai tampa ver
gais. Vergija gi neretai gim
do bailumą, šeši šimtai tūks
tančių izraelitų dreba prieš 
faraoną, ir jo vietininkus. Ke
lia maištus ne prieš savo en- 

-jgėjus, bet prieš savo išvaduo
toją Moizę, nes jo pilnos ener
gijos veikimai sudaro jiems 
tam tikrų nepatogumų. Sun
kumai, surišti su išsilaivinimo 
judėjimu, jiems atrodo šiurkš 

tesni, negu vergija. Tikrojo 
išsivadavimo kliūtim pasida
ro ne žiaurūs tyronai, bet bai
liai, kurie bijo pamesti vergi
jos retežius vien del to, kad 
kartais nereiktų pralieti vel
tui kraujo lašą.

Tat Senojo Įstatymo, pir
mos Velykos, yra tai ne Die
vo pagalba išsivadavimas iš
rinktai tautai iš faraono ver
gijos. Bet jos drauge yra pa
veikslas Naujojo Įstatymo Ve 
lykų, Dievo išrinktosios kata
likybės iš nuodėmės bei klai
dos vergijos.

Daugumas katalikų šian
dien gyvena Egypte. Pasidarė 
vergų tauta. Nebe esame vieš
pačiais, bet esame vergais. Da 
rom tą,, ką minus pasako val
dovai : protestantai, liberan- 
tai, masonai, žydai, socialis
tai. Esame pavergti spaudoje, 
pastumdėliai politikoje ir ver 
gai ekonomijoje. Ji įsako, — 
mes klausome. Kartais gal 
murmėdami, vienok klauso
me.

Negalima pagražinti liūd- 
naus fakto, nevalia savęs ap
gaudinėti, kad viskas tvarko
je, jei kartais sekmadieniais 
ateiname__i bažnyčią, išrėžia- 
me prakalbas ar surengiame 
kokius seimus. Tas viskas nie 
ko nepadės, tai nepakeis fak
to, kad viešame gyvenime e- 
same labai silpni. Mes gyve
name Egypte ir velkame da
bartinių viešpačių jungą. O 
blogiausia,. kad pažeminanti 
kompromiso politika atlieka 
tarnų rolę jų didybei — laiko 
dvasiai. Kas liūdniausia, kad 
prie to priprantamo ir dau
giausiai jaučiamės laimingi 
prie pilnų Egypto vergijos 
puotų, negu prie tyrumos, kil 
mimo.—laisvėje.

Bet jau visai laikas išsiva
duoti iš Egypto tvarkos, prie 
to tebūna nepasitenkinimas. 
Delko vis taip turi būti? Del- 
ko tas, kas šiandien yra že
mai, negali būti rytoj—perė
jus Raudonąją Jūrą—aukš
tai? Delko dieviškoji politi
ka negali tai padaryti į porą 
dienų, kaip anuomet, po šven
tos Paschos nakties, prie ko 
normaliai reikalinga keletas 
amžių evoliucijos? _

Aišku, einant prie to, turi 
ateiti pirmiausiai vidujinis iš 
sivadavimas. Tikroji laisvė 
turi gimti širdies tylumoje.

To negali padaryt nei garsi 
fraziologija, nei sukri politi
ka, bet vien tik religija. Visų 
laikų didžiausias išvaduotojas 
ir reformatorius buvo ir yra 
Kristus.

Bet kaip tas išsivadavimas 
reiškiasi? Kristus pasakė: 
’’Jei klausysite mano žodžių, 
jūs pažinsite tiesą, o tiesa ju
mis išvaduos.” Tada žydai at 
sakė: ’’Mes niekuomet nie
kam netarnavome. ’ ’ Kristus 
tarė: ’’...ištiesų, ištiesų sa
kau jums, kiekvienas, kurs 
pildo nuodėmę, yra nuodė
mės vergas.”

Tikri laisvės priešai yra: 
klaida, geiduliai, prievarta. 
Klaida taip aptemdo žmogų, 
kad nemato tiesos. Aklas gi 
nustoja laisvės. Geiduliai tar
si švinu apsunkina arelio va
lios sparnus. Geidulingas 
žmogus nėra laisvas. Prievar
ta, tiesa, neturi galios žmo
gaus dvasiais. Ji negali pri
versti žmogų daryti tai, ko 
jis nenori. Bet amžių bėgyje 
vos neskaitlingos vienetos at
siranda su kentėjimo drąsa, 
t. y., pozityviai pasipriešinti 
prievartai.

Bet kas tam išsivadavimui 
ir tikram atsikėlimui padės? 
Tam padės tikėjimas: kovoda 
mas su klaida, nuims apaki
mo uždangalus nuo akių; Pa
dės religija, pažabodama gei
dulių slibiną. Padės Bažny
čia, sunaikindama neteisingu
mą ir prievartą. Bažnyčia y- 
ra išsivadavimo motina ir 
laisvės gimdytoja. Augant 
Bažnyčios įtakai, puola tiro
nija iš vienos pusės, o servi
lizmas iš kitos.

Tat pilnojo išsivadavimo ir 
tikrosios laisvės simbolis vi
sais amžiais pasiliks Atsikė
lęs Kristus. Todėl šios dienos 
Velykose nuoširdžiai trauk
dami :

Linksma diena mums pra
švito.

Visi troškom džiaugsmo 
šito.

Kėlės Kristus, mirtis krito ! ’ 
eikime prie atsikėlimo: ’ ’Ale
liuja !”

Skrajūnas.

—• Brazilijos vyriausybė nu 
tarė įstatymo keliu suvaržyti 
japonų ateivystę. Japonai tuo 
labai susirūpinę, nes jie buvo 
nusistatę Brazilijoj koloni- 
zuot savo perteklių.

’AMERIKOS’ VAJUS PRATĘSIAMAS

Moterys progresuoja. ~
’’Amerikos” naujų skaitytojų vajus yra pratęsiamas iki 

Lietuvių dienos, kuri įvyks š. m. liepos mėnesio 4-tą d. Tos 
dienos programa bus sujungta su įdomiomis vajaus užbaigi
mo ir kontesto dalyvių darbo įvertinimo ceremonijomis.

Vajus pratęsiamas del to, kad keturių savaičių laiko
tarpy vajaus dalyviai nieko būdu negali suspėti pasiekti pa
geidaujamų ir galimų pasekmių. Per tokį trumpą laiką su
rinkti ’’DEŠIMT TŪKSTANČIŲ PRENUMERATŲ” — yra 
per didelis uždavinys. Tokio didelio darbo atlikimas reika
lauja daugiau laiko ir pasiruošimui ir pačiam darbui.

Kad vajus bus sėkmingas netenka abejoti, nes pasta
rųjų kelių savaičių vajaus rezultatai rodo didelių laimėjimų 
galimumus. Mūsų pirmojo vajaus pirmuosius žygius sėkmin
gai pradėjo:

BROOKLYNE: K. Baltrušaitis, M, Klimienė, J. Krapu- 
kaitis, Pr. Kizis, M. Dragūnaitienė, J. Tumasonis, A. F. Ma
žeika, M. Brangaitienė, A. Pažereckienė, Ve. Vitkus, O. Stag- 
niūnienė.

MASPETHE: P. Kubilius.
NEWARKE: J. Ponelis, K. Balčiūnas.
ELIZABEHTE: M. Pavalkienė.

Kun. Tėvas J. Bružikas sėkmingai darbuojasi ’’Ameri
kai” įvairiose kolonijose. Pastaruoju laiku jis sujudino Wa
terbury ir Philadelphia. Kun. J. Bružikas po Velykų atvyksta 
į Patersoną, čia jis įvykdins tikrą perversmą. Sveikiname!

Kaip matote, vajaus dalyvių eilėse moterys sudaro gra
žią reprezentaciją. Tas parodo, kad mūsų moterys yra susi
pratę, pajėgia įvertinti geros spaudos reikšmę ir noriai atei
na vyrams į talką. Jeigu dar ko gero, tai šioj srity moterys 
gali pralenkti vyrus. O tai būtų vyrams didelė negarbė atsi
durti ’ ’užpakaly. ’ ’ Tačiau toksai gražus moterų pasirody
mas viešame garbingam darbe turėtų ganėtinai paskatinti 
vyrus išlaikyti vadovybės garbę.

Prailginus vajaus laikotarpį, reikia tikėtis, kad vajaus 
darbuotojų eilės žymiai padidės ir kad turint daugiau laiko, 
visi turės progos pasiekti kiekvieną gerą lietuvį bei lietuvę 
ir užrašyti naują laikraštį, kurio mes senai laukėme. Nėra 
abejonės, kad ’’Amerikai” gimus, mes jos neapleisim, bet 
visi prisidėsim prie išauginimo ir išplatinmo. Mes gerai su
prantame, kad juo daugiau skaitytojų ’’Amerika” turės, tuo 
greičiau ji augs ir tobulės; juo bus geresnė laikraščio mate
riale būklė, tuo geresnis bus jo turinys.

Ir jeigu mes visi prisidėsime prie savo spaudos išugdy
mo, mes gerai atliksime garbingą pareigą ir mūsų tikslas 
bus lengvai atsiektas. Mes tai GALIME padaryti, TURIME 
padaryti ir PADARYSIME!

Taigi, stokime visi į savos spaudos platintojų eiles ir pa
rodykime ką mes galime padaryti vieningai dirbdami. Ku
riems aplinkybės leidžia—stokime į kontestą, kuriems kon- 
testuoti nepatogu, pasidarbuokime savo kaimynų ir drau
gų tarpe, kad visi-, su kuriais susiduriame, taptų ’’Ameri
kos” skaitytojais. Kiekviename žmoguje yra tam tikras kie
kis paslėptų vertybių,—atidenkime tas vertybes savo ir sa
vųjų naudai. Sunaudokime savo liuoslaikį ir kiekvieną gerą 
progą platinimui geros spaudos lietuvių tarpe. Tuomi pakel
sime lietuvių garbę ir patikrinsim lietuvybės klestėjimą.

Kitame numery ’’Amerikos” Vajaus Generolas patal
pins daugiausiai iki šiol pasižymėjusių platintojų atvaizdus 
ir nurodys naujus galimus užsipelnyti laimėjimus, ypač Lie
tuvių Dienoje.

Su gražiausiais linkėjimais Šv. Velykų proga!
J. P, MAČIULIS.

Lietuvių Universalio Biuro direktorių pirmininkas,
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DABARTINĖ LIETUVIŲ UNIVERSALIO 
BIURO VALDYBA.

Liet. Universal!© Biuro Valdybos posėdy įvyko direktorių 
pasiskirstymas pareigomis. Šia proga ir norisi bent trumpai 
supažindinti visuomenę su tais asmenimis, kurie stovėjo il
gus metus mūsų veikimo priešakyje, o šiandien jie stovi tos 
naujos įstaigos ir laikraščio priešakyje.

PIRMININKAS.
Juozas P. Mačiulis iš Lie

tuvos atvyko 1912 m. ir apsi
gyveno New Haven, Conn. 
1919 m. persikėlė gyventi į 
Brooklyną. Čia tapo aktyviu 
įvairių liet, katalikiškų or
ganizacijų nariu ir 1920-1924 
m. buvo net L. R. K. Susivie
nymo Amer. centro valdybos 
narys ir Susivienymo reikalų 
vedėju. Keletą terminų taip 
pat buvo ir L. R. K. Federa
cijos centro valdybos narys.

Bendrai, reikia pasakyti, 
kad Juozas P. Mačiulis yra 
vienas iš tokių mūsų veikėjų, 
kuriam visuomeninis darbas 
puikiai sekasi ir uždėtas par
eigas atlieka su dideliu suma
numu ir pasišventimu.

Susikūrus ’’Vytauto Spaus
tuvei” 1930 m., J. P. Mačiu
lis buvo jos vedėju iki 1933 
metų, vasario 7 dienos, kada 
spaustuvė tapo inkorporuo
ta Lietuvių Universalio Biu
ro vardu.

1930 m. susikūrus ’’Vytau
to Spaustuvei,” reikėjo daug 
pasišventimo ir darbo, kad ją 
netik plėsti, bet ir palaikyti, 
nes nebuvo nei paprasto raš
tinės stalo, o čia pasitikėjimo 
visuomenėj nebuvo, priemo

nių tam pasitikėjimui įgyti ir 
išsigarsinimui irgi nebuvo; be 
pinigų ir reikalingų priemo
nių, reikėjo susirasti darbo 
ir lėšų įstaigos išlaikymui. Ir 
reikia pasidžiaugti, kad J. P. 
Mačiuliui tą padaryti puikiai 
pavyko. Įstaiga išaugo ir su
sitvarkė,—ji nemirė, ko dau
gelis laukė.

Reikia pasidžiaugti, kad 
mūsų Juozas yra jau nuo 
1923 m. nekilnojamo turto 
pardavinėtojas (Real Estate 
Broker) ir jam tas darbas y- 
patingai sekasi. Paskutinė
mis dienomis jis išlaikė savo 
profesijos New York State 
nustatytus egzaminus, tuo į- 
rodydamas, kad jis savo biz
nį žino puikiai.

Linkime J. P. Mačiuliui ge
riausio pasisekimo, o taip pat 
laukiame ,kad jis, kaipo Di
rektorių pirmin., pagelbėtų 
mūsų naujam laikraščiui ir 
visai įstaigai išeiti į šviesią 
ateitį.

IŽDININKAS.
Kazys J. Krušinskas nuo 

pirmųjų į Ameriką atvykimo 
dienų dirba katalikišką tauti
nį visuomeninį darbą. Dar 
taip menkame lietuvių tuo-

JUOZAS P. MAČIULIS,
Lietuvių Universalio Biuro Direktorių Pirmininkas.

laikiniu judėjime, jis 1906 m. 
jau dalyvauja pirmame Ame
rikos lietuvių politiniame su
važiavime Wilkes Barre, Pa. 
Tais pačiais metais dalyvau
ja A. L. R. K. S. seime New
ark, N. J. ir tampa išrinktas 
centro raštininku, kurias par
eigas eina šešis metus. Atsi
sakius iš raštininko pareigų, 
Susivienymas viesvien jo ne
paleidžia, uždeda tai vice pir
mininko, tai pirmininko par
eigas.

J. K. Krušinskas labai daug 
prisidėjo prie visų dabar esa
mų reformų Susivienyme, y- 
pač daug darbo įdėjo savo 

vietą. 1925 m. ir vėl pakvie
čiamas Federacijos Sekreto- 
rijatan, kur išbūna iki 1932 
metų. Bet Federacijos Sekre
toriatą iškėlus į Chicagą, K. 
J. Krušinskas iš pareigų pa
sitraukia.

Inkorporavus Lietuvių Uni 
Versalį Biurą 1933 m. pra
džioj. K. J. Krušinskas išren
kamas Direktorių pirmininku. 
Prie jo išėjo ir savaitraštis 
’’Amerika.” Šiais metais jam 
yra pavestos iždininko parei
gos ir reikia tik džiaugtis, 
kad mūsų įstaigos priešaky 
stovi tokie brangūs asmenys.

Bendrai, reikia pasakyti, 
kad nežiūrint, jog p. Krušins
kas yra Kat. Susivienymo ir 
daugelio organizacijų įkūrė
jas, jų tėvas, jis yra jau ne
jauno amžiaus žmogus, bet sa
vo nuoširdumu ir mokėjimu 
pažinti šių laikų jaunuomenės 
psichologiją, K. J. Krušinskas 
pralenkia visus. Ir jei mūsų 
visuomenė rimtai ir teisingai 
įvertintų savo vadų pasišven
timą, ar p. Krušinskas nebū- 
tų Katalikų Susivienymo pa
puošalu?...

SEKRETORIUS.
Kazys Vilniškis. Ką žinau 

apie jį?... Nieko. Į veidrodį 
žiūrėt nemėgstu...

Gimiau Brooklyne; augau 
giriomis, pievomis ir lanko
mis išmargintoj gražojoj Lie
tuvoj ; vidurinį mokslą bai
giau Raguvoj. Baigęs Aukšt. 
Technikos Mokyklą Kaune, 
1931 m. rudenį atvykau į Dė
dės Siamo žemę, vargo ieško
ti—mokytis. Visą laiką akty
viai dalyvavęs ’ ’Ateitinin
kuose,”—čia atvykęs stojau į 
organizacinį darbą. Dirbda
mas Lietuvių Universaliam 
Biure nuo inkorporavimo die
nos, turiu progos susidurti su 
dar platesne visuomene, ypač 
pradėjus laikraščiui eiti. ”A- 
merikos” išleidimas nuo pat 
pradžių buvo mano svajonė. 
Ji išėjo,—svajonė išsipildė.

Šviesiomis akimis žiūriu į 
jos ateitį ir bendrai į lietuvių 
tautos ateitį.

KAZYS J. KRUŠINSKAS,
Lietuvių Universalio Biuro Iždininkas.

organo ’’Garso” Brooklyne 
įsteigimui, už ką Susiv. Phi- 
ladelphijos seime išrinktas 
garbės nariu.

Pasaulinio karo metu daly
vauja Liet. Tautinėj Tarybo
je; 1916 m. Centraliniame 
Lietuviu Komitete. c

Del nusilpnėjimo, gydytojo 
patariamas, laikinai pasišali
na iš viešojo veikimo, bet 
sveikatai pagerėjus ir vėl 
stoja darban, ir 1919 m. lie
ka išrinktas Tautos Fondo 
centro raštininku; važinėja 
po lietuvių kolonijas, sako 
prakalbas, renka Lietuvai au
kas. 1921 m. jam pavedama 
vesti ir Katalikų Federacijos 
Centro Sekretoriatas.

1923 m. organizuojant pir
mąjį Lietuvos Konsulatą New 
Yorke jis tampa pakviestas 
užimti Konsulato sekretoriausi

KAZYS P. VILNIŠKIS,
Liet. Universalio Biuro Sekretorius ir Reikalų Vedėjas.
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ŠERMUKŠNINĖ

Sveikinu visus su Velykų 
Šventėmis!

—o—■
Na Elizabeth© draugijos, 

tai gaus šermukšnine per šo
nus! Šv. Juozapo draugija 
rengia parengimą ir dalina, 
lapelius. Lapeliai nudrukuoti 
kažkieno, o ta kalba kalbelė! 
Lapeliai padabinti štai ko
kiais perlais: šokiaj, tikietaj, 
mužyke ir kitokiais... Kada 
neturėjom savo lietuviškų 
spaustuvių, tai ką darysi, 
kaip kas padarė, taip turėjo 
būti gerai. Bet šiandien, tai 
jau nedovanotina. Šiandien 
turime lietuviškų spaustuvių, 
kurios puikiai padaro spau
dos darbus gražia lietuviška 
kalba. Kam tad duoti savo 
darbus, kurios Įstaigos nepa
žįsta lietuvių kalbos 1 Nemo
ki kalbos, tai neužsiimk tokiu 
darbu, nori toki darbą dirbti, 
—išmok lietuviij kalbą! Tai 
tokis nusistatymas turėtų būt 
mūsų draugijų ir pavienių 
lietuviu. Matote, kartais gali 
būt puikiausias kalvis, ark
lius pakausto taip gerai, kad 
nors žiūrėk! Bet tai nereiš
kia, kad jis gali atlikti ir da
žytojo darbą. Taip ir su spau
da. O gal pasakysite, kad tai 
menkniekis? Visai ne! Paban 
dykit sudarkyti anglų kalbą, 
tai pamatysit, ko susilauksit.

Tat žiūrėkit, kad daugiau 
neduotumėt mūsų per šimtme 
čius išsaugotą kalbą darkyti!

Atsiųskit ’ ’Amerikai ’ ’ dar 
bus, padarys kuo gražiausiai!

Na, klausykite, aš žinau, 
kad jūs visi už mane jaunes
ni, bet susidūriau su tokiu 
klausimu, kad mano seną gal 
vėlę apsuko ir noriu paklaus
ti jūsų rodos. —Ką daryti su 
Ona, kurią man Newarko bo
belės perša? Matot. Newarke 
yra daug Onų, bet šitoji ypač 
man peršama, o aš nuo jos 
labai ir nesibaidau! Nors esu 
ir senas, bet geri piršliai įkal- ja pavaišinsiu!

bėjo, kad turiu apsivesti... Ir 
apsuko, galvą: pradėjau gal
voti, kad senam dar labiau 
apsivedimas reikalingas, negu 
jaunam! Jaunas ir tai stip
rus, apsukrus, tad gali apie 
save apsirūpinti, o senas to 
nepadarys ir jam reikia gas 
padinės, taip sakant,—pačiu
tės... Na, o Ona ir vardas gra
žus... ir gali būt geros širdies 
moterėlė... Vieną kartą nie
kam nieko nesakęs, neriu aš 
pas tą Oną... Reikia, juk, pa
matyt, kas per paukštis!.. Pa
sitart,—gal ir sutarsime?... Ir 
taryt niekas nežino, niekas 
nemato, bet kur tau!...— Tik 
staiga pastoja man kelią vie
nas žmogus ir klausia _•

—Kur taip eini užsimąstęs, 
net dūmai rūksta iš po padų!

—Va, painiava, — tariau 
sau perpykęs! Truputį pagal
vojau ar čia jam sakyti, ar 
ne? Bet kaip aš visuomet to
kis teisingas, tai ir čia neiš
drįsau meluoti. Pagaliau, ko 
čia slėptis? Juk ne vogti ei
nu! Vedybos, tai yra garbin
gas žygis! Ir aš jam atsakiau :

—Einu pas Oną, gal apavė
siu ar ką... Matai, galvai su
skaudus, nei vandenio kam 
paduoti... Žmona reikalinga...

—Aaa!... Pas Oną! Tai jau 
kas įkalbėjo?

—Nu. kam čia dar įkalbi
nėti? Svarbą aš ir pats su
prantu,—teisinausi aš.

—Ji tau paskutines kelnes 
numaus!...

—Kaip tai,, numaus? — aš 
jam atsakiau žiūrėdamas į sa
vo drabužius. Ką čia mauti? 
Kelnės jau senos, sulopytos, 
šleikutės ištampytos, dargi jos 
man persiauros... Ką aš čia 
daug prarasiu, jei ir numaus?

—Taip taip, numaus,—kaip 
ir daug kitų, kad numovė...

—Ar tu nori pasakyti, kad 
ji apsivedus mane apdraus ir 
paskui grybelio?...—tariau aš 
į jo veidą pažiūrėjęs.

Na, jei ir nevisai taip, bet 
jau daug ir jaunų ir senų ji 
yra pačiupinėjus__

Kadangi dalykas čia ne 
taip jau aiškus, tai nutariau 
aš tos Onos nekibinti... Nu, ir 
ką jūs manot, gerbiamieji, 
apie tai?...

Reikės tą Oną apžiūrėti ki 
tais tikslais, tai yra,—patir
siu apie ją tikrai ir už tokius 
darbelius savo šermukšnine

Penktą kartą per Atlantą.
KELIONĖ IŠ KAUNO Į NEW YORKĄ.

Holand-American Line.
Rašo Pr. Rimkus, Op. artistas.

(Tąsa).
Ir’taip tatai, kiek numigęs 

pabudau jau dienai auštant, 
per langą matėsi rytą reiš
kianti dangaus mėlinuma ir 
baltu skydu dengti Vokieti
jos paniurę laukai. Dienai iš
aušus,. 8 vai., įvažiavom į gan 
triukšmingą Berlino stotį.

Nuvykau į Lietuvos atsto
vybę ir atidaviau pakietą, ku 
rį man įdavė nuvežti iš Kau
no. Čia maloniai su atstovu 
Dr. Šauliu pasikalbėjom ir 
apžiūrėjau atstovybės pra
šmatnų namą. Berline reikė
jo visą dieną laukti sekančio 
traukinio. Tik vakare, 10:40 

pribuvo. Bešliaužiojant šla
piomis Berlino gatvėmis, pu
sėtinai privargau. Berline vi
sų magazinų užverstos vetri- 
nos prekėmis ir skelbiami pi
giausi išpardavimai. Tiesa, 
kai kurie daiktai iš tikro pi
giai parduodami. Pav.: batai 
nuo 3 iki 9 markių pora. O 
vaisių kainos, palyginus su 
Lietuvoje vaisių kainomis, y- 
ra labai pigios. Vokietijoj 1 
didelis orančis 10 feningų,;— 
apie 25 lietuviški centai, o 
Lietuvoje už tokį fruktą už
mokėtum litą, ar litą ir 25c. 
Taip pat įvairūs gėrimai Vo
kietijoj labai pigūs. Vynas 
(Vermont) labai geras, kai
nuoja 95 feningai, — apie 2 
lit. 25c. lietuviškais pinigais. 
Tuo tarpu Lietuvoje už tokį 
vyną užmokėtum apie 10 li
tų. Bet keli valgomieji pro
duktai, kaip mėsa, duona, 
sviestas, kiaušiniai, daug 
brangesni, negu Lietuvoje.

Taip pasidairę, pažioplinėję 
po Berlyno įdomesnes vietas, 
10 vai. vakare, 40 min., sėdom 
į traukinį tolimesnei kelionei. 
Čia buvo mažesnis judėjimas 
ir mudu su p. Vaitoniu užėmę 
visą kambarį, liuesai išsitie
sėm ant suoliukų rinitam po
ilsiui. Kadangi triukšmingas 
Berlynas buvo mudu gerokai 
įvarginęs, tai nespėjus išsities 
ti, užmigome... Traukinys dun 
dėdamas riedėjo per laukus, 
tarsi vėsulo nešamas šapalė
lis. Prabudome jau auštant, a- 
pie 8 vai. Pažvelgus pro lan
gą matėsi Olandijos žaliuo

janti rugių laukai, pavasario 
nuotaikoj. Tuoj pradėjo atsi
rasti daugiau žmonių. Įsikal
bėjus, patyrėm, kad retas o- 
landietis nemoka angliškai 
kalbėti. Žmonės labai drau
gingi, gretai orientuojasi ir 
atviri, linksmaus būdo. Besi
kalbant žiūrime, kad jau ir 
Roterdame. Čia pasitiko Ho- 
landų-Amerikos linijos agen
tas, kuris patikrinęs mūsų do 
kumentus, susodino į luksusi- 
nį automobilį ir nuvežė į sa
vo viešbutį. Viešbutis gražus, 
švarus, patarnautojai labai 
mandagūs, švelnūs. Pietus su
valgę ėjome pažiūrėti Roter
damo miesto. Miestas ne taip 
didelis,—apie 600 tūkstančių 
gyventojų. Nors nieko ypatin 
go savyje neturi, bet gyvas, 
nemažas judėjimas, gatvės pil 
nos žmonių, visi bėga, skuba, 
daugybė dviratininkų. Vyrai 
ir panelės joja apžergę purvi
nus dviračius, tarsi kad jiems 
tas teikia didžiausio malonu

mo. Patsai miestas nedaro įs
pūdžio, ypač mačiusiam Eu
ropos didmiesčius. Bet šiaip 
sau, švarus ir patvarkymas 
gražus.

8 vai. vakare sėdom į ali- 
vą. Čia su savo tautiečiais 
sankeleiviais turėjau persi
skirti, nes jiedu turėjo laiva
kortes trečiąja klase keliauti, 
o aš vykau antrąja - turistine 
klase. Anksti ėjau gulti ir 
miegojau, kaip negyvas. At
sikėliau 8 vai. ryto, išsimau- 
džiaus sūriam jūros vandeny, 
tai jaučiausi labai pasilsėjęs 
ir atsinaujinęs.

Vasario 7 d. buvo man pir
moji diena laive. Nors saulės 
nesimatė ir buvo debesuota, 
bet oras buvo gražus, malo
nus. Keleiviai puikioj nuotai
koj. vaikštinėja, šnekučiuoja, 
juokauja, dalinasi pergyven
tų kelionės momentų įspū
džiais.

Teko susipažinti su vienu 
lenku, iš Poznanians, Senyvas 
žmogelis, balta galva, apie 60 
suvirs metų. Išgyvenęs Ame
rikoje 50 metų. Kalbėjomės 
lenkiškai, nes angliškai nemo
kėjo.

(Bus daugiau).

DON BOSCO.

Pirmas šių metų Velykų 
Dienos Šventasis.

Vasario 1 d., 1888 m., vie
nas Londono laikraščių pra
nešė šiokių žinių; ’’Don Bos
co - Turine vadintas stebuk
ladariu, — devyniolikto šimt
mečio Vincentas DePAUL, mi 
re vakar Turine, Italijoj.”

Po 45 metų aštraus tyrinė
jimo, Katalikų Bažnyčia ga
lop priėjo prie išvados, kad 
palaimintas Don Bosco savo 
šventu gyvenimu žemėje, sa
vo stebuklais po mirties ir t.t. 
pilnai užsitarnauja būti ger
biamu Katalikų bažnyčiose 
ant altorių ir todėl jo pasky
rimui šventųjų skaičiui! - ka-~ 
nonizacijai paskyrė Velykų 
dieną, balandžio 1 d., pabai
goje Šventųjų Metų.

Šventasis Don Bosco buvo 
jaunuomenei ' geriausiu drau
gu. Jis jau yra žinomas visa
me pasaulyje. Šiuo laiku ir 
lietuvių daug mokosi Salezi- 
jonų įstaigose, ypač Turine, 
Italijoj, kur taip pat yra lei
džiamas gražus mėnesinis laik 
rastis —■ Saleziečių Žinios, — 
lietuvių kalba. Saleziečiai sa
vo mokyklose, kuriose moko
ma neturtingieji jaunuoliai į- 
vairių amatų, turi visose šaly
se ir kiekvieną dieną jos au
ga ir dauginasi. A.B.C.

VELYKŲ DIENOS 
NUSTATYMAS.

Katalikiška j ame pasaulyj e 
Kristaus Prisikėlimo Šventė - 
Velykos, užima svarbiausią 
vietą, nes toje dienoje Kata
likų tikyba gavo pradžią, 
kuomet Jėzus Kristus savo 
kančia, mirtimi ir prisikėlimu 
iš mirusių padėjo jai pamatą.

Velykų diena nevisuomet 
buvo švenčiama vieną ir tą 
pačią dieną. Nuo Nicėjos vys
kupų susirinkimo, 325 metais, 
Velykų šventimo diena buvo 
nustatyta švęsti pirmą sek
madienį po mėnulio pilnaties, 
tarp kovo 22 d. ir balandžio 
25 d. Nuo to laiko Katalikų 
pasaulis ir švenčia kiekvieną 
metą tam tikroje dienoje.

Kilnojimas Velykų šventės, 
verčia kilnoti ir kitas šventes : 
Šeštines, Sekmines, Devinti
nes ir t. t. A.B,C.

Užsisakykit ’’Ameriką” va 
jaus metu. Metams kaštuoja 
tik $1.50.
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DVASIŠKIŲ NUOPELNAI ASTRONOMI
JOS MOKSLUI.

Neretai kunigijai prikišamas obskurantizmas. Žinoma, 
įai senas, gal jau šimtais faktų atremtas priekaištas. Tačiau 
mūsų krašto atsilikę „pirmeiviai” ne kartą dar mėgina rim
ta mina tvirtinti, kad netik patys kunigai tamsūs, nusistatę 
prieš mokslą ir jo pažangą, bet ir tai, kad jie ir žmonėse 
stengiasi įdiegti mokslo neapykantą. Kad tai iš piršto išlauž
tas tikrai tamsių bedievių melas, pamatysime nors trumpai 
pažvelgę į kunigijos nuopelnus astronomijos mokslui.

Per penkiolika šimtmečių krikščionių eros, kada mokslu 
užsiėmė beveik imtinai kunigai, visi žymieji astronomai buvo 
dvasiškiai. Prisiminkime vienuolius Dijonizijų Jaunesnįjį, 
Bėdą, Rogerį Baconą, Gilbertą, vėliau tapusį Popiežium Sil
vestru II, Kardinolą Mikalojų iš Kuzos, kanauninką Joną 
Mullerį, Koperniką, jėzuitą Clavio, kalendoriaus reformuo
toją. Tvirtinimas, kad po Galilėjaus (17 ir 18 šimtm.) kuni
gai nebeužsiėmė astronomija, yra taip pat neteisingas. Bre- 
ros observatorijos įsteigėjais Milane 1765 m. buvo jėzuitai 
Grange ir Boscovich. Paduvos observatorijai vadovavo vie- X 
nuolis Teobaldo. Turino observatorijos įsteigėjas P. Becca
ria. Vatikano observatorija įkurta Gregorijaus XIII. Taip 
pat Palermos ir Capodimonte observatorijų įkūrėjas buvo 
vienuolis Piazzi. Vienas iš Paryžiaus observatorijos direkto
rius buvo jėzuitas Heli (1755 m.). Vengrijoje pirmoji obser
vatorija įsteigta vyskupo Baltyani. Avinjono, Liono, Lisa
bonos, Marselio, Wurzburgo, Manheimo, Prahos, Breslavo, 
Poseno observatorijų įsteigėjai buvo vienuoliai benediktinai 
arba jėzuitai. Kinijoj (Pekine) pirmąją observatoriją įsteigė 
17 šimtm. garsusis jėzuitas Schal. Ir šiandie dar katalikų ku
nigai vadovauja Romos, Turino, Luttich, Mondragone, Ou- 
denhosch, Gozo, Tortoza, Cartujo, Feldkirch, Ebro, Roque- 
ta, Bourges, Kalocsa, Granada, Valkenberg. Belen, Stong- 
hurst, Puebla, Beirut, Kalkutos, Zikawei, Tschang-Kia- 
Tschonang, Georgetown, Manila, Jose, Jersey, Cleveland, 
Creighton, Bulnway, Saltillo, Santa Clara, Saint Mary, ir 
kitoms observatorijoms. Yra ir kunigų išradėjų astronomijos 
moksle, pav.: vienuolis Alban Richard Wallingforst, kuris 
1326 metais sustatė pirmąjį astronomišką laikrodį; jėzuitas 
Scheiner, kuris pagamino pirmąjį helioskopą saulės stebėji
mui ir išrado pantografą; kunigas Berthland, kuriam pris- 
kaitomi nuopelnai už saulės kvadratus; jėzuitas P. Algue, 
kuris išgalvojo fotografinį Zenith — teleskopą; brolis Egidi, 
kuris visuotiną saulės laikrodį sukonstruktavo ir daugelis 
kitų.

Taip pat pernai užsienio žurnaluose buvo paminėti trys 
katalikai kunigai, padarę naujausius moksliškus tyrinėjimus. 
Vienuolis P. Joseph J. Callahan, dabartinis Duquesne kata
likiško universiteto rektorius Pittsburgh e (U. S. A.) dar ne
senai išsprendė iki šiol matematikoj laikomą neišsprendžia
mą uždavinį: jis surado būdą geometriškai bet kokį kampą 
padalyti į tris, lygias dalis. Veltui Europos universitetai už to, 
nuo senovės neišsprendžiamo, uždavinio išsprendimą buvo 
paskyrę dideles premijas.

Netrukus po Edisono mirties buvo paskelbta, kad jis su 
savo pagelbininkais išradęs būdą gaminti dirbtinę gumą. Ta
čiau, kadangi šios gumos svaras kaštavo maždaug nuo 9 
lit. 60c. iki 12 lit. t. y. daugiau, negu paprasta guma, šis jo 
išradimas neturėjo beveik jokios praktiškos vertės. Tuo tar
pu 1931 m. lapkričio mėn. Notre Dame universiteto India
na, (U. S. A.) chemijos profesorius, vienuolis P. Julius A. 
Niemoland, C. S. S. beveik po 30 metų tyrinėjimo surado 
būdą, pagaminti visai tinkamą gumą, kurios svaras tekaštavo 
tik apie 72c. t. y. tik truputį daugiau, negu paprasta guma. 

. Svarbiausias U. S. A. chemijos fabrikas, firma E. J. du Pont 
de Nemours ir Co., perėmė praktišką šio išradimo suvartoji
mą. Reikia pastebėti, kad skirtumas tarp tos dirbtinės gumos 
ir paprastosios yra visai mažas, kad jį pastebėti tegalėtų tik

PAVASARIS LIETUVOJ. AMERIKOS LIETUVIAI 
RAŠYTOJAI!

Auksiniai, lengvi debesėliai
Tik slankioj aukštai, it šešėliai; 
Saulutė per mišką jau teka, 
Gamtužė atgijo,—tik šneka!
Puikus tai pavasario rytas,— 
Dar niekad toksai nematytas! 
Taip glostantis jautriąją sielą... 
Džiaugiesi ir džiaugtis vis miela... 
Į kur nepažvelgsi: žaliuoja, 
Žiedai prie savęs tik vilioja!
Pakvipo varškėtosios jievos, 
Pražydo darželiai ir pievos. 
Gegutė giružėj kukuoja,— 
Tarytum, ji s veikiu’ artoją.

Aš sėdžiu prie sauso takelio, 
Čia žiogas užšokęs ant kelio 
Žaliąsias akis jis pastato 
Ir žiūri, poetas ar mato... 
Mąstau ir džiaugiuosi žiūrėdams, 
Kaip vaikas pravirkti norėdams... 
O žiogas, tarytum, man sako: 
”Tu sėdi dabar štai, prie tako, 
Kurį tu jaunutis pramynei 
Beaugdams mieloje tėvynėj.
Vykai tu ieškoti laimužės, 
Mes likom čia siekti dalužės. 
Matai, man alkūnės sukumpo, 
Ir mikliosios kojos jau klumpa, 
Matuojant štai kryžkryžiais pievas,— 
Man žinomas žingsnis kiekvienas!”...

Garsai visur kyla į aukštą,— 
Tėvynėj pavasaris aušta!

J. Steponaitis.

KELIAS Į ATEITĮ.

Baigiasi saulės dienelės, 
vasara sako—gana!
Ima gražiai už rankelės
vaiką ir sako: ”Eiva!”

Veda jį vėl į mokyklą.- 
reikia pasemti žinių!
Vaikas, palikęs ganyklą, 
eina prie knygij meilių.

’’Didinsiu protą, kol laikas,— 
knygas suprasti turiu!”— 
eina galvodamas vaikas.
Jam palinkėti galiu:

’’Vaike, tau mokslo troškimas 
kelią į laimę nuties!” 
Kyla gražus nujautimas 
man iš liepsnotos širdies!

Arėjas Vitkauskas.

Atvykęs su tikslu pažinti 
Amerikos kultūrą ir gyveni
mą, taip pat matydamas ir 
skaitlingos lietuvių išeivijos 
kultūrinį gyvenimą, atsimi
niau vieną spragą Lietuvos 
spaudoje: Lietuvoje dar nėra 
išleista Amerikos lietuvių ra
šytojų (rašančių, rašiusių ir 
gal raštų dar nerodančių), 
antologijos — knygos, kuri 
vaizduotų visų Amerikos lie
tuvių rašytojų darbą ir Lie
tuvos skaitančiąją visuomenę 
supažindintų su jais pačiais.

Lietuvoje išleisti tokią kny 
gą reikia, ir—pradėdamas šį 
sumanymą vykinti—visų A- 
merikos lietuvių rašytojų pra 
šau atsiųsti man po keletą sa
vo rašinių, kuriuos patys lai
kote geriausiais, kad galėčiau 
pasirinkdamas suredaguoti 
knygą. Prie rašinių pridėkite 
ir savo gyvenimo aprašymą 
su pasirašytais atvaizdais.

Lietuvoje išleidus tokią 
knygą bus atliktas žymus kul 
tūros darbas.

Tokioje rinktinėje knygoj, 
kaip paprastai, turi būti ats
tovaujami visi rašytojai, nes 
antologija, kaip enciklopedi
ja, turi būti išsami.

Siųskite mano laikino apsi
gyvenimo vietos adresu; bū
siu dėkingas, jeigu šia proga, 
kaip vietos gyventojai, para
šysite : kuo, kur ir kaip Ame
rikos gyvenime man dar ver
ta susidomėti.

Arėjas Vitkauskas.
4348 So. Sacramento Ave., 
Chicago, Hl.

LIETUVIŠKA MOKYKLA.

specialistas. Be to, ji net kai kuriais atžvilgiais yra geresnė 
už paprastą gumą, būtent, ji gali būti kiek tik reikia sukie- 
tinta, t. y. vulkanizuota, gali priimti bet kokią formą, išlaiko 
daugiau karščio ir prieš aliejų ir riebalus yra stipresnė.

1931 m. gegužės mėn. nuo 1 iki 11 d. įvyko didžiausias 
vulkano Alaskoje įsiveržimas. Tada amerikietis kunigas Franz 
Hubbard, garsus kraterių žinovas, apsiėmė, nežiūrėdamas di
džiausiu savo asmeniui pavojų, iš pradžių orlaiviu, vėliau 
ekspedicija pėsčias iš arčiausios vietos sekti vulkano veiki
mą. Čia jis padarė daug naujų mokslinių tyrinėjimų.

Z. V. M.

J. Daužicko ir J. Vestūno 
salėje, 1655 Palmeto St., ar
ba 337 St. Nicholas Ave., 
Ridgewoode, atidariau vasa
rinę mokyklą mažiems ir dide
liems. Pradėsime Velykų ant
rą dieną, bal. 2 d. ir manau, 
kad visi išmoks gerai lietu
viškai skaityti ir rašyti, nes 
duodu gerą progą.

Lekcijos pirmadieniais ir 
antradieniais nuo 5 iki 8 vai. 
vakarais. Mokestis pagal su
tarties.

Tad, tėveliai, padėkit man 
tame, atveskit vaikelius, ar 
didelius ar mažus.

Aug. J. Dymta.
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KIEK DŽIOVA UŽKREČIAMA?

Atrodė, kad nuo to laiko, kai Vilmenas įrodė mikrobinę tu
berkulioze prigimtį, o Kochas dar 1882 metais išaugino baisio
sios ligos bacilą, nebeliko jokio abejojimo del tuberkulioze už- 
krečiamumo. Tačiau ligi šiol dėl tos ligos užkrečiamumo vis 
dėl to dar tebesiginčijama. Prancūzijoj prieš tuberkuliozouž- 
krečiamumą, ypač tarp subrendusiųjų, smarkiai priešinosi 
garsusis bijologas Ogiustas Lumier’as, bet nesenai miręs Kal
inėtas sugriovė visus Lumier’o tuberkulioze neužkrečiamumo 
argumentus.

Kada tarp mokslininkų kyla ginčas nors ir dėl tokių tiesų 
kurios, rodosi, jau esančios visiškai išaiškintos, be jokios abe
jonės, turi būti tos mokslo tiesos išnaujo ir nuodugniai dar 
kartą ištiriamos ir patikrintos, kad galima būtų išvengti nors 
ir mažiausiij nukrypimų nuo tikrosios tiesos.

Lumier’as, pav., įrodinėja, kad jeigu tuberkuliozas būtų už
krečiamas, tai medicinos personalas, kuris esti nuolat arti 
prie ligonių, turėtų daugiau užsikrėsti tuberkuliozu, negu 
žmonės, gyvendami toliau nuo tuberkuliozininkų. Be to, jeigu 
esą, tuberkuliozas būtų tokia užkrečiama liga, kaip kad skel
biama, tai tada vyras ir žmona, kurių vienas serga tuberku
liozu, būtinai turėtų užkrėsti vienas kitą.

1898 metais d-ras Williamsas, vedėjas Bromptono ligoninės 
kuroj ligoniai visai nebuvo izoliuoti ir spiaudalinės nebuvo 
dezinfikuojamos, patiekė įdomių stat. davinių. Jis nurodė, 
kad per 37 metus iš viso buvo priimta į ligoninę 13,262 ligo
niai, kurių trys ketvirčiai buvo džiovininkai. Iš 341 asmens 
medicinos personalo tiktai 15 asmenų sirgo tuberkuliozu, t.y. 
4,39 procento. Tai esanti proporcija, kuri nė kiek neviršija 
vidutinio skaičiaus susirgimų ir visose kitose gyvenimo sąly
gose, negu ligoninėj, kur tuberkuliozininkai nebuvo izoliuoti.

Kodėl tiek mažai gydytojų ir slaugytojų užsikrečia?
Dr. Tarbringeris nurodė į Fridrikhaino ligoninės davi

nius, kur iš 108 slaugytojų tik 3 buvo pastebėtos susirgusios 
džiova, bet ir iš jų viena turėjo džiovą prieš ateidama į ligo
ninę. Iš 708 vienuolių, kurios slaugė džiovininkus, tik 13 bu
vo surastos sergant džiova, bet 6 iš jų jau turėjo tuberkulio
ze skystimo prieš pradėdamos slaugyti ligonių.

1925 m. Martynas Kirchneris surinko statistines žinias, 
iš 549 ligoniniiį ir klinikų. Pasirodė, kad sergančių džiova gy
dytojų buvo vos 0.77 procentai, o sanitarų — 1.44 procentai. 
Rr. Frankas iš savo tyrinėjimų daro tokią išvadą: „Reikia gal 
voti, kad šimtai tuberkuliozinifikų mirė ant mūsų rankų ir 
kad mes buvome labai artimame kontakte su tūkstančiais 
džiova sergančių ligonių, nesiimdami jokių ypatingų apsisau
gojimo priemonių, ir kad ^ligonių slaugytojos dieną ir naktį 
slaugo sunkiai sergančius ligonius, tuomet bus aišku, kad tu
berkuliozas nėra jau tokia užkrečiama liga”.

Per medikų kongresą 1888 metais Ferranas konstatavo, 
kad per dešimt metų jis nepastebėjo nė vieno susirgimo Ar- 
geleso sanitorijoje.

1922 m. dr. Gilmenas rašė: „Būdamas visiškai įsitikinęs j 
kad tuberkuliozas nėra užkrečiama liga, aš niekuomet neizo
liuodavau. Sen-Jen-de-Dier sanatorijoj tuberkuliozinių ligo
nių. Viso jų buvo 450 žmonių. Ir per ištisus 25 metus buvo 
sekama, o per 10 metų aš patsai rašau ligonių sąrašus, ir nė 
karto dar nebuvo pastebėta nė vieno susirgimo džiova.”

B emeris tvirtina, kad Gebersdorfo klimatinėj stoty, per 
kurią buvo praleista 12,000 džiovininkų, mirtingumas vietinio 
personalo ne tik nė kiek nepadidėjo, bet priešingai, net su
mažėjo. Daktaras Žakro tvirtina, kad Leiseno sanatorijoj per 
30 metų nebuvo pastebėta tarp gydytojų nė vieno susirgimo 
džiova.

”Ir štai.—sako O. Lumieris,—daviniai, kurie paradok
saliai glavojanti žmogii gali pastūmėt prie mirties, jog geriau
siai bus galima apsaugoti nuo užkrėtimo džiova tai gyvenant 
sykiu su ligoniais džiovininkais”. Todėl Lumieris mano, kad 

„dabartinėse gyvenimo sąlygose subrendusiam žmogui užsi
krėsti džiova visai negalima.

Džiovą galima tiktai įgyti paveldėjimo keliu.
Kad medicinos personalas įgyja tam tikrą imunitetą, tai 

pripažįsta ir džiovos užsikrėtimo tezės šalinnikai, bet drauge 
nurodo, kad tik tam tikromis sąlygomis ir ligi tam tikrų ribų. 
Tas imunitetas remiamas vaidinamąja ’’allergija,” kai indivi
dams Inegvo bacilozo įtakoj lyg ir įskiepijama, tam tikras 
infekcijos pasipriešinimo laipsnis. Allergija dažniausiai paste 
bima senosios civilizacijos kraštuose, bet allergija niekuomet 
prieš tuberkuliozą neduoda absoliučio imuniteto, ir allergiš- 
kiems individams yra labai galima antifekcija, kuri yra labai 
pavojinga, Bet Lumieris čia ironiškai paklausia, kaip galima 
tuomet išaiškinti tą reiškinį, kad ligoninių gydytojai, sanita 
rai, slaugytojai, kurie nuolat esti su tuberkulizininkais, vis 
dėlto neužsikrečia tuberkuliozu.

— Neteisybė, — atsako prof. Kalmet’as Liumieriui, X- 
kad gydytojaį neužsikrėstų nuo savo ligonių džiova. Pirmieji 
tuberkuliozo simptomai gali būti labai negreitai, net po kele- 
tos metų, pastebėti po užsikrėtimo. Daugelis gydytojų pasida
rė tuberkuliozininkais tik del savo profesinės karjeros.

Nuo to laiko, kai kuriuose universitetuose, ypač J. A. 
Valstybėse, pradėjo studentams medikams daryti radijosko- 
piškus ir tuberkuliniškus bandymus, prieš tai, negu jiems 
buvo leista ligoninėse dirbti, pasirodė, kad proporcija stu
dentų, kurie visai buvo laisvi nuo bacilozo ir kurie vėliau 
pasidarė allergiški, t. y. užsikrėtė tuberkuliozu daug vėliau, 
buvo gana didelė. New Haveno universitete iš 1,508 studentų, 
imatrikuliuotų 1931—1932 metais, 897 t. y. 59.7 procentai 
buvo allergiški (reagavo į tuberkuliną). Pasak Kalmeto, fak
tai parodė, kad dažnai ir aiškiai užsikrečia subrendusieji in
dividai net neįgydami allergijos, būtent, kai tiktai jiems ten
ka.

MEILĖS GALYBE.
(Apysaka).

Senuose laikuose gyveno du 
galingi valdovai: vienas buvo 
pagarsėjęs nuoširdumu, o ki
tas—žiaurumu. Vieną dieną 
pasklido baisi naujiena, kad 
žiaurusis valdovas su savo ka 
riuomene įsiveržė į nuošir
daus valdovo valstybę ir pra
dėjo su visu žiaurumu žudyti 
gyventojus ir viską naikinti, 
ką tik jis sutiko. Išgirdęs a- 
pie tai nuoširdusis valdovas, 
pasiuntė kariuomenę sulaiky
ti žiaurų priešą, Bet veltui, 
kai tik pasiekė karo lauką ir 
visi žuvo. Siuntė antrą kartą, 
ir tie žuvo. Trečią kartą pa
šaukė visą kariuomenę, kiek 
tik jis turėjo ir pasiuntė į ka
ro lauką. Bet ir tie visi žuvo. 
O žiaurusis priešas vis tolyn ir 
tolyn brio vėsi, ėjo, viską nai
kindamas. Nuoširdusis valdo
vas susirūpino ir pradėjo gai
liai verkti. Tuomet prie jo pri
ėjo vienas kareivis ir prašne
ko :

—Galingas valdone! Visus 
pašaukei, kodėl manę pali
kai? Aš irgi noriu kariauti už 
tėvynę.

Valdovas jam atsakė:
—Milijonus pašaukiau ir 

pasiunčiau, bet visi žuvo, ką 
tu vienas gali padaryti?...

Kareivis vėl tarė:
—Geriau iš meilės už tėvy

nę žūti, negu būti priešų pa
imtu ir negarbingai nužudy
tu.

Išgirdęs taip drąsius karei
vio žodžius, valdovas jam ta
rė :

—Jei taip, tai eik, te išsi
pildo tavo troškimas.

Kareivis eina į karo lauką 
ir. ką tik sutikdamas ragino 
eiti iš meilės ginti savo tėvy
nę. Taip jam beinant jo ka
riuomenė,—minia žmonių, vis 
didėjo ir didėjo. Iki daėjo į 
karo lauką, drąsiojo kareivio 
kariuomenė buvo didelė ir bu 
vo galinga, nes visi ėjo kovo
ti iš meilės del savo tėvynės. 
Taip kariaudami nugalėjo sa
vo žiaurųjį priešą,

Įsivaizdinkit, koks buvo di
delis džiaugsmas geraširdžiui i 
valdovui, kuomet išgirdo to
kią pergalę!

Šitokio kareivio elgesį ga
lima pritaikyt mūsų visuome
nėje : parapijose, draugijose 
ar klūbuose. Priklausyti į pa
rapiją ar į draugiją, tai yra 
privalumas išpildyt draugijos 
pareigas. Tačiau pareigų pil
dymas nevienokis. Tik pažiū
rėkim, kiek narių parapijų ar 
šiaip draugijų, su didžiausiu 
sunkumu, dejone atlieka savo 
pareigas! Draugija verčia, tai 
nariai pildo pareigas, bet jei 
neverstų, tai būkim tikri, — 
nepildytų. Kaip ir to valdovo 
kariuomenė: ją siuntė, tai ė- 
jo, bet visi žuvo, nes nebuvo 
tėvynės meiles, o ėjo tik stu
miami.

Parapijij ar draugijų ne
rangiųjų narių dalį galima 
lengvai atitraukti ir pakreip
ti visai kiton pusėn, nes jie, 
tarsi, priverstinai laikosi ir 
mažiausia pareiga jiems yra 
baisi, juos baugina. Juk šian
dien yra daug draugijų susi
dariusių iš tokių pabėgėlių, 
—bedieviškų organizacijų.
Bet jos. ir neilgai džiaugsis 
tokiais nariais, nes kaip greit 
jiems uždės kokias nors parei
gas, tuoj jie bėgs ir iš ten.

Tat, dirbkime nuoširdžiau, 
lai būna mūsų obalsis: Dau
giau meilės Dievui, artimui ir 
tėvynei!

Mastys.

PADOVANOJO PAVEIKSLĄ

Šiomis dienomis Vyt. Didž. 
Komiteto pirmininkui kuni
gaikštis Konst. Radzvila at
siuntė dovaną—paveikslą ir 
laišką.

Paveikslas vaizduoja didvy 
rių Dariaus ir Girėno su Litu- 
anica transatlantinį skridimą 
iš tolimo krašto į mylimą tė
vynę Lietuvą—Jos garbei.

Paveikslas pieštas dailinin
ko mėgėjo B. Vėjelio.. Tai 
pirmas šios rūšies eksponatas, 
skirtas papuošti Dariaus ir 
Girėno skyrių Vyt. Didžiojo 
Muziejuje.

ED. KRAUS VADOVAUS 
FUTBOLO KOMANDAI.

Žinomasis lietuvis sporti
ninkas Ed. Krause gavo pa
kvietimą iš St, Mary’s Colle
ge, Winona, Minn., vadovau
ti tos įstaigos futbolo koman
dai.

Edvardas kvietimą priėmė.
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KRISTAUS KANČIOS 
ĮRANKIAI.

Kristaus Kančios Įrankiai 
yra užlaikomi daugely kata
liku bažnyčių. Vienas laik
raščių praneša sekančiai:

Didžiausia. Medinio Kry
žiaus dalis, ant kurio Kristus 
mirė, vra šv. Kryžiaus iš Je- 
ruzalės bazilikoj, Romoj; ki
ta dalis yra Notre Dame ka
tedroje, Paryžiuje. Taip pat 
dalelė yra ir šv. Kryžiaus ka
tedroje, Bostone, Amerikoje.

Titulas, kuris buvo prikal
tas prie viršutinės dalies kry
žiaus su parašu: ”1. N. R. I.” 
(Jėzus Nazarietis, Žydų Kara
lius), yra šv. Kryžiaus, iš Je
ruzalės bazilikoje. Romoje.

Erškėčių Vainikas buvo iš
dalintas daugeliui bažnyčių. 
Dalis jo yra Notre Dame ka
tedroje, Paryžiuje ir šv. Seri- 
no bažnyčioj, Tuluzoje, Fran- 
cijoje.

Viena iš vinių, yra pasako
jama, buvo Įdėta Į Vainiką 
vainikavimui senesniais lai
kais Lombardo karalių. Napo
leonas I ją vartojo. Kita vi
nis yra Notre Dame katedro
je, o trečia randasi Monza, 
netoli Milano, Italijoj.

Kempinė,, ’’Sponge,” randa 
si šv. Jono Laterano baziliko
je, Romoje.

Kristaus rūbas, Šv. Uždan- 
gala. bažnyčioje, mieste Tre- 
ver.

Didžiausia dalis drobulės iš 
grabo, randasi Turine.

Drobulė, kurioje Kristaus 
Kūnas buvo suvyniotas, ran
dasi bažnyčioje, Franci j oje, 
Cadonia apskrity.

Viršutinė dalis stulpo, kur 
Kristus buvo plaktas, randa
si šv. Paredės bažnyčioj nuo 
1223 m., gi žemutinė dalis y- 
ra bažnyčioje Šv. Grabo, Je
ruzalėj. A. B. C.

IR BAISŪS BUVO VAN-
DENYNAI.

Kiek jūros atimdavo gyvy
bių senovėj, nieks tiksliai ne
gali pasakyti, kaip lygiai nie
kas nežino, kiek per metus 
aukų paima vandenynai ir da
bartiniais laikais. Bet bendrai 
imant, daugiausia nelaimių 
jūrose buvo pačioje pradžio
je 19-tojo šimtmečio. Gal del 
to, kad laivų statyba dar ne
buvo toki tobula, kaip šian
dien, tačiau eksploatuoti jū-

rą buvo užsimota visu smar
kumu. Ir ankstyvesnieji turis
tai buvo tiesiog pavojuje, ke
liaujant vandenynais.

Man čia norisi paduoti ke
letą skaitlinių, rodančių ne
laimingai palaidotų jūrose as
menų skaičių per 30 metų:

1898 m. francūzų laivui su- 
sidūrus su anglų laivu, žuvo 
560 žmonių.

1904 m. ”Gen. Glocum” ek
skursijos laivui užsidegus 
New Yorko uoste žuvo 1,021 
keleivis.

1904 m. sudužus laivui 
’’Norge” Škotijos pakraščiuo 
se, žuvo 646 žm.

1912 m. garsiajam ’’Tita
nic” susidūrus su ledo kalnu, 
žuvo 1,517 žmonių.

1912 m. nuskendus Japonų 
laivui ’’Kikėrmara,” žuvo 
1,000 žmonių.

1914 m. ’’Empress of Irela- 
na” susidūrus su kitu laivu, 
nuskendo 1,024 žm.

1915 m. Vokiečių submari- 
nui nuskandinus ’’Lusitania,” 
žuvo 1,198 žm.

1915 m. apvirtus ’’Estland” 
ekskursijos laivui prigėrė 812 
žmonės.

1916 m. Kinų pakraščiuose 
nuskendus ”Ksin Yu”, žuvo 
1,000 žmonių.

1916 m. Viduržemio jūroj 
nuskendus 'francūzų kreise
riui, žuvo 1.250 jūreivių.

1917 m. užsidegus anglų ka 
ro laivui ’’Vangure,” žuvo 
900 jūreivių.

1918 m. Japonų karo laivas 
’’Kava” užsidegė, palaidojo 
500 žmonių.

1918 m. be žinios dingus lai 
vui ’’Lafeikalyj”, žuvo 283 
asmenys.

1921 m. sudužus kinų lai
vui ”Kong,” žuvo 1,000 žm.

1927 m. Brazilijos pakraš
čiuose apvirtus italų laivui, 
prigėrė 300 žmonių.

Viso per 30 metų, jūrų di
desnėse nelaimėse žuvo 13,110
žmonių.

Skaitytojui krinta i akį y- 
patingai didelis laivų nelai
mių skaičius tarp 1915 ir 1919 
metų. Reikia prisipažinti, kad 
tos nelaimės neįvyko natūra
liu būdu; daugiausia tai di
džiojo karo aukos. Karo metu 
buvo baisūs vandenynai del 
Įvairių nelaimių su laivais.

Šiandien kelionė jūromis y- 
ra tiesiog prabanga, malonu
mas, o saugumas jūrų kelio
nėse dabar yra didesnis, negu

automobiliu pasivažinėjimas. 
Nereikia stebėtis todėl, jei 
šiandien kiekvienas tik ir sva 
joja apie keliones jūromis. 
’’Jei aš turėčiau pinigų, va
žiuočiau Į Lietuvą pasižiūrė
ti,” kartoja kiekvienas, jau
nuolis ar suaugęs.

Paulius.

NAUJAS PIEMUO KRIS
TAUS AVYDĖJ.

Kovo 31 d. Romoj Įšventin
tas į kunigus amerikietis kun. 
Juozas Vaškevičius, iš New
ark, N. J. Kun. Vaškevičius’ 
gimęs Newarke vasario 4 d., 
1910 m. Baigęs «St. Benedict ’s 
High School, Marian Hills, 
Ill. kolegiją. Filosofijos mo
kslus baigė Montrealio semi
narijoje, Kanadoje. Teologi
jos mokslų mokėsi Angelico 
universitete, Romoje. Pernai 
vasarą atostogas praleido 
Lietuvoje. Kun. J. Vaškevi
čius yra Tėvų Marijonų vie
nuolijos narys. Jaunasai ku
nigas puikiai kalba lietuviš
kai; moka gerai angliškai, 

'prancūziškai ir itališkai. Jojo 
motina ponia M. Vaškevičienė 
su sūnum Kazimieru ir duk
rele Onute gyvena Newark, 
N. J. Kunigo tėvas senai mi
ręs. daug darbavęsis lietuviš
kose katalikiškose organiza
cijose, buvo visų gerbiamas 
žmogus Rytų apylinkėse.

Daug kun. Vaškevičiaus gi 
minių gyvena Newark, N. J. 
Primicijos bus pirmą dieną 
Velykų, Romoje.

— Vilniaus krašte lenkų 
valdininkai pirkinėją lietuvių 
kalbos vadovėlius. Paklausti, 
kam jiems tas reikalinga, at
sako, kad greitai jie šią kal
bą turėsią vartoti!

KONCERTAS - ŠOKIAI - KOMEDIJA 
’’Moterims Neišsimeluosi”

Vaidins ’VYTAUTO VAIDILŲ RATELIS’

Sekmai Balandžio - April IS d. 1934
.. Rengia Karalienės Angelų par. Šv. Ražančiaus Draugija

Transfiguration Salėje,
Hooper Street ir Marcy Avenue, Brooklyn, N. Y.

Savaitraščio ’’AMERIKA” naudai.

Pradžia 5:30 vai. vak. Įžanga 50c. ir 75c.

KORESPONDENCIJOS
Bridgeport, Conn.

Kaip tyku, gera ir ramu 
tarp lietuvių Bridgeporte.

Turbūt tai pasėkos ką tik 
Įvykusių rekolekcijų, kurias 
davė kun. L. Mendelis, iš Bal- 
timorės. Dabar geri žmonės 
laukia tų linksmų Šv. Vely
kų. kada, noroms nenoroms ir 
jų ūpas . turi prisikelti su 
Kristaus prisikėlimu, kuomet 
anksti ryte procesijoje visa 
bažnyčia užtrauks Įspūdingą 
Aleliuja!

—o—
Velykų antros dienos vaka

re daroma pramogėlė parapi
jos salėj trejopu tikslu: kle
bono 23 metų sukaktuvės to
je dienoje, kaip į Bridgepor- 
tą atvyko; chorams dėkingu
mo ženklą išreikšti už jų pa
sidarbavimą ir ką tik atvyku
siam vargoninkui S. Simona- 
vičiui oficijalės priimtuvės. S. 
Skribailai teks dalyvauti ir, 
kiek jau galėjo sušnipinėti, 
tai bus įdomus vakarėlis su
sidedąs iš koncerto, prakal
bų, komedijos ir šokių.

—o—
Didžioje Savaitėje pas mus 

atliekama visos pamaldos ir 
ceremonijos taip, kaip Lietu
voje. Ar tai ne vienas iš tų 
Įrodymų, kad katalikų Baž
nyčia palaiko ir tautybę?

Kaip atvykusioms nepamir
šti, taip čia gimusioms proga 
papročių pažinti.

—0—
Vietos klebonas dalyvavo 

Maspetho 40 valandų atlai
duose ir paskiau atlankė New 
vyrų Canaan, Conn, lietuvius 
su Velykinės patarnavimu.

Skribaila.

Waterbury, Conn
Misijos, kurias vedė Jėzui

tas Tėvas J. Bružikas. švento 
Juozapo prap., labai nusisekė. 
Žmonės labai gausiai lankėsi, 
o ypatingai vyrai. Buvo ma
tyt daug naujų veidų, kurių 
išraiškose pasiliko rimtų pa
siryžimų paveikslas. Jeigu į 
kieno sielą nepaveikė kunigo 
Bružiko pamokslai, tai ištik- 
ro, sunki tokio žmogaus sie
los padėtis, nes jo pamokslai 
buvo aiškiausi, visiems priei
nami ir neužmirštini.

Baigdamas šį savo prane
šimą apie misijas galiu pa
brėžti, kad buvo labai pasek
mingos ir Tėvelis misijonie- 
rius ir gerbiamasis klebonas 
kun. Valantiejus labai džiau
gėsi praėjusiomis pasekmin
gomis misijomis šioje parapi
joje.

Lietuvis kapitonas.
Kitiems metams garsusis 

Princeton University basket
ball ratelis turės lietuvį ka
pitoną—Joną Grebauską, iš 
Naugatuck, Conn. Jis buvo 
žvaigždė per visus šiuos me
tus ir pernai toj garsioj ko
mandoj. Mes džiaugiamės Jo 
no. laimėjimais. e

Lietuvis vėl ”on top.”
Tą pačią dieną, kai sužino

jau apie Grebauską, ir teko 
skaityti apie kito jauno lie
tuvio iš Hartfordo laimėji
mą. Tai Giraičio, kuris moko
si Washington College, tur
būt Maryland arba Baltimo
re. Giraitis gavo aukščiausias 
skaitlines.

Skaitykite ir Platinkite 
„Ameriką”
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TRUMPOS NAUJIENOS
—• Voldemarininkų laikraš 

tis ’’Tautos Balsas” uždary
tas visam karo stovio metui.

— Prof. K. Pakštas apdo
vanotas Švedijos geografijos 
sąjungos sidabriniu garbės 
ženklu.

— Klaipėdos amatų mokyk 
los įsteigimu rūpintis išrink
tas komitetas: pirm. dr. Sa
kalauskas, vice pirm. dr. Val- 
sonokas, iždin. Juozapaitis ir 
nariais: Simaitis, Izraelitas, 
inž. Kološka ir Maskaliūnas.

— Prienuose apiplėštas ko
operatyvas ’’Artojas.” Plėši
kai sekami.

— Vilniaus lietuvių komi
teto valdybą sudaro: K. Sta- 
šys, kun. K. Čibiras ir P. Ka- 
rasija.

Pabaltijo Valstybių Studen 
tų Konferencija šiemet šau
kiama Rygoj. Prasidės balan
džio 28 d. ir baigsis gegužės 
2 dieną.

Klaipėdoj naujas vinių fa
brikas p. Galvanausko jau 
pradėjo darbą. Tuo būdu ne
reikės vinių tokių didelių kie
kių gabentis iš užsienio.

,Iš Varšuvos gauta žinia, kad 
Vilniaus prekybos rūmai krei 
peši į Londono brokerių fir
mą, siūlydami, kad imtųsi 
pardavinėti Vilniaus krašto 
miškus Anglijoje. Firma at
sakiusi, kad ji su tuo pasiū
lymu sutinkanti.

Šio mėn. pabaigoj į Kauną 
žada atvykti pasitarti Aust
rų prekybos delegacija, kuri 
vietoj ištirs galimumus pre
kybos santykiams su Austri
ja. Dabartiniai prekybos san
tykiai išeina daugiau Austrų 
naudai, o Lietuvos nenaudai.

Londonas. (R. inf.). Gau
ta žinia, kad kovo 6 d. Škoti
joj mirė didelis tenykščių lie 
tuvių veikėjas ir organizato
rius, kun. Juozas Petrauskas.

Spaudos žiniomis, Vidaus 
Reikalų Ministeris jau pasky
rė terminą rinkti miestų, ap
skričių ir valsčių savivaldy
bes. Rinkimai bus birž. 15 d.

Jei Franci jos vyriausybė 
nepakeis rinkimų sistemos, 
karo veteranai žada sukelti 
riaušes.

— Japonijos miestą Hako
date, kuriame gyveno apie 
200,000 gyventojų, kilęs gais
ras sulygino su žeme.

— Korsikos salose, Italijos 
pasieny, Franci j a įrengia or
laiviams stotį. Italams tas ne
labai patinka.

—- Brazilijoj, netoli San 
Paulo auga lietuviškas mies
tas, apgyvenamas beveik vie
nais lietuviais emigrantais. 
Puiku!

— Šį pavasarį gręsia dide
lių potvynių. Nemunas vi
siems savo pakraščių gyven
toj ams grąsina.

— Surinkta žinios, kad per 
pereitus metus Vokiečių na- 
ziai išžudė 3,000, sužeidė 119,- 
682 ir sugrūdo į politinius ka
lėjimus 174,000 savo politinių 
priešų, daugumoj, žinoma, žy
dų. Vokietijoj tikrai pildosi: 
’’...tegul puola kaltė ant mū
sų vaikų.”

— Japonija grūdanti savo 
kariuomenę į Rytinę Čaharos 
provinciją. Ji ruošiasi užimti 
Mongoliją.

—• Prof. A. Voldemaras 27 
vasario išgabentas automobi
liu iš Kauno į Zarasus, nes 
neturėjęs leidimo gyvent Kau 
ne.

— Lito vertė nebus maži
nama, kaip neteisingai skel
bė Klaipėdoje kai kurie ne
palankūs Lietuvai žmonės.

— Šiemet valstybės biudže
tas būsiąs 10-15 milijonų li
tų mažesnis, negu pernai.

— Finansų Minist. svarsto 
kaip papigini krašte apdrau
dimo mokestį.

— Ministerių kabinetas va
sario 27 d. priėmė sutartis su 
Olandija ir Uragvajum nusi
kaltėliams išduoti.

— Svetimšaliai už darbo 
leidimus turės mokėti po 10 
litų į mėnesį.

—• Kaune suimta 20 komu
nistų, daug jų raštų ir t.t. 
Dauguma—žydai.

—■ Kviestas į Vytauto Di
džiojo Universitetą dėstyti 
Klaipėdos teisę prof' Rad- 
buch atsisakęs užimti tą ka
tedrą del kilusių Lietuvos ir 
Vokietijos tarpe nesusiprati
mų.

— Žemės Banko IV ser. į- 
kaito paskolos lakštų leidžia
ma iki 10 milijonų litų. Jie 
skirti ūkininkams savo ūkio 
ir dalių skoloms apmokėti.

Pastaruoju laiku vokiečiai 
pastebėjo nenormali francūzų 
kariuomenės judėjimą Vokie
čių pasieny. Vokiečiai leidžia 
gandus, kad francūzai rengia 
si vėl užimti Reino sritis. Vo
kiečiai esą, pasipriešintų ug
nimi.
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—o—
Serbijos studentai sukėlė 

riaušes prieš Vokietijos pabė
gėlius žydus. Studentai šau
kė už Hitlerį.

— Už na žili smogiko nužu
dymą, 2 komunistai susilau
kė mirties bausmės Karaliau
čiuje.

—■ Prūsijos premjerui H. 
W. Georingui važiuojant gar
siuoju Unter der Linden bul
varu, sprogo bomba, bet pa
vėluotai."

— Romoj užsibaigė sąmok
slininkų prieš Mussolini by
la. Du nubausti po 30 metų ir 
vienas 18 metų kalėjimo.

—■ Pastaruoju laiku suimta 
ir Suomijoj šnipų lizdas, dir
bęs su nesenai suimtais Fran
ci jo j šnipais. Ir ten esąs vie
nas amerikietis, iš Michigan 
valstijos.

—■ Transatlantinio skridimo 
Sąjunga iš Liet. Aero Klubo 
gavo 10,000 litų naujo skridi
mo reikalui.

—■ Litvinoff tikrai atvyksta 
į Kauną taikinti Lietuvos su 
Lenkija del Vilniaus. Jei Vil
niaus klausimas bus išrištas-r- 
Pilsudskis pasitrauksiąs iš po
litikos.

— Centralinės Afrikos Pie
tines sritis puolė neapsakoma 
daugybė (apie 180,000) bez- 
džionių-pavoijanų, kurios te- 
rioja ūkius ‘ viską vogdamos, 
net avis. Sako suvogtus daik
tus beždžionės slepia aukštuo 
se kalnuose. Gyventojai ma
no, kad tai ženklas kokios be
siartinančios gamtos nelai
mės.

NAUJAS VYSKUPAS

Vatikanas, kovo 22.—Tren- 
tono, N. J., vyskupijai skirtas 
naujas vyskupas monsign. M. 
E. Kiley, Ryme konsekruotas 
vyskupu kovo 17 dieną.

Konsekracijos apeigos įvy
ko amerikiečių šv. Suzanos 
bažnyčioj. Konsekratorium bu 
vq kardinolas Rossi,O.C.D.

Kardinolui gelbėjo arkiv. 
C. Salotti ir vyskupas T. J. 
Walsh.

APYLINKES ŽINIOS
NEWARK, N. J.

Kovo 25 d., šv. Cecilijos 
choras vaidino gražų veikalą 
’’Liurdo Stebuklai.” Vaidini
mas pavyko, vaidilos savo ro
les atliko pagirtinai. Vaidino 
22 asmenys (mergaitės). Šis 
veikalas reikėtų pakartoti, 
nes labai gražus. Visus vaidin 
tojus čia išvardinti užimtų 
perdaug vietos. Tik tiek ga
liu sakyti, kad šauniai suvai
dino, gražiai išmoko savo ro
les, užtai reikia pagirti. Jei 
kuri kolonija šioj apylinkėj 
norėtų pakviesti suvaidinti, aš 
manau, mūsų vaidilos neatsi
sakytų. Žmonių galėjo būti 
daug daugiau. Jei koks geras 
vaidinimas, tai žmonės turėtų 
jaunimą remti, kuris po gat
ves nesibąsto, o dirba gražų 
darbą. Jūs verkiat jaunimo, 
bet kai jaunimas ką surengia, 
tai namie sėdit. Tai kaip ge
ras jaunimas nebėgs nuo jū
sų? Tikrai, gaila tokių žmo
nelių: vienaip kalba, kitaip 
daro...

Buvo suvaidinta ir labai 
juokinga komedija. Žmonės 
tiek prisijuokė, kad gal per 
naktį nemiegojo. Valio, vai
dintojai !

Balandžio 8 d. mūsų jau
nųjų choras turi gražų vaka
rą ir šokius, parapijos salėj. 
Paremkite priaugantį jauni
mą savo atsilankymu.

Velykų rytą mišios bus 6 
vai. Iškilmingas mišias laikys 
svečias kunigas.

Labai negražu pasižiūrėti į 
mūsų padaužas, ypač kurie 
neina į bažnyčią, o ateina ir 
prie bažnyčios durų stovi per 
mišias, o ypatingai vienas 
’’diktatorius,”—aš pats jį 
mačiau. Kažin, ar nereiks jam 
’ ’šermukšninės ” ? 1 Pagyven
sim pamatysim.

Kupstas.

NEW JERSEY LIETUVIŲ 
PARAP. CHORŲ ŽINIAI.

Vienur kitur spaudoje bu
vo gvildenamas parapijinių 
chorų sąjungos reikalas. Pa
sirodo, kad visoje Amerikoje, 
lietuvių parapijų choro narių 
bus apie 6,000. Sujungus į vie 
ną centralę organizaciją, bū
tų viena didžiausia lietuvių 
jaunimo organizacija Ameri-

■o—------ —
ko j e. Mes visi žinome, kad 
chorai yra kolonijų papuoša
las. Užtai Kunigų Vienybė to
kią sąjungą užgyrė. Šiomis 
dienomis buvo chorų vedėjų 
susirinkimus ir nutarė pirmą 
chorų suvažiavimą padaryti 
balandžio 7 d. parapijos salė
je, Newark, N. J.

Todėl tą vakarą kviečiami 
visi choristai; Elizabetho, 
Harrisono, Newarko, Pater- 
sono, Jersey City ir Bayonne 
lietuvių parapijų atvykti su
sipažinimui ir užmezgimui 
tarpu savęs pažinčių ir tamp
resnių ryšių. Bus gera muzi
ka šokiams ir užkandžiai.

Smulkiau paaiškins vietinis 
choro vedėjas.

Kvieslys.

ELIZABETH, N. J.

Kaip pereitais metais, taip 
ir šiais, Didžiajam šeštadie
ny, po kompletų, kuri bus 8 
vai. vak, bus choro šventųjų 
giesmių koncertas. Todėl pa
x'api jonai yra kviečiami lanky 
tis, kad su pagelba giesmių 
pakėlus prie Kristaus mintis 
didesiname susikaupime.

CLIFFSIDE, N. J.

Pirmas Vyčių teatras.
Kadangi čia dar nesenai su 

sitvėrė 111 Vyčiij kuopa, tai 
jos sustiprinimui ir supažin
dinimui visuomenės su Vy
čiais, N. Y. ir N. J. Vyčių ap
skritis balandžio 7 d., šešta
dienį, Cliffside Park Recrea
tion Center salėj (kampas 
Walker St.), stato veikalus: 
’’Atgaila” ir anglišką ’’The 
Red Lamp.” Su tais veikalais 
apskritis aplankė jau beveik 
visas apylinkės kolonijas.

Pradžia 7 .-30 vai. vakaro.
A. J. M.

BILIETAI IŠ LIETUVOS Į 
KITAS VALSTYBES.

Kaune ir Klaipėdoje gali
ma pirkti bilietus beveik į vi
sus svarbesniuosius Europos’ 
miestus. Trečios klasės bilie
tas iš Kauno į Berlyną kaš
tuoja 87 lt. 50c.; į Prahą — 
127 lt. 90c.; į Vieną 170 lt. 
90c.; į Romą 253 lt. 50c.; į 
Maskvą 97 lt.30c.; į Lenin
gradą 72 lt. 40c.'
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MASPETH, N. Y.

— Keturiasdešimt Valandų, 
atlaidai praėjo labai įspūdin
gai. Žmonės gausiai lankėsi ir 
meldėsi prie Švenčiausiojo. 
Kunigų visą laiką' buvo aps
čiai, klausė išpažinčių. Senai 
Maspethas matė tokius gra
žius atlaidus. Visomis dieno
mis pamokslus sakė garsus 
pamokslininkas kun. S. Sto
nis.

— Jau parapija turi naują 
varpą. Šventinimas bus Vely
kų rytą 5:30 vai. Parapija 
turėtų pasirūpinti tuoj išmo
kėti varpo kainą.

— Verbų sekmadienį para
pijos draugijos išrinko baž
nyčios atnaujinimo komitetą 
iš 12 asmenų. Komitetas rū
pinsis ir salės įsteigimu. Rei
kalinga salė ir būtinai pail
ginti bažnyčią.

—■ Velykose mišios bus lai
komos : 5:30, 9, 10 ir 11 vai. 
Mišparų nebus.

— Parapijoj mirę yra An
tanas Urbonas ir Petras Pa- 
žūsis.

— Moterų Sąjungos mar
gučių balius bus balandžio 14 
d., Atateka Klubo salėj.

— Vyčių, bunko party buvo 
labai pasekminga. Vyčiai dir
ba. Visiems malonu jaunimą 
matyt krutant.

FEDERACIJOS APSKRIT. 
SUSIRINKIMAS.

Iš priežasties Didžiojo Pen
ktadienio, N. Y. ir N. J. aps
krities mėnesinis susirinki
mas įvyks balandžio 6 dieną, 
8 vai. vak., Karalienės Ange
lų parapijos salėj.

Visų draugijų, kuopų ir 
skyrių atstovi} prašome skait 
lingai susirinkti. Bus svarsto
mi įvairūs reikalai.

Apskrities Valdyba.

VISŲ ŽINIAI.

Lietuvių Meno Teatras ba
landžio mėn. 14 d. 7 vai. vak. 
Amer. Pil. Klūbo salėj, 80 
Union Avė., Brooklyne, ren
gia juokų vakarą. Bus vaidi
nama: ’’Meilė—visų ligų gy
dytoja” ir ’’Karo metu,” gy
venimo vaizdelis. Bus kitokių 
pamarginimų. Šokiai iki vė
lumos. Kviečia visus.

■ L. M. Teatras.

IŠLAIKĖ KVOTIMUS.

Šiomis dienomis p. J. P. 
Mačiulis išlaikė New Yorko 
valstybės Apdraudos Departa 
mento kvotimus ir gavo gene
ralinio apdraudos brokerio 
leidimą (license). Iš 189 pa
siruošusių aplik autų kvoti
mus išlaikė tik 71. Seniau už
tekdavo išpildyti aplikaciją, 
žodžiu atsakyti vieną kitą pa
klausimą ir užsimokėti pas
kirtą mokestį. Dabar aplikan 
tas turi būti gerai susipažinęs 
su apdraudą liečiančiais val
džios įstatymais ir visomis ap 
draudos dokumentų smulkme 
nomis ir visa tai turi įrodyti 
raštu atsakydamas visą eilę 
įvairių klausimų. Ir gerai, nes 
apdraudos reikalai yra svar
būs ir gana komplikuoti; tad 
norintieji toj srity patarnauti 
privalo būt gerai susipažinę 
su savo pareigomis, kad tuo 
būdu apsaugojus klientų inte
resus.

Geriausių sėkmių, p. Ma
čiuliu! apdraudos dirvoje!

LIETUVIAI YANKIŲ TYME

New Yorko Yankių tymas 
šiais metais turi du lietuvius 
sportininkus: Broca ir Vitas 
Tamulis, abu ’’pitchers.” Vi
tas Tamulis žaidė pereitą šeš
tadienį ir išlošė prieš Newar- 
kiečius 15-5.

Su Washington Senators 
tymu lošia lietuvis Mike Bo- 
ken.

Golfo turnamente Augusta, 
Georgia, dalyvavo lietuvis lo
šikas Billy Burke.

Ir kur tų lietuvių nerasim!
—o—

Ten Eyck Merginų Klubas 
turės šokius savo klūbo kam
bariuose, 63 Montrose Ave., 
Brooklyne, balandžio 21 d.

Bus užkandžių, alučio ir ge
ras orkestras.

Ten Eyck baseball tymas 
turės savo pirmą lošimą bal. 
8 d., nuosavam lauke, Johnson 
ir Varrick St. Pereitą metą 
ta vieta vadinosi Arctic Ovai, 
bet- šiemet permainyta į Ten 
Eyck’s'-Field.

L. Mažiukai.

Perskaitę ’’Ameriką” ne- 
numeskite, o duokite savo pa
žįstamiems bei draugams pa
skaityti, — ir raginkit’ juos 
tai daryti!

~ LIETUVIŲ RADIO.

Velykų 2 dieną, 7:30 vak., 
atsidaro nauja lietuvių radio 
programa iš stoties WMBQ. 
Programa bus kas pirmadie
nio vakarą 7:30. Programos 
vedėjas yra Jonas Dumčius, 
kuris buvo, rodos, viešos liet, 
radio valandos pionierius.

Pradžia visuomet sunki... 
Ponas Dumčius žada duoti į- 
domią programą. Pasiklausy
kite.

—o—
Kas šeštadienio rytą 10:30 

iš stoties WMBQ yra lietuviš 
ka programa Juozo Ginkaus. 
Kovo 24 d., šeštadienį, jo pro
grama toli pralenkė ikišiol 
buvusias programas. Linkėti
na ir visiems savo programas 
tobulinti.

—o—
Kasdien 10:30 rytais yra 

lietuviška programa iš stoties 
WMBQ, kurias veda J. Ta
rnas. Perduodama muzika ir 
įvairenybės'.

Trečiadienių vakarais 7:30 
iš stoties WHOM (1500 kc.) 
lietuvių programą veda p. J. 
Valaitis. Klausykitės.

VYSKUPAS PAS LIETU
VIUS.

J. E. Brooklyno vyskupas 
T. Molloy, D. D. Atvelykių 
sekmadienį, bal. 8 d., atvyks
ta į Apreiškimo Panelės Šv. 
parapiją, suteikti Sutvirtini- 
mo-Dirmavonės Sakramentą. 
Pradžia iškilmingų apeigų 
bus 4 vai. vak. Kviečiami visi 
pasinaudoti ta nepaprasta pro 
ga ir apturėti Sutvirtinimo Sa 
kramento malones.

Lietuviai Biznieriai garsinki- 
tės „AMERIKOJE”

-Pigiai ir puikiai atlieku sto
rų frontų taisymą, namų'sta 
tybą ir visus cabinet darbus.

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

Phone APplegate 7-9309

REKORDAI, RADIO 
PIANAI.

Naujausi — Geriausi
—Pigiausia Kaina!—
LIETUVIŲ RADIO 

KRAUTUVĖJE.
Pelagija Ambrozaitytė, sav.

560 Grand St., Brooklyn, N.Y.
Tel. Stagg 2-8662

TĖVO J. BRUŽIKO, S. J.
MISIJOS.

Kovo 26 iki 1 bal. — 1120 
Wallace Street, Philadelphia, 
Pa.

Bal. 3 iki 15—147 Montgo
mery-Pl., Paterson, N. J.

Bal. 16 iki 29—211 Ripley 
Pl., Elizabeth, N. J.

Bal. 30 iki geg. 13 — 207 
Adams St, Newark, N. J.

MARGUČIŲ BALIUS.

Moterų Sąj. 35 kuopa ren
gia lietuviškų margučių ba
lių šv. Jurgio parapijos salėj, 
Atvelykių sekmad., bal. 8 d. 
Pradžia 7:30 vakaro. Visi už
prašomi dalyvauti. Bus gra
žių dovanų už margučius ir 
šiaip įvairių pamarginimų. 
Tat nepamirškite margučių 
baliaus!

Spauda — didžiausia pa
saulio galybė, tad rernk 
„Ameriką” lietuvi.

Telephone: Evergreen 8-7027

’GARSAS’ BAKERY 
SAVININKAS—A. SHRUPSKIS

Gera Duona—Žmogaus Sveikata
Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tik

rą Lietuvišką Duoną. ’’GARSO’'’ KEPTUVE kepa geriausią Lietu
višką Duoną, Keiksus ir Pyragaičius vestuvėms ir kitokiems po- 
kiliams. Siunčia ir į kitus miestus.
68 So, 2nd Street, Brooklyn, N.’ Y.

| Tel.: Evergreen 7-7770

j POVILAS GUSTAS ir SHALINS 
—: Gr ab or iai :—

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

Visa Kelione Juromis
Į JŪSŲ TAUTINĘ KLAIPĖDA

(Per Copenhagą)
IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO

S.S. UNITED STATES Balandžio 7
S.S. FREDERIK VIII Balandžio 21
S.S. UNITED STATES Gegužės 12
S.S. FREDERIK VIII Gegužės 26

S.S. UNITED STATES Birželio 16
S.S. FREDERIK VIII Birželio 30

- Dalyvaukit vienintelėj oficialėj Ekskursijoje Į TAU
TINĮ EUCHARISTINĮ KONGRESĄ, kurią ruošia Lie
tuvių Romos Katalikų Federacija, plaukti S. S. ’’FREDE
RIK VIII”, iš New. Yorko GEGUŽES 26 DIENĄ.

DIDELĖ VASARINĖ EKSKURSIJA 
vpatiškai vadovaujama Juozo Janush’o, Jr.

laivu ’’’FREDERIK VIII” iš New Yorko Birželio 30 d.

Del platesnių informacijų ir vietų'užsakymo kreipkitės 
pas autorizuotus vietos agentus, aiba

Scandinavian American Line
27 Whitehall Sty- 248 Washington St., 130 N. LaSalle St.,
New York, N. Y. Boston, Mass. Chicago, III.

Į VISUOMENĘ.

Pritrūkome ’’Amerikos” š. 
m. 2 (5) ir 6 (9) numerių. 
Kas turite užsilikusių prašo
me prisiųsti administracijai. 
Išanksto dėkojame.

’’Amerikos” Administ.

MIRĖ.

Marijona Arlauskienė, šv. 
Ražančiaųs D-jos narė, 62 m. 
amžiaus, gyv. 5741—69th St., 
Maspeth. N. Y. Paliko nuliū
dime savo vyrą Simoną, sū
nus: Juozą, Joną, Vincą ir 
dukterę Marijoną. Laidotuvės 
įvyko kovo 28 d., 11 vai., iš 
Kar.. Ang. ' bažnyčios į Šv. 
Trejybės kapines.

REIKALAVIMAI

Reikalinga prityrusių mer
ginų ir moterį} prie žarnų iš
rinkimo (selectors).

Berth Levi & Co. 
149 Franklin St., New York.
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VIETOS ŽINIOS
------------o------------

CENTRAL BROOKLYNE.

Vyčių 49 kp. balius.
—Labą dieną, Mikuti, kas 

gi pas jus naujo?
—Naujo? Nieko nėr nau

jo, Juozuk, seni dalykai., se
ni dalykai... Kas gi čia šiam 
krašte Brooklyn© gali atsitik 
ti, kad būtų nauja? Viskas, 
nuo ryto iki vakaro, taip pat 
ii’ taip pat.

—E, broleli, matyt, kad 
nesi girdėjęs, kad vietinėj pa 
rapijoj gyvuoja Vyčių 49 kp. 
Ar taip? Gerai! Ši kuopa-nu
tarė rengti milžiniškus, gali
ma sakyt, trisyk milžiniškus 
šokius, šv. Jurgio parap. sa
lėj, balandžio 22 d.

—Atsiprašau, Juozuk, bet 
man numeriai visuomet mai
šosi. Tamsta man paaiškink, 
ar toji kuopa, kuri taip įs
pūdingai surengė ’ ’Kiauliu- 
kų” šokius, taip pat ir ”snow 
ball” balių, ir pavyzdingai 
pagelbėjo N. Y. ir N. J. apsk. 
surengti tą milžinišką ”Moon 
light ir Pretzel” balių?

skaitytojai, neužmirškite tą 
dieną vyčiij nepaprasto va
karėlio. K.

Šv. Misijų užbaiga.

Šv. Jurgio parapijoj misijos 
prasidėjo kovo 19 d. ir bai
gėsi kovo 25 d. Misijas vedė 
Tėvas A. Petrauskas, M.I.C. 
Žmonės gausiai dalyvavo.

Kovo 25 d., 3 vai. po piet, 
buvo palaiminimas mažiems 
vaikučiams ir jii motinoms. 
Tam tinkamas pamokslas bu
vo pasakytas. Sekė pamokslai 
Tretininkams, Ražanč. D-stei, 
Sodalietėms ir Švento Vardo 
Draugystei.

Vakare, po užbaigimo, Tė
vas Petrauskas pasakė pra
kalbą apie Lietuvą. Prakalba 
buvo gana ilga. Žmonės pasi
klausė daug naudingų daly
kų ir davė klausimų. Kožnam 
buvo atsakyta. Parapijiečiai 
yra nuoširdžiai dėkingi Tė
vui Petrauskui.

Vainikas.

"AMERIKA”

MASPETHO VYČIAI.
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Kas mėgsta linksmai laiką 
praleisti šį kartą buvo pui
kiausiai patenkinti atsilankę 
į-’’Bunco ir Card Party.”

Buvo gražios dovanos. Pir
mą ’’bunco” dovaną laimėjo 
p-lė Ona Jocis, iš Maspetho.

Reikia pagirti Vytės mer
gaites, kurios šį taip puikų 
balių surengė.

Kurį nors sekmadienį, po 
Velykų, Vyčiai ruošiasi į iš
kilą (hike). Jei orai bus gra
žūs, pasiimsime maisto ir pra 
leisime linksmiausiai laiką po 
atvira Dievo pastoge.

Vyčiai išlošė dar du bas- 
ketbolo lošimus: su YVycoff 
Heights Presbyterian Quintet 
laimėjo 37-8 ir Long Island 
Colosels supliekė 25-8. Svei
kiname vyčius!

J. A.

GREAT NECK, L. I.

-Miiifiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  miiiinz 
z Tel.: STagg 2-2306 =

1 PALOCIUS SALDAINIŲ i 
= KRAUTUVĖ š
Ę GERIAUSIOS RŪŠIES =

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate S 
E Pietūs išanksto susitarus. X
z AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš E 
= geriausiu bravoru. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: E 
E " J. GINKUS, ' E
= 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. E
“1 kiiiiiiiiini 11111111111 ii 111 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiii  11 m 11 iiiiiiiiiiii iiiiiiinė

Tel. NEwtown 9-4464 _ NOTARY PUBLIC g
I A. J. VALANTIEJUS I
B UNDERTAKER and ENBALMER |

REAL ESTATE
GENERAL INSURANCE |

g 54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y. |

Tel. STagg 2—0783 NOTARY" PUBLIC

JOSEPH LE VANDA 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
107 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

—. Didžiojoj Subatoj lietu
vių bus klausoma išpažintys 
nuo 3 ligi 6 vai. vak. Velykų 
mišios 12:30 po pietų.

— Choras vėl pradėjo prak 
tikas pirmadieniais. -

M. P. BALLAS, Inc.
BIELIAUSKAS

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

—Taigi, Mikuti, ta pati 
kuopai Ir klausyk daugiau. 
Ši kuopa gerai supranta, kad 
jaunimas mėgsta įvairių nau
jenybių. Taigi, komitetas nu
tarė surengti nepaprastą ba- 
lių—’’Shadow ir Balo on.” 
Tikrai lietuviškai išvertus, 
reiškia, šešėlių ir pūslių arba 
internacionališkai, ’’baliūnų” 
balius.

—Vienu žodžiu, Juozuk, aš 
suprantu, kad šv. Jurgio pa
rapijos Vyčių 49 kuopa ren
gia milžinišką ’’Šešėlių ir 
Pūslių” balių, parapijos salė
je, balandžio 22 dieną. Ar 
taip?

—Taip, Mikuti. Bet klau
syk, man reikia jau bėgti, nes 
kol parvažiuosiu, tai bus vė
lu.

—Gerai. Tai degu, Juozuk, 
kad man taip draugiškai pa
aiškinai apie Vyčių pavasari
nį milžinišką balių. Aš steng
siuos dalyvaut, nes tikiu, kad 
kaip anais parengimais paten
kinote visus, tai ir šį kartą 
linksmai laiką praleisime!

—Na, tai iki balandžio 22 
f f

d., vyčių ’’šešėlių ir pūslių” 
baliuje, Mikuti!

—Taigi, Juozuk!
Ir jūs, jūs ir jūs, brangūs

Ant žemės, Ore, Jūrose KARAS !
Durtuvų grumtynės, nuodingi gazai, lėktuvų pašovimas, artilerijos 
griausmai, žmonių susprogdinimas ir kitos karo baisybės vaizdžiai 
aprašyta W. T. SCANLON’O parašytoje ir I-ja premija Amerikoje 
apdovanotoje karo apysakoje.

’’DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ!’?
400 pusi. Gražūs, tvirti apdarai.

Kaina tik SI.35 su persiuntimu. Galit gauti prisiuntę piniginę 
perlaidą (Money Order):

P. Jurgėla, 6908 So. Artesian Ave., Chicago, Ill.
Arba tiesiog:

’’AMERIKA”, 423 Grand St., Brooklyn, N. Y.

SIGNS
(IŠKABOS)

JOHN SUBAČIUS Virginia 7-0903

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

Tek: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

Priešais Apreiškimo Bažnyčią
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

? EVERGREEN 8-9770

I JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

S 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

; Tel.: STagg 2-8593

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

> tuviškus ir amerikoniškus šokius.
Vedamas Joe. Allen-Avižonio

> 397 So. 5th Street, Brooklyn, N. Y.

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

per tai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

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

Kreipkitės adresu:

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

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

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

N. MASENAS BAKING CO.
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VIETOS ŽINIOS
KARALIENĖS ANGELŲ 

PARAPIJA.
cija bus laikomos šv. mišios 
ir pamokslas.

Karalienės Angelų parap. 
Sodalietės visus stebino savo 
tvarkinga procesija atidarant 
ir užbaigiant 40 valandų at
laidus. Ypač suaugusio skyr. 
mergaitės žymiai didėja narių 
skaitliumi ir ta sesučių drau
gijos meilė visas jungia į vie
netą,—kilnią Marijos Dukte
rų Draugiją.

Sodaliečių mergaičių drau
gijos savo procesijose daly
vaus Didžiajam Ketverge, Di
džioje Pėtnyčioje ir Velykų 
ryte, 5:30 Prisikėlimo proce
sijoje. Sodalietės mergaitės 
būkite ištikimos savo paža
dams visados!

Šv. Ražančiaus Moterų d-ja 
sparčiai auga narių skaitliu
mi ir susirinkimus daro su pa
skaitomis. Ši draugija laiko 
savo susirinkimus kiekvieną 
mėnesio pirmą sekmadienį po 
pamaldų, ir eina bendrai prie 
Šv. Komunijos per 9 vai. šv. 
mišias. Šv. Mišios už gyvas ir 
mirusias nares laikomos kas 
pirmą mėnesio sekmadienį.

Šį kartą šv. Raž. draugijos 
susirinkimas įvyks balandžio 
8 d. po pietinių pamaldų. Bus 
vienas iš svarbiausių susirin
kimų, nes tame susirinkime 
bus pertvarkyta visa draugi
ja: valdybų perrinkimai ir 
pertikrinimai. Taipgi bus la
bai įdomios paskaitos: ”Šv. 
Ražančiaus Istorija.” Taip 
pat reiks pasidalinti darbu 
rengiamo baliaus ’’Amerikos” 
naudai.

Apaštalystės Maldos D-ja 
laiko susirinkimus kiekvieną 
mėnesio antrą sekmadienį po 
pietinių pamaldų. Jų šv. mi
šios laikomos už gyvus ir mi
rusius narius kiekvieną pir
mą penktadienį mėn. Tokioj 
tvarkoj vedama ir šv. Francis 
kaus III Ordeno D-ja. Kara
lienės Angelų parapija taip 
daug ir gausių turi draugijų 
del to, kad joje randasi pasi
šventusių asmenų. Yes Sir.

’’AMERIKA”

ŠAUNUS PARENGIMAS.

Karai. Ang. parap. misijų 
užbaigoj buvo kanoniškas Šv. 
Vardo D-jos įsteigimas.

Kovo 21 d. buvo šaukiamas 
vyrų steigiamasis Šv. Vardo 
Dr-jos susirinkimas. Nors lai
kas nebuvo patogus, bet liuos 
norių vyrų suaugusių ir jau
nesniųjų atsilankė didelis bū
relis. Kun. P. Lekėšis trumpo
je formoje išdėstė Šv. Vardo 
Dr-jos obalsį ir pareigas. Tuč 
tuojau 34 vyrai įsirašė į Šv. 
Vardo suaugusių vyrų D-ją, 
ir iš 7 asmenų išrinko valdy
bą. Tame susirinkime ir jau
nuolių berniukų nemažas bū
relis atsilankė. Jų noras irgi 
patenkintas. Tapo sutverta 
jaunuolių Šv. Vardo D-ja ir 
įsirašė 20 narių. Valdyba taip 
pat iš 7 asmenų išrinkta. Į 
jaunuolių Šv. Vardo D-ją pri
klausys berniukai priėmę Šv. 
Komuniją iki 18 metų amž.

Reikia su pasididžiavimu 
džiaugtis šios parapijos vyrų 
kilnia dvasia ir jų vyrišku 
narsumu. Žmonės daug sukly 
do manydami, kad vyrų die
votų ir pamaldžių kunigas tik 
užsidegęs žvakę kaip kada su
rasdavo. Čia gražusis vyrų pa 
vyzdis apsireiškė misijų me
tų mūsų parapijoj. Po Švento 
Vardo D-jos vėliava skaitlius 
karių vis didėja.

Suaugusių skyr. Šv. Vardo 
D-ja laiko susirinkimus kas 
antrą mėnesio ketvergą, 7:30 
vakare ir eina bendrai prie 
Šv. Komunijos kas trečio mė
nesio antrą sekmadienį per 9 
vai. mišias. Jaunųjų skyrius 
laiko susirinkimus kiekvieną 
pirmą mėnesio sekmadienį po 
9 vai. mišių ir eina bendrai 
prie Šv. Komunijos tą pačią 
dieną per 9 vai. mišias.

Te auga ir stiprėja Švento 
Vardo D-jos Karalienės An
gelų parapijoje ir geras Die
vulis te laimina jas...

Kovo 25 d. įvyko Šv. Var
do D-jos suaugusių skyriaus 
antras susirinkimas tuoj po 
sumos. Daug naujų narių pri
sirašė. Klebonas kun. S. P. 
Remeika atsilankė ir nuošir
džiai su džiaugsmu visus pa
sveikino. Pirmutinė jų bend
ra Komunija bus balandžio 15 
d. per 9 vai. mišias. Jų inten

Karalienės Angelų parap. 
Šv. Ražančiaus D-ja rengia 
puikią pramogą antrą sekma
dienį po Velykų, bal. 15 d., 
Transfiguration salėj. Visą 
pelną skiria savaitraščiui ”A- 
merika.” Tai kilnus ir sekti
nas sumanymas. Kleb. kun. S. 
P Remeika ir vikaras kun. P. 
Lekešis skatina visus savo pa
rapijomis šį kartą pasirodyti 
pirmaisiais ir gausiai paremti 
kaip laikraščio skaityme taip 
ir jo rėmime, savo atsilanky
mu į rengiamą balių.

Šiam parengimui tikietų ga 
Įima gauti išanksto klebonijo
se, ’’Amerikos” redakcijoj, 
pas p. Grinkų, 495 Grand St., 
pas p-lę P. Starkiūtę ir pas 
Raž. D-jos pirmin. A. Paže- 
reckienę, 398 Sp. 1st Street, 
Broo klyne.

Bus vaidinama ’’Moterims 
Neišsimeluosi.” Vaidinti pa
kviestas ’ ’Vytauto Vaidilų ’ ’ 
Ratelis, kuris taip puikiai šią 
komediją suvaidina. Taigi vi
si laukiame bal.-April 15 d., o 
tada jauni ir seni į Transfi
guration salę.

Yes Madam!

NEW YORK, N. Y. _

Vaidins ’’Atgailą.”
Sekmadienį, bal. 15, Aušros 

Vartų parap. salėje Vyčių N. 
Y. ir N. J. apskrities vaidilos 
suvaidins du veikalus: tra
gediją ’’Atgaila” ir anglišką 
’’The Red Lamp.”

Kur tik šie veikalai buvo 
perstatyti, visuomenė buvo 
jais labai patenkinta. Taigi, 
rengėjai tiki, jog šios apylin
kės visuomenė šį jaunimo pa
rengimą parems, ypač kad 
šio parengimo pelnas eis pu
siau su parapija. Pradžia 
7:30 vak. Kviečiam visus!

A. J. M.

PUIKIAUSIŲ VELYKINIŲ 
DOVANŲ

Galite gauti Katalikiškoje 
Krautuvėje, 227 So. 4th St. 
Brooklyn, N. Y., arti Kara
lienės Angelų Bažnyčios.

PIRKITE NAMUS DABAR
Dabar yra geriausia proga įsigyti NAMĄ PIGIAI ir 

išvengti pinigų infliacijos nuostolių.
Pigiausiai parduodamus namus Jums parodys —

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE

167 McKinley Ave., Brooklyn, N. Y.
Tel.: APplegate 7-5733

Kovo 30 dieną, 1934 m.

r(---------------------- —------- —------ —.—--------------- ----------------------------—

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 Berry Street

VALANDOS
12—2 p. p. 
6—8 vak.

Tel. Evergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK
161 No. 6 Street

VALANDOS 
8—10 ryte 
1—2 p. p. 
6—8 vak. 

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. Ed. W. Žukauskas
1114 Foster Avenue

VALANDOS
* 1—2 p. p.

6—8 vak.
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

150-01 Coolidge Avenue 
JAMAICA, N. Y.

VALANDOS 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Antradieniais uždaryta
Tel. Republic 9-5964

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4 Street

VALANDOS 
9—12 ryte 
1—8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Stagg 2-9105

Dr. Bladas K. Vencius 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

L------- .------------------ -----------------------------------

Valandos 
9—12 ryte 
2—8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Stagg 2-0706

Namų, Republic 9-3040
1

PRIVATIŠKA SLAUGĖ - NURSE
Daug metų dirbusi Europos ir Amerikos ligoninėse

A. GARBALIAUSKA
Eina į namus J64 BEDfqrd AVĖ.,

Patarnauja įvairiems ligoniams Brooklyn, N. Y.
Patarimus duoda veltui T ei. EVergreen 8-9576

| Tek: BRyant 9-7763 I

I CLEMENT VOKETAITIS |
= LIETUVIS ADVOKATAS |

| 113 W. 42nd Str., New York City |

SCHOLES BAKING, Inc.
GERIAUSIA LIETUVIŠKA DUONA

Del veselių, krikštynų ir Birth Day. Priimam įvairius 
užsakymus ir pristatom sulig adreso į namus ar krau
tuves. v. ir M. LUKOŠEVIČIAI, Savininkai.
168 Manhattan Ave., cor. Scholes st. Brooklyn, N. Y.
Phone: EVergreen 8-9538

Į CLINTON PARKAS Į
E Tinka piknikams, Baliams, Koncertams ir visokiems: 
5 parengimams. Nepoilgo bus įrengta karūsėlis, sūpuoklės, =
= arklukai ir visoki prašmatnumia. Puikiausia ir linksmiau-= 
= šia vieta Brooklyne — Maspethe. E
= Jonas Klasčius, Sav. =
M SH
E Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. £
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaik

Tek: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

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