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Nors balandžio 2 d. šv. Tė
vas oficialiai uždarė šventuo
sius metus, pats padėdamas 
plytą užmūrijant šv. Petro 
Bazilikos duris, kurios bus 
vėl atidarytos tik 1950 m., t. 
y. per sekančius šv. Metus.

Tačiau balandžio 3 d. pra
nešta, kad Popiežius šv. Me
tus dar pratęsia kovai prieš 
bedievybę.

65 NEW YORKO MIESTO 
MOKYKLOS NESAUGIOS.

Tam tikra komisija su B. 
S. Deutsch priešaky pranešė, 
kad randasi 65 miesto "ribose 
mokyklos, kurios yra visai ne 
apsaugotos nuo gaisro. Kai 
kurios jų yra net medinės. 
Gaisrui kilus, jame būtų pa
laidoti visi mokiniai.

KEISTA LIGA.

Wilkes Barre, Pa. Kovo 31 
d. daktarai atsisakė išgydyti 
7 metų berniuką Benny Hen
dricks, kuris gyvas virsta į1 
akmenį. Daktarai neturi jo
kių žinių apie tos ligos prie
žastį ir jos gydymą. Liga pir
miausia pasireiškė žemutinėj 
nugaros daly; dabar apimtos 
rankos ir kojos; greit jis ne
galės jau ir žandų judinti, 
reiškia, negalės valgyt. Liga 
pasireiškia tuo, kad kalkinės 
medžiagos apima visas plėves 
(myosities ossifica progressi
va), tuo būdu gyvo žmogaus 
kūnas virsta akmenim.

Ohio šteito universiteto 24 
metų studentas panašios li
gos yra auka. Dr. George N. 
Curtis, Surgikos profesorius, 
ligonį prižiūri per kelis mėne
sius, bet tik dabar pastebėjo, 
kad tai yra virtimo į kaulą 
liga.

TRYS SUDEGĖ.
Užsidegus Donaldsonų na

mui (Ogdenburg, N. Y.) juo
se sudegė 3 maži jų vaikai.

Lietuvos laikraščiai prane
ša apie kun. Tomo Žilinsko 
mirtį Rietave. Jis palaidotas 
Šunskų kapinėse, savo tėviš
kėje. Laidotuvėse dalyvavo J. 
E. Telšių vysk. J. Staugaitis 
ir giminietis ministeris A. Ži
linskas.

Kun. Tomas Žilinskas buvo 
senas amerikietis, kunigavęs 
Bostone, Hazletone, Forest Ci
ty, Pittstone ir k. Parašęs ke
letą knygų (paskutinis —Pa
mokslų), buvo spaudos bend
radarbis, visuomenininkas, ir 
karštas patriotas.

NEŠVARI ’’ANTIS.”

Wall Streeto ponai, norė
dami prieš Amerikos visuo
mene išprovokuoti Preziden
to Roosevelto kelionę į Pietų 
Jūras, 1 d. balandžio jie pa
leido gandus, kad Prez. Roo
sevelto sveikata visiškai su
iro ir jis išvyks gydytojų pri
žiūrimas.

Tuo gandu norėta pasinau
doti galima visuomenės pani
ka, kuri Wall streečio po
nams duotų gražią progą pa
sipinigauti.

VOKIETIJA MOKĖS DALĮ 
SKOLOS.

Vokietija sutiko sumokėti 
$1,250,000 iš apie $50,000,000 
skolos Amerikai už padarytus 
karo metu amerikiečiams nuo
stolius ir už išlaikymą Ameri
kos okupacijos armijos Vokie 
tijoje. Ši užsitęsusi skola tu
rėjo būti senai atmokėta, ta
čiau buvo pratęsia iki 1930 
m. Hooverio moratoriumo.

APDOVANOJO KUNIGĄ.

— Abbe G. H. Lemaitre, 
kunigas mokslininkas fizikas, 
laimėjo mokslo dovaną iš 
Franqui Foundation. Lemai
tre yra lygus su mokslininku 
Eisntein. Jo kunigystė su 
mokslu visiškai sutinka.

Sakoma, kad Vokietijos ak
lų karo veteranų draugija pri 
sidė j o prie nacių ir pašalino 
iš savo tarpo akluosius žy
dus, karo veteranus, praradu 
sius regėjimą karo metu. Jie 
iki šiol gaudavo valdžios pa
šalpą.

Taigi, žydai, nors ir tarna
vo karo tarnyboje ir ten pra
rado savo regėjimą, bet pa
šalpos negaus.

DERINAMA PREKYBA.

Lietuvos valdžia suskato 
suderinti importą su ekspor
tu. Ikišiol, pav. Turkija ir 
Bulgarija gabeno į Lietuvą 
tabaką, bet nepirko nieko iš 
Lietuvos. Dabar norima tą iš
lyginti mūsų naudai.

Ruošiamasi ir į Palestiną 
eksportuoti Lietuvos grūdus. 
Taip pat tikrai sužinota, kad 
derybos su Anglija eina prie 
galutino susitarimo.

EMIGRACIJOS REIKALAI

Tam tikra komisija tyrė e- 
migracijos į Jungt. Amerikos 
Valst. klausimą. Komisija sa
vo darbą baigė ir Kongresui 
pateikė savo nuomonę. Jie 
užgiria veikiantį emigracijos 
suvaržymą, tik pataria kito
se šalyse del tikybos ar poli
tinių įsitikinimų persekioja
mus įsileisti į Ameriką Beto, 
nelegaliai įvažiavę asmenys, 
pasirodę lojalūs ir naudingi, 
gali būti legalizuojami.

Šeimos nariams, kurie buvo 
perskirti emigracijos įstaty
mo, bus galima įvažiuoti. Tai 
tokia komisijos rekomendaci
ja emigracijos klausimu.

INSULTAS AREŠTUOTAS.
Pagaliau, Turkija suėmė 

Insullą ir žada perduoti A- 
merikos valdžiai. Turkijos ka 
bineto nutarimu, Insultas pa
imtas nuo Graikų laivo Ma- 
iotis ir įkalintas viešbuty.

Johnson, naudodamasis pa
vesta jam galia, paskelbė 35 
vai. darbo savaitę visose min
kštųjų anglių kasyklose. Die
nos uždarbis nustatytas $5.

Jei toks jo patvarkymas 
pereis per balandžio 9 dienos 
bendrą angliakasių atstovų 
konferenciją, tai tokis John- 
sono patvarkymas bus vykdo 
mas. U. M. W. prezidentas tą 
sumanymą užgyrė. Jei darbo 
administracija nebūtų išleidu 
si šio kodekso, tai visose 
minkštųjų anglių kasyklose 
būtų kilęs streikas.

PROHIBICIJOS KALINIAI 
NEPALIUOSUOJAMI.

Federalis teisėjas Major 
sako, kad prohibicijos atšau
kimas visai nepaliusuoja ka
linių, kurie buvo nuteisti to
kiems įstatams dar esant ga
lioje.

Tačiau Aukščiausiojo Teis
mo sprendimu, visos dar neiš
spręstos tuo reikalu bylos, ta
po panaikintos.

NAUJAS ŠVENTASIS

Velykų šventėse šv. Tėvas 
didelėmis iškilmėmis paskel
bė šventuoju Giovanni Bosco, 
salaziečių ordeno įkūrėją.

Iškilmėse dalyvavo apie 
100,000 žmonių, jų tarpe apie 
10,000 svetimšalių, kurie bu
vo nuvykę į Šv. Metų užbai
gimo iškilmes.

MIRĖ ’’ZEITUNGAS.”

Del blogų laikų ir nazių 
persekiojimo, Vokietijoj užsi 
darė keli seni laikraščiai. Vie 
nas iš jų yra ėjęs 230 ir kitas 
204 metus! Tai buvo ”zeitun- 
gas”! Bet vistiek jos paseno 
ir turėjo mirti.

— Už lytinius kriminalius 
nusižengimus Amerikoj perei
tą metą areštuota virš 7 tūks
tančiai asmenų.

Vėliausiu laiku nepapras
tai daug atsirado šiurpių 
žmogžudysčių visoje Lietuvo
je. Senesnieji tiesiog negali 
suprasti ir aimanuoja, kas 
prie to privedė taip ramius 
Lietuvos žmones. Jie eina 
biauriausiu užsienio pavyz
džiu. Ar tai nebus ’’valstybi
nio” auklėjimo išdava? Pri
siminkime Kristų.

PAGALIAU SUSIPRATO.

Pranešama, kad Vilniaus 
valdžia leido lietuvių labda
ringai draugijai šelpti badau 
jaučius žmones. Aukos bus 
galima rinkti ir užsieniuose. 
Taigi ir nepriklausomoj Lie
tuvoj rengiamasi daryti rink
liavas nelaimes ištiktiems 
broliams. O ką mes, amerikie
čiai, darome? Ar pasitenkin
sime rinkimu drabužių? Su- 
sipraskime ir mes...

— Radio komisija Washin
gtone neleido Paulistų radio 
stočiai transliavimo valandas 
prailginti. WLWL dabar tu
ri tik 15 valandų savaitėje. 
Katalikai labai pasipiktino 
tokiu komisijos suvaržymu, 
kadangi kita tokio dydžio 
stotis WPG (Atlantic City) 
gavo leidimą vartoti 110 vai. 
savaitėje.-Nėra lygybės.

VYKSTAM Į LIETUVĄ!

Šią vasarą Kaune įvyksta 
tautinis eucharistinis kongre
sas. Šių nepaprastų iškilmių 
proga Kat. Federacija rengia 
ekskursiją, kuri iš New Yor- 
ko išplauks gegužės 26 die
ną Scandinavų Amerikos Li
nijos laivu ’’Frederik VIII.” 

Šiai ekskursijai vadovaus 
patyrę vadai. Kelionė bus la
bai smagi ir įdomi. Tolesnių 
informacijų klauskite Lietu
vių Universaliam Biure, 423 
Grand St., Brooklyn, N. Y., 
’’Amerikos” redakcijoj.
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■APŽVALGA
PABALTIJA IR LENKIJA.

Lietuvos, Vokietijos, Len
kijos laikraščiai gyvai kelia 
Baltijos Sąjungos reikalą. G-i 
Franci j a būtinai nori suves
ti į artimesnius santykius 
Lietuvą, Latviją, Estiją. Tij 
valstybių atsakingi žmonės 
padarė reikšmingus viešus 
pareiškimus. Vėliausiai p. A. 
Smetona su Latvių pasiunti
niu Ekis aiškiai sąjungą pa
brėžė. Bet sąjungai sudaryti 
reikalinga išrišti Vilniaus 
klausimą. Mat, pav., Estai no 
retų, ir Lenkiją priimti. Vo
kiečiai nesnaudžia. Jie norė
tų šioje sąjungoje turėti bal
są, nes ir Vokietija yra Pa
baltijo valstybė. Lenkija gi 
ieško garbingo būdo susitart 
su kaimynais. Į Varšavą va
žiavo grafas Zubovas. Jis 
kalbėjosi su Lenkijos prezi
dentu ir p. J. Pilsudskiu. Ma 
noma, jie teiravosi, kaip ga
lima būtų pradėti normalius 
santykius su Lietuva. Pilsud
skis, sako, norėti], sudaryti 
pilną Pabaltijo sąjungą su 
Scandinavų valstybėmis. Ga
lima laukti rimtų pasiūlymų.

Laikraščiai apytikriai pa
duoda, kad komisaras Litvi
novas tikrai vyksiąs j Kau-' 
ną, taikyti Lietuvą su Lenki
ja. Tada tikrai įvyktų 7 val
stybių sąjunga: Narvegija, 
Švedija, Suomija, Estija, Lat 
vija, Lietuva ir Lenkija.

15 METŲ SUKAKTIS

Šiemet Liet. Šaulių Sąjun
ga švenčia 15 metų sukaktį, 
rugpjūčio 8 d. Susikūrusi 
1919 m. ginti Lietuvos žemes. 
Tai civilių kariuomenė. Susi
organizavo kovoti bermonti
ninkus, peoviakus ir kitus 
valstybės priešus, kaip vokie
čius ir komunistus. Jos įkūrė
jas VI. Putvinskas užsimojo 
suorganizuoti visą tautą. Dar 
bas buvo būtinas, šventas, pa 

triotiškas. Nors karinė orga
nizacija, bet dirba ir kultūri
nį darbą. Leidžia ’’Trimitą” 
savaitraštį. Dirbusi 15 metų 
ji išaugo į didžiulę organiza
ciją, su chorais, knygynais, 
mokyklomis, kursais. Kelis 
dešimt tūkstančių turi narių, 
nors skiriasi tautybe, tikyba 
ar pasaulėžiūra, bet jungiasi 
vienam tikslui — šalies sau
gojimui. Amerikiečiai gausiai 
rėmė šaulius. Šauliai, tai tau
tos pažiba. Teišsilaiko ji ne
partinė, tautiška ir gyva, ša
lies reikalams ilgiausius me
tus! Kaune sukaktis bus mi
nima birželio 23-24 d.

LIETUVA LENKIJOS IN
TERESŲ CENTRE.

Lenkai skrupulingai seka 
kiekvieną Lietuvos politikos 
žingsnį. ’Berliner Tageblatt’ 
praneša iš Varšuvos, kad da
bartiniu metu tarp Lenkijos, 
iš vienos pusės, ir dviejų jos 
kaimynų — Lietuvos ir Če
koslovakijos — iš antros, e- 
santi labai įtempta padėtis. 
Ta padėtis buvusi dar labiau 
įtempta, sudarius vakiečių - 
Lietuvalenkų paktą. 'Konflik
tas su Lietuva esąs gilesnis, 
ir todėl lenkų politikai ir 
spauda su juo elgiasi atsar
giau. Esą, Lenkija nori nepri 
leisti, kad, garsiai skelbiant 
konfliktą, Europoje vėl su
stiprėtų niekad neišnykęs į- 
tarimas, kad Lenkija norinti 
Lietuvą praryti. Atsakingi 
lenkų sluogsniai neigia to
kius norus. Laikraštis pažy
mi, kad atrodo, jog Lenkija 
dabar sprendimo jėgos keliu 
nesiekia. Tačiau laikraštis 
pripažįsta, kad pašalinus į- 
tempimą tarp Lenkijos ir So
vietų Rusijos ir tarp Lenki
jos ir Vokietijos, Lietuvos 
klausimas atsistojęs lenkų in
teresų priešaky.

Laikraštis konstatuoja, kad 
lenkų spauda Lietuvos nepuo

la, tačiau registruoja kiekvie
ną lietuvių politikos įvykį la
bai skrupulingai ir be komen
tarų, lyg būtų Lietuvos liki
mo laikrodžio sekundžių ro
diklis. Esą, Lietuva įėjo į 
kasdieninę lenkų laikraščių 
rubriką, kurioje fiksuojami 
jos sunkumai.

’’Berliner Tageblatt” pra
neša toliau, kad oficiali len
kų telegramų agentūra ketu
riomis telegramomis pranešė 
apie 4 Lietuvos ginčus. Esą, 
du iš jų liečia vokiečių-lenkų 
santykius, trečias — lietuvių 
ir anglų, o ketvirtas — lietu
vių-latvių. Pasak laikraščio, 
savo telegramoje apie sunku
mus, kilusius tarp Lietuvos ir 
Anglijos, lenkų telegramų a- 
gentūra praneša apie taria
mai nutrauktas labai svarbias 
lietuvių-anglų ekonomines de 
rybas. Lietuvių - latvių kon
fliktas, kaip praneša lenkų 
telegramų -agentūra toliau, 
liečia geležinkelio susisieki
mą Rygos-Liepojos linijoje.

”R.”

PARUBEŽIO VOKIEČIAI 
RAUDA.

Hitlerininkų valdžia, norė
dama iš Lietuvos išgauti kai 
kuriais politiniais klausimais 
nusileidimų, daro Lietuvai e- 
konomines represijas: varžo 
ir mažina iš Lietuvos įvežamų 
j Vokietiją prekių kiekį, ir 
jau suvaržė tiek, kad beveik 
sustojo prekyba tarp Lietu
vos ir Vokietijos. Be viso to, 
uždraudė vokiečiams, gyve
nantiems parubežiuose, iš Lie 
tuvos pirkti valgomuosius 
produktus.

Ligišiol visas parubežys 
pirkdavosi mėsą, sviestą, 
kiaušinių, miltų ir daug kitų 
dalykų Lietuvoje, nes tie da
lykai Lietuvoje 2-3 kartus pi
gesni, kaip Vokietijoje. Per 
rubežių eidavo su tais pirki
niais, pro pereinamuosius 

1 punktus tūkstančiai žmonių 
kasdien.

Nuo vasario 26 dienos vo
kiečiai, vadinamąjį mažąjį su 
sisiekimą visai uždarė. Gal 
iš to Prūsų dvarponiai ir pa
tenkinti, nes pas juos perka
mų valgomųjų daiktų kainos 
dar pabrangs, bet visi varg
šai, visa biednuomenė — ver
kia. Nelinksmi ir tie vertel
gos, kurie ta prekyba vertėsi. 
Juk buvo tokių vokiečių, ku
rie per dieną per rubežių su

spėdavo pereiti po 10-15 kar 
tų, ir kiekvieną kartą par
nešdavo leidžiamą pagal su
tartį maisto kiekį, kurį pas
kui parduodavo Vokietijoje 
su gana geru uždarbiu. Lietu
vos parubežio gyventojai sa
ko : — Pažiūrėsime, kas iš to 
išeis... Nepirks jie mūsų pro
duktų, nepirksime ir mes jų 
prekių. Mes be jų prekių ne- 
sukūsime, o jiems be mūsų 
maisto produktų bus gavė
nia. Tegul ir prūsokai bent 
kartą papasninkauja.

Hitlerininkai dabar taip 
krato rubežius, kad neduoda 
įsinešti nei vieno kiaušinio, 
nei duonos svaro... O parube
žio gyventojai vokiečiai spiau 
dosi ir keikia... bet prieš vėją 
nepapūsi.”

Kaip ilgai tas uždraudimas 
tęsis, nežinia.

”D.”

IŠ SSSR GRĮŽO KUNIGAS 
GRONSKIS.

Kovo 16 d. vakariniu trau
kiniu iš Maskvos grįžv ’’El
tos” direktorius E. Turaus
kas.

Sykius su juo grįžo iš Pa
nemunėlio parap. kilęs kun. 
Jul. Gronskis, kuriam Sovie
tų vyriausybė, Lietuvos vy
riausybei prašant, sutiko leis 
ti grįžti į Lietuvą. Tas leidi
mas buvo duotas be ryšio su 
kalinių pasikeitimo tarp So
vietų Rusijos ir Lietuvos pro 
tokolu, kuriuo prieš keletą 
mėnesių buvo sugrąžinta ke
liolika kunigų ir pasauliečių.

Kun. J. Gronskį Bigosove 
Sovietų vyriausybės atstovai 
perdavė p. E. Turauskui, ku
ris ir atlydėjo jį į Kauną. 
Kun. Gronskis iki 1931 m., 
kada jį suėmė, buvo viso Ry
tų ir Vakarų Sibiro apaštališ
kasis administratorius.

Sykiu, savo noru, Sovietų 
Rusijos vyriausybės išleista, 
dar grįžo Babinovičiuose, bu
vusioj Mogilevo gubernijoje, 
gimusi ir augusi lietuvaitė 
Pečiūraitė.

BELGIJOS KUNIGAS GAVO 
DIDŽIAUSIĄ TECHNIKOS

DOVANĄ.

National Academy of Scie
nce, pereitą rudenį savo po
sėdy Bostone paskelbė radi
kaliai naują kun. Lemaitre 
astronomijos teoriją, kuri 
daug debatų sukėlė tarp ast

ronomų ir matematikų, bet 
kuri turi gerą pagrindą. Te
orija sulygina pasaulio išsi
vystymą ir augimą maždaug 
su palengva išpučiamu bur
bulu, kurio sienos prigulingai 
nuo vidurio keičias. Bandy
mai rodos patvirtina šią teo
riją, nes jau seniau astrono
mai pastebėjo ir apskaičiavo, 
kad įvairios planetos ir žvai
gždės, laikui bėgant, vienos 
nuo kitų ir rodos nuo kokio 
vidurio, smarkiai šalinasi.

Kun. Lemaitre jau senai ži 
nomas,'kaip vienas gabiausių 
pasaulio astronomijos mate
matikas, atkreipė pasaulio dė
mesį į savo tėvynę Belgiją. 
Todėl už šį darbą, pereitą sa
vaitę Belgija jam suteikė di
džiausią technikos garbę, taip 
pat paskyrė pusę milijono 
frankų (apie $23,000) premi
ją. P. M. B.

KATALIKŲ VIENYBĖS 
REIKŠMĖ.

New Castle vyskupijos ga
nytojas (Anglijoje) gavėnios 
laiške tikintiesiems priminė 
gyvą reikalą aktyviai daly
vauti Katalikų Veikime. — 
Kai vieno Karaliaus,—rašo ji
sai, paklausta, kaip galinga y- 
ra jo kariuomenė, karalius at
sakęs—kaip visa tauta. Pana
šiai galima sakyti: Bažnyčia 
tiek galinga, kiek visi katali
kai. Išganytojas pasakė, kad 
kas nėra su Juo, tas yra prieš 
Jį. Tikrai, mažai atsirastų no
rinčių stoti priešais Kristų. Iš
ganytojo pusėje todėl turėtų 
rastis kiekvienas vyras ir mo
teris. Mažiausia kuo gali pri
sidėti, tai džiaugtis ir gerbti 
kataliko vardą, ginti jį nuo 
užpuolikų, laikytis teisių ir 
Dievo įsakymų, ir savo pasto
vumu bei šventumu. Taigi, vi 
su gyvenimu teikti kitiems 
pagalbą geru pavyzdžiu. Ka
talikų Veikimas, — tai pa
sauliečių organizuota pagal
ba Vyskupams apaštalauti 
žmones. Anglijoje sparčiai 
vystosi Katalikų Veikimas. 
Jis apima įvairias sritis: išvi
dinį žmonių dvasios atgimi
mą, tikėjimo tiesų pažinimą, 
jų patiekimą kitiems, labda
ringus mokslo ir auklėjimo 
darbus. Sujungtomis jėgomis 
pasauliečiai žmonės daug pa
deda Bažnyčiai apaštalaujant 
ir įnešti Kristų į šeimas bei 
visuomenę.
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KAI KURIŲ APETITAI.

Daug kalbama apie Lietu
vos užsispyrimą kaimyniškai 

_ sugyventi su valstybėmis. Ne
senai Latvija pasiskųsdavo 
norėdama, kad Lietuva jos 
klausytų. Lenkija, kaip žino
me, senai rauda, ’’nesupras
dama ’” ’ ’brolio ’ ’ lietuvio už
sispyrimą prieš uniją su Len
kija. Dar jiems keisčiausia 
ligšiolinė politika del Vilniaus 
krašto. Išgama Pilsudskis sva 
joja Lenkiją su Lietuva su
taikyti, bet žinia, jo suprati
mu, sujungti Hymanso planu, 
vadinasi, federate unija. Pra
eitą savaitę Amerikos laikraš
čiai pranešė, kad Pilsudskiui 
pasisekus Lietuvą su Lenkija 
’’sugadyti,” jis pasitrauksiąs 
iš politinio gyvenimo. Tai jo 
gyvenimo svajonė.

Lietuva paskutiniu momen 
tu ypač parūpo Vokietijai. 
Jų spauda smarkiai sujudo 
prieš ’’nykštukę” Lietuvą ir 
ragina Vokietijos vyriausy
bės su ja nesiskaityti. Klaipė
dos kraštas esąs jų ir neabe
joja, kad jis kuomet nors vėl 
sugrįš prie Berlyno. Nesiten
kindami Klaipėda, jie gundo 
kitus tą gardų kąsnį pasida
linti, tai Lietuva. Vokiečių 
laikraštis ”Der Ring” rašo:

’’Kaip ir per paskutinius 
10 metų, ir dar mums pasilie
ka tik betarpiškas vokiečių- 
lietuvių susitarimas ar pritai
kyti kovos priemones, kurios 
duos suprasti Kauno politi
kams, kad Vokietija ir Lietu
va, vis dėlto nėra viename ly
gyje. Pagaliau, keista, many
ti, kaip maža lietuviai skaito
si su ta pažiūra, kuri jau prieš 
kelerius metus buvo išreikšta 
Amerikos pasiūlymuose. Tuo
se pasiūlymuose buvo pareik
šta pažiūra, kad nepriklauso
ma valstybinė Lietuvos egzis- 
tacija nėra būtinai reikalin
ga ir, kad lenkų-lietuvių są
jungos sugrąžinimas, tuo pa
čiu metu kompensuojant Vo
kietiją už kitas sritis, yra ge
riausias kai kurių rytų prob
lemų išsprendimas.”

Visų apetitai tikrai žvėriš
ki. Lietuviai, budėkime!

KONGRESO KOMITETAS 
DARBUOJASI.

Komitetas Pirmą j am Lietu
vos Eucharistiniam Kongre
sui rengti jau yra paruošęs vi 

są eilę programinių planų ir 
atlikęs dalį paruošiamųjų dar 
bų. Tuoj bus paskelbta vi
siems bažnytiniams chorams 
programa ir organizacijoms 
bendros insturkcijos, kurių ri 
bose nariai ruošis eucharisti
nėj nuotaikoj į didįjį Eucha
ristinį Kongresą. Jau dabar 
chorvedžiai kviečiami tvarky
ti ir derinti savo chorus sun
kesniems bažnytinės muzikos 
išpildymams, o organizacijų 
vadovybės prašomos plačiau 
informuoti narius apie Eucha
ristinį Kongresą ir raginti 
ruošti gausingas ekskursijas.

— Dvarininkas Zubovas su
grįžo iš savo kelionės į Var
šuvą, kur jis, kaip giminai
tis, buvo priimtas Pilsudskio 
ir Lenkų prezidento Moscic- 
kio. Tačiau apie savo pasikal 
bėjimus su jais nieko nepasa
koja ir tvirtina, kad ta ke
lionė buvusi tik grynai priva
taus pobūdžio.

— Prekybos ir Pramonės 
Rūmų referentas Brande ža
da vykti į žydų pasaulinę pa
rodą Palestinoj ir ten atsto
vauti Lietuvą. Toj parodoj 
savo gaminius ir prekių pa
vyzdžius išstatys apie 10 Lie
tuvos firmų.

— Amerikos didieji laik
raščiai talpina rašytojo Di- 
kens ’ ’Kristaus G-yvenimą. ’ ’ 
Tą Kristaus gyvenimo apra
šymą smarkiai kritikuoja 
Londono katalikų spauda. 
’’Universe” smerkia Dickens 
veikalą, taip pat ’’Tablet” 
atmeta kaipo protestonišką 
veikalą, vulgariškai ’ ’Kris
taus gyvenimo” aprašymą.

—• Lenkai kalėjime tebelai
ko 4 Vilniaus krašto lietu
vius : 2 iš Švenčionių apskrit., 
ir po vieną iš Vilniaus mies
to ir Trakų apskr. Jie laiko
mi įkaitais. Lenkų radio pra
neša, kad jie bus paleisti ta
da, jei lenkų slaptų mokyklų 
mokytojai nepriklausomoje 
Lietuvoje bus amnestuoti.

— New Yorke prasidėjo 
kova prieš nepadorias kny
gas, žurnalus bei laikraščius. 
Ją pradėjo New Yorko ug
niagesių kapelionas. Jam pri
taria miesto galva ir polici
ja. Laikas būtų apvalyti kios 
kas nuo įvairaus brudo.

’AMERIKOS’ VAJUS PRATĘSTAS. PRISIKĖLIMAS.

’’Kas daug turi, daugiau 
nori,”—sako sena patarlė:

’ ’Amerikos ’ ’ administraci
ja, paskelbus vajų, ’’susime
džiojo” daug sau naujų skai- 
tytojų-draugų. Bet pastebė
jus, kad prieš pat Velykas y- 
patingai smarkiai padaugėjo 
skaitytojų, administracijai pa 
rūpo taip gražiai įsivyravusį 
vajų pratęsti, kad dar dau
giau sau prietelių susiradus 
ir davus geresnę progą dar 
nespėjusiems užsiprenumeruo 
ti ’’Amerikos”, — ją užsipre
numeruoti ir vajininkams pa
rodyti savo sugebėjimą dirb
ti gražų ir garbingą lietuvy
bės darbą. O antra, tai va
jaus generolui parūpo kuo 
nors atsidėkoti visiems, kurie 
prie vajaus prisidėjo. Kad tai 
galima būtų padaryti, vajus 
pratęsiamas iki 4 liepos, t. y. 
iki Lietuvių Dienai. Tą dieną 
vajus baigsis su ypatingomis 
ceremonijomis: visi va j min
kai bus nufotografuoti su sa
vo gautais skaitytojais ir dau 
giausia gavęs skaitytojų va- 
jininkas gaus dovaną; skai
tytojų grupės bus patalpin
tos į laikraštį.

Iki Lietuvių Dienai laiko 
nebedaug, taigi sukruskime. 
Pratęsus vajų — priimame ir 
naujus vajininkus, — imki
tės darbo, dar galit kitus pra 
lenkti ir tuo laimėti daug pa
garbos bei dovanų. Senesnie
ji va j minkai sukitės vikriai, 
kad jūsų nepralenktų naujo
kai. ’’Amerika” laukia jūsų 
fotografijų, — pasidarbuoki
te!

Linksma žinia pasiekė vi
sus, kai išgirdom, kad Tėvas 
Jėzuitas J. Bružikas atvažia
vo į New Jersey. Tėvelis Bru 
žikas tiek daug parodė nuo
širdumo vos pradėjus ’’Ame
rikai” eiti. Dabar jis mūs ir
gi nepamiršta. Patersoniškiai 
ir Elizabethiečiai turės ge-
riausią progą netik jo gražių 
pamokslųa psiklausyti, bet ir 
’ ’Ameriką ’ ’ užsirašyti.

Būtų gražu, kad ir kiti ku- 
nigai-klebonai daugiau ’ ’A- 
meriką” paremtų vajaus me
tu. Kodelgi tai turi daryti 
vien New Yorko, New Jersey 
kunigai, o labai maža dalelė 
Connecticut šteito kunigai?

Laukiame Rochester, N. Y., 
Bristol, Conn., Waterburio,

Bridgeport, New Haven, Am
sterdam, N. Y. ir kitų.

Duokite nors po porą vaji- 
. ninku!

Su ’’Amerika” mūs lau
kia kiekviena susipratusi lie
tuvių šeima. Tat Į darbą!

VAJAUS GENEROLAS.

MONIKA PAVALKIENĖ, 

viena iš darbščiausių Eliza- 
betho katalikiškų organizaci
jų darbuotoja ir ’’Amerikos” 
vajininkė. Kaip tik Elizabe- 
thiškiaU sužinojo, kad ponia 
M. Pavalkienė stojo į vaji- 
ninkų eiles, tuojau visų at
kreipė dėmesį, nes visi žino, 
kad ji savo pasiimtas parei
gas atlikti moka puikiau už 
kitus. Ir ištikrųjų, p. Paval
kienė jau pralenkė už save 
senesnius vajininkus. ’’Ameri
ka” linki p. Pavalkienei ir 
toliau sėkmingai darbuotis. 
Tikimės, kad p. Pavalkienės 
prenumeratų grupė Lietuvių 
Dienoj viršys visas.

KAZYS BALTRUŠAITIS, 

visiems brooklyniškiams ge
rai pažįstamas, darbštus ir 
nuoširdus veikėjas,— Apreiš
kimo Panelės Šv. parap. Šv. 
Vardo D-jos pirmininkas. Jis 
brooklyniečius ’’subytino” 
prenumeratomis. ’’Jaunesnie
ji, nepasiduokite! ” — kai kas 
gina. Bet kur tau! — jie nuo 
p. Baltrušaičio pasiliko.

Jėzaus Kristaus prisikėli
mas iš numirusių užantspau
davo savo pirmiau skelbtąjį 
mokslą. Jei Kristus iš numi
rusių būtų neatsikėlęs, būtų 
veltui visas Jo skelbt asai 
mokslas. Kad patraukti žmo
niją, reikėjo Dieviškos galy
bės įrodymo, tik tuomet žmo
nės tūkstančiais išpažino Jo 
Dievystę ir'už Jį savo gyvy
bes aukojo.

Kad būti tikrai geru Kris
taus mokslo sekėju, reikalin
ga tą mokslą gerai pažinti; 
tiktai gerai susipažinęs su 
Kristaus skelbtuoju ■ mokslu, 
žmogus tampa geru ir tikru 
Jo sekėju.

Kadangi senoje mūsų tėvy 
nėję rusų valdžia visokiais 
būdais trukdė lietuviams ka
talikams gerai susipažinti su 
Kristaus paliktuoju mokslu, 
draudė spaudą, persekiojo 
dvasiškiją, ypač viešas kata
likų apeigas, per tai daugelis 
mūs brolių lengvai pasiduoda 
visokių atsimetėlių zaunoms 
ir išklysta.

Kad užkirsti kelią viso
kiems mūsų tautos ardyto
jams, gi katalikams suteikus 
progą turėti gerą savo lietu
višką laikraštį, Brooklyne ir 
tapo išleista ’’Amerika,” kad 
visi lietuviai katalikai galėtų 
už labai pigią kainą jį užsi
sakyti ir stengtis katalikiš
kai įsisąmoninti. Taigi, mie
las lietuvi ir lietuve katalike, 
pasirodykime tikrais Jėzaus 
Kristaus sekėjais; neskaityki
me bedieviškos spaudos, pa
sirodykime esą pilnai susi
pratę katalikai; savo darbu 
užantspauduokim savo kata
likybę. Parodykim ne žodžiu, 
bet darbais, kad mes esame 
katalikai, kad mes biaurimės 
visais tais, kurie žemina ir 
niekina Kristaus Dievystę.

Vienas geriausiųjų įrody
mu, kad biaurimės bedieviu 
ir bus tas, kai mesime skaitę 
jų šlamštus, gi jų vietoje už- 
sisakysim gerą katalikišką 
laikraštį ’ ’Ameriką. ’ ’

Kelkimės iš apsileidimo, 
tapkime tikrais Kristaus se
kėjais, tuokart su visu krikš
čionišku pasauliu, su visais 
katalikais giedosime linksmą 
Aleliuja.

K. J. Krušinskas.
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ŠERMUKŠNINĖ

Sakoma, kad šermukšninės 
lazdos ir velnias bijo, tad aš 
tokią lazdą ir pasirinkau. Ta
čiau, pasirodo, kad kai kurie 
žmonės nebijo ir tokio daik
to, nuo kurio velniai cypda
mi bėga. Gal man reikės įsi
taisyti geležinę lazdą ir kad 
jau trauksiu kuriems, tai net 
susidvilinkavę pasiraivys. O 
jei dar nieko negelbės, tai to
kius reikės pasiųsti į pigmė
jų salas ir tegul ten juos zim
bęs pačiupinėja.

Velykos— puikiausia meti
nė šventė, svarbiausia visai 
žmonijai, visam pasauliui; 
tai pradžia gyvybės! Šį me
tą Velykoms Dievulis davė 
labai gražų orą, žmonės, tar
si pažertas skruzdėlynas, pa
sipylė visur; giriose, parkuo
se, gatvėse, ant stogų!... O 
betgi mūsų tarpe buvo ir to
kių, kurie tos grožybės nema
tė, tikrumoje, jie niekuomet 
saulės nemato... Sulindę, it 
kurmiai į urvus, karčiamose 
gėrė, pasigėrę savo burneles, 
kaip kokius mintuvus atida
rę blevyzgojo, kas ant seilės 
užėjo, viską kojom aukštyn 
vertė. Šermukšninė pasirodė 
bejėgė... Nors ’’nuo jos ir 
velniai bėga,” bet prieš to
kius paleistburnius visa šer
mukšninės galybė, visas įnir
timas nublanko!... Prie ko tad 
tokius gyvūnus galima prily
ginti? Ot, žmonės, žmoneliai! 
Nosys, kaip slyva, pamėlyna
vusios, lūpos sustingusios, 
apsiseilėję, akys užraudusios, 
dvilinkos, iš lėto, tarsi pelė
dos, markstosi. Užkabink, tai 
liežuvį, tarsi kokią mazgotę 
apsižioję, tavailioja, kramto... 
Sakyk jiems ką nori... Taip 
kaip tą šalamandrą: degink 
ugny, nesudegs, perkirsk pu
siau, tai vienas galas bėgs į 
vieną pusę, antras į antrą pu
sę... Nei laikraščiai, nei kal
bėtojai, nei bažnyčiose pamo
kslai negali išmokyti. Kas 
per vieną ausį įėjo, tai per 

kitą ausį, kaip iš kiauro puo
do vanduo, išėjo. Mūsų ge
rieji žmonės, tarsi koks tau
tos ąžuolas, viršūne ir šako
mis siekiasi padangių, neatsi
džiaugia gamtos gražumėliu, 
nežino, kaip atsidėkoti Aukš
čiausiam! O to ąžuolo šaknis, 
štai kokie kirmėlės griaužia... 
Jie bijo šviesos... Užleisk ant 
jų saulės spindulių, tai tuoj 
susiries ir jau daugiau nebe- 
išsities... Jie minta pelėsiais, 
o kvėpuoja karčiamų tvaiku. 
Viena mergaitė priėjo prie 
savo tėvo ir prašo 20 centų, 
kad ji ir mama galėtų nuva
žiuoti į Prospect Parką pa
matyti gėlių kryžių. Gėlių 
kryžius būna kasmet. Tai mil 
žiniškas augančių gėlių kry
žius, daugiausia iš lelijų. Jis 
apkainuojamas virš 50 tūks
tančių dolerių. Yra į ką pa
žiūrėti! Tėvas pralupo užpū- 
liavusį blakstieną, pavertė 
pabalusį akies obuolį ir rik
telėjo, tarsi iš kelmu prislėg
tos krūtinės: Tavo motina to
kia ir tokia! Tu irgi būsi to
kia ir tokia! Smirdėkit na
mie, ba aš jums iš nugaros iš- 
rėšiu kryžių! Ir dar išvertęs 
visą glėbį pekliškų žodžių rė
žė kumščia į nuo skiepo drėg
mės apipuvusį stalą šuktelė
jo, kad smuklininkas duotų 
daugiau kokios ten gyvati
nės.

Mūsų ąžuolo atžalos, viršū
nės, kad ir bando siekti švie
sos, kilnumo, bet mat kokie 
kirmėlės griaužia šaknis... Ir 
išgalvokit dabar, kokią man 
lazdą reikia įsitaisyti tokiems 
žmonėms šonus apkulti? Su 
šermukšnine ar į juos ar į su
puvusį kelmą muštum!

A! New Havenas atsiliepė! 
Labai dėkų už linkėjimus! 
Taip, taip! Aš su savo šer
mukšnine atvyksiu pas jumis 
ir ten kai kam šonus aptaisy
siu. Bet man lyg ir nėra di
delio noro ten vykti, nes ne
daug turite ’’Amerikos” skai 
tytojų... Stokit į kontestinin- 
kų eilę ir uėrašinėkit ’’Ame
riką” savo kolonijoj. Aš at
važiavęs jums padėsiu, tik 
pradėkit darbuotis! Taigi, jei 
norit, kad ant mano senos 
kaktos būtų mažiau raukš
lių, tai turit mane pralinks
minti. O pralinksminsit duo
dami kuo daugiausia ’’Ame
rikai” prenumeratų!

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

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

(Tąsa)

Šis iš Poznanians lenkas 
neslėpdamas pasakojo pergy
ventus savo tėvynėj įspūdžius. 
Girdi, mes, lenkai, patriotai, 
Amerikoje dėjome kruvinai 
uždirbtus centus savo tėvynės 
labui, o ten, Lenkijoje, viso
kie valdininkai, ministerial ir 
kitokie sukčiai, krovė sau tur 
tus, statėsi vilas, kortavo ir 
be pasigailėjimo spaudė savo 
suvargusius piliečius. Palinga 
vo senukas savo galvą ir atsi
dusęs tarė: ’’Jei kas nori pa
matyt tikrąjį tėvynės veidą, 
tai lai patys grįžta ir ten pa
gyvena.”... Senuko žodžiai 
mane sujaudino, nes ir pas 
mus, Lietuvoje, nei kiek ne
geriau...

Štai prišliaužėm ir Bolonie, 
francūzų teritoriją. Bolonijos 
pakrantyje stovėjom apie 3 v. 
iki iškrovė nemažą kiekį auk
so ir keletą pasažierių. Darbą 
sutvarkius, laivas subaubė ir 
pradėjo šliaužti pirmyn, kol 
pagaliau, apie vidurnaktį pa
siekėm Southampton, — Ang
lijos uostą. Pirmoji jūros ke
lionės diena prašvilpė, kaip 
nebuvus.

Vasario 8 diena, buvo tai 
antroji diena vandenio kelio
nės. Iš pat ryto dangus gied
ras, jokio debesėlio nesimatė. 
Saulė savo spinduliais glostė 
vandenyno paviršį. Laivas ė- 
jo išlėto pirmyn. Švelnus vė
jelis, tarsi motinos ranka vi
sus švelniai glostė. Visi kelei
viai geriausioj nuotaikoj. A- 
pie pirmą vai. po pietų pri
šliaužėm Anglijos įlanką, o 
pavakary atsisveikinom su vi
sa Europos žemele. Ilgai dar 
žiūrėjom į žemės juodumas, 
bet pagaliau viskas pranyko, 
likom jūros globoje. Kai ku
rie žmonės rytmetinę nuotai
ką visai pamainė. Dabar at
rodė išblyškę, menko vėjelio 
papučiami svyruoja. Stipres
nių nervų žmonės jūrų ligos 
dar nepažinojo ir salione lo
šė tam tikrą šabalbonų žaidi
mą iki 12 vai. nakties.

Trečia vandeniu kelionės 
diena (vas. 9) buvo labai gra 
ži. Tik šiek tiek šalčiau. Susi

pažinau p. Vaitoniu ir tokiu 
žydeliu. Vėliau susipažinau ir 
su panele Šer. Ji važiavo iš 
Šveicarijos, užbaigus univer
sitete medicinos fakultetą. Iš
sikalbėjus, pasirodė, kad ji 
gimus Lietuvoje, Varėnoj, 
bet lietuviškai nemokėjo. Tė
vas esąs lietuvis, o motina lat 
ve. Jie gyvena Chicagoj. Ji 
2 metij amž. išvežta į Latvi
ją. Graži mergina! Gintaro 
spalvos akutės, juodaplaukė, 
iškalbipga ir gražiai moka 
skambinti pianą. Man jau ke
lintą kartą tenka važiuoti 
per Atlantą, bet Holandų li
nija padarė didžiausį įspūdį. 
Vargiai suieškotum malones
nių žmonių už holandus! O 
kaip jie moka valgius paga
minti! Valgai ir nori. O ke
lionėje tas labai svarbu.

Ketvirtą dieną kelionės (10 
d. vas.) atsikėliau anksti, nes 
kažkodėl nesimiegojo gerai. 
Išėjau tyru oru pakvėpuoti. 
Kraštas sidabrinio mėnulio 
kybojo porą metrų nuo van
dens paviršiaus, riestas, tarsi 
pjautuvas. Debesėliai tamsiai 
raudona bronzine spalva da
žyti išlėto slinko keisdami 
spalvų įvairumą ir formas. 
Vanduo vėjelio judinamas žė
rėjo, kaip prie ugnies paber
ti briliantai. Klaiki tyluma. 
Tarsi jokios gyvybės nėra. 
Tik laivas kirsdamas vilnis 
kartais padaro garsą. Po pus
ryčių nuėjau į salioną pasi
praktikuoti. Užbaigus išeinu 
lauk, nugi panelės apstoju
sios būriu ir prašo, kad joms 
ką nors padainuočiau. Taigi, 
turėjau pasižadėti kitą kar
tą jas patenkinti, o dabar su 
viena panele nuėjau teniso 
lošti. Lošėme visą popietį. Va
dinasi, pradedu užmegzti ry
šius su panelėmis. Ir kokis 
dar pasisekimas! Diena pra
bėgo, kaip nebuvus. Po vaka
rienės ėjom pažiūrėti juda
mų paveikslų. Po paveikslų 
dar gerokai pasivaikščiojom 
ir tą naktį miegojosi, kaip 
iki šiol nesimiegojo! Taip ir 
baigėsi ketvirtoji vandeniu 
kelionės diena.

(Bus daugiau).

PRANAS A. RAUGALAS.

Vietos lietuviams gerai ži
nomas jaunas veiklus veikė
jas, Vyčių 49 kp. pirmin., šv. 
Jurgio parap. choro narys, 
Studentų Draugijos pirmin., 
ir gabus St. John’s Universi
teto studentas, išvažiuoja su 
’’Vairas” dramos rateliu, ba
landžio 7 ir 8 d., į Hartford 
ir New Britain, Conn, lošti 
veikale ’’Aušros Sūnus,” S. 
Čiurlionienės 4 veiksmų dra
moje. Studentas Raugalas lo 
šia svarbioj Stolco rolėj. Dra
mos ratelis ’’Vairas” veikia 
nuo 1928 m., yra pastatęs 9 
veikalus, per 19 kartų. ’’Auš
ros Sūnus” iš eilės vaidina
mas 5 kartą.

Be p. Raugalo šiame veika
le vaidina: Kazys Balčiūnas, 
Ona Raugalaitė, Albina Ja- 
nukėnaitė-Pakinkienė, Dr. M. 
Mikolainis, Juozas Antanavi
čius, Marė Seniskevičiūtė, A. 
Revukas, Myk. Antanavičius, 
Pranas Bertulis ir Mykolas 
Barasnevičius.

Vaidinimas Hartforde bus 
šeštad. vakare, 7 va., Lietu
vių Mokyklos salėj, 339 Capi
tol Ave., kur vietos L. R. K. 
S. A. 89 kp. vairiečius atsi
kvietė.

New Britaine lietuviai tą 
vaidinimą matys sekmad., 2 
vai. p. p., Lietuvių Salėj, 354 
Park St.

Bon voyage, ’’Vairas”!
Profesorius.

Į VISUOMENĘ.

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

’’Amerikos” Administ.
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M. RAKAUSKAITĖS SUKAKTUVĖS.
------------o

Amerikietė p-lė Marijona 
Rakauskaitė jau 10 metų iš
dirbo Lietuvos menui. Štai 
ką ’’Rytas” rašo:

’’Rakauskų, šeima yra vie
na iš senesnių emigravusių iš 
Lietuvos į Ameriką. Tėvas ki
lęs nuo Raseinių, motina nuo 
Jurbarko. M. Rakauskaitė gi 
mė Chicago j e. Dar visai jai 
mažai esant, tėvai persikėlė 
gyventi į Bridgeportą. Ten 
ji ir mokėsi. Aukštesnį moks
lą ėjo San Francisco mieste, 
pranciškonų vienuolyne. Mo
tina turėjo taip pat gerą bal
są. Iš mažens mokė savo duk
relę dainuoti, deklamuoti ir 
leisdavo į įvairius lietuvių va 
karus. Tėvas, būdamas patri- 
jotas, visuomet savo vaikams 
kalbėdavo apie jų tėvynę, 
Lietuvą, ragindamas ją my
lėti, kurią ir pats labai mylė
jo-

Rakauskų šeima visuomet 
buvo pamaldi ir giliai tikin
ti. Iš jų šeimos yra net keli 
vienuoliai.

Paaugusi M. Rakauskaitė 
buvo mokytoja, choro vedėja, 

į

dainavo pati koncertuose. Bu 
vo taip pat prekybininkė, ka
sininkė. Didžiojo karo metu 
ji buvo pirmoji moteris, uži
manti ’’Edison Electric Com
pany” kasininkės' vietą. Visi 
Lietuvos laisvės paskolos bo- 
nai perėjo per jos rankas.

Kartą M. Rakauskaitė susi 
pažino su P. Baldwyn, anglų 
tautybės muzikos mokytoją, 
kuri išklausiusi jos balsą, pri 
pažino labai jį vertingu ir pa
tarė jį lavinti.

TRUMPOS NAUJIENOS
—• ’’Diena” rašo, kad Šau

lių Sąjunga jau pareiškė no
rą stoti į Taut, talką. Princi
pinių kliūčių jos priėmimui 
nėra, sutikimas duotas. Visi 
priėmimo formalumai bus at
likti kiek vėliau.

—• Lietuvos atstovybės sek
retorius Rygoj p. Montvila 
atšauktas į Kauną, o į jo vie
tą iš centro paskirtas p. Ži
lionis.

—Vienas iš lietuvių trem
tinių, sugrįžusių iš Rusijos, 
kun. Bugenis, vyksta į Angli
ją. Jis ten padės aprūpinti 
dvasios reikalais ten gyve
nančius lietuvius.

Nuo to laiko M. Rakaus
kaitė ir pradėjo rengtis artis
tės karjerai, mokydamasi pas 
įvairius dainavimo mokyto
jus.

M. Rakauskaitė pirmoji su
rengė per radio Amerikoj lie 
tuvių liaudies dainų koncer
tą ir šiaip intensyviai dalyva
vo įvairiuose koncertuose. Bi
rutės Draugijos (Chicagoje) 
statomose operetėse pradėjo 
ir M. Rakauskaitė atlikinėti 
įvairias roles.

Atvykus į Ameriką Stasiui 
Šimkui, juodu apvažiavo be
veik visas lietuvių kolonijas 
su koncertais, kurie M. Ra
kauskaitę išgarsino ir ne lie
tuvių tarpe. Pagaliau gavo iš 
Antano Sodeikos pakvietimą 
atvažiuoti į Lietuvą aplanky
ti tėvų žemę ir prisidėti prie 
nepriklausomosios Lietuvos 
meno kultūros kėlimo.

M. Rakauskaitė, gražiai iš
lydėta savo draugų ir pažįs
tamų, atvyko į Lietuvą 1923 
metų pabaigoje.

1924 m. vasario 28 dieną 
jau debiutavo mūsų operoj 
’’Carmen” rolėje. Debiutas 
puikiai pavyko ir M. Rakaus
kaitė liko nuolatinė mūsų o- 
peros artistė.

Per dešimt metų ji daina
vo per dvidešimt atskirų op e 
rų pastatymų, iš kurių žy
miausiose ’’Tosca,” ’’Aida,” 
’ ’Gražina, ’ ’ ’ ’Hugenotai, ’ ’ ir 
kt.

Kovo mėnesio 12 d. M. Ra
kauskaitė, minėdama dešimt 
metų savo secnos sukaktį, V. 
Teatre dainuos savo senai 
dainuoto j ’’Carmen” rolėj.”

— Vienas Jungtinių Valst. 
didžiausias degtinės bravoras 
paskelbė jų chemikų išradi
mą per 5 dienas pasendint 
degtinę. Ikišiol degtinė rei
kėjo medinėse bačkose sen
dinti kelis metus, kol įgauna 
gerą skonį. Pennsylvanijoj ji 
jau parduodama vardu May
flower.

—• Gimdymų kontrolės bi- 
lius Senato komisijoje dar te 
besvarstomas, nors visų nu- 
jaučama, kad nėra vilties jį 
pravesti. Didžiausi priešai ir 
biliaus smerkė j ai, nėra kata
likai, kaip kad kas mano, bet 
protestantai.

—• Lietuvos banko aukso 
fondas šių metų kovo 15 d. 
siekė 54.03 mil. lt. Svetimos 
valiutos fondas — 12.66 mil. 
lt. Diskontų ir paskolos — 
83.06 mil. lt. Banknotų apy
varta — 85.28 mil. lt. Bank
notų padengimas auksu suda
rė 63.4 pro c., o auksu ir va
liuta —• 78.2 proc.

— Liuteronai pradėjo vi
dujinį sąjūdį del mišių sugrą 
žinimo į jų liturgiją. Netik 
politikoj (diktatoriai, nacio
nalizmas), bet ir tikyboj įsi
gali viduramžių kryptis.

— Šv. Povilo gildą (sąjun
ga), New Yorke turi gerų 
pasekmių atvertimo į katali
kybę darbe. Gildą prasiplės 
po visas Jungtines Valstybes. 
Ji rūpinsis protestonų atsi
vertimu.

—* Oro susisiekimą su Klai
pėda ir Palanga šiais metais 
manoma įvesti. Orlaiviais nu
matoma vežioti keleivius ir 
paštą.

— Gauta žinių, kad netru
kus žada atvykti į Lietuvą, 
susipažinti su Lietuvos rinka, 
Sovietų delegacija. Prekybi
nius santykius su Rusais no
rima dar daugiau išplėsti.

— Buv. Klaipėdos guber
natorius V. Gylys paskirtas 
Lietuvos charge d’affaires 
Briuselyje su Lietuvos atsto
vybės teisėmis.

— Amerikos vyriausybė 
kunigo L. G. Ligutti planus 
aprūpinti angliakasius bu
tais Iowa valstybėje. (Ypač 
Dalias ir Polk counties). Wa- 
shingtonas jau paskyrė 100 
tūkstančių dolerių fondą.

—• Parvykusį iš Rusijos 
tremtinį kun. Gronskį sutiko 
Rusijoje kaliniais rūpintis ko 
miteto ir KVC pirmininkas, 
kun. V. Mieleška. Kun. Gron- 
skis tuo tarpu sustojo Zitnin- 
kių viešbutyje.

— Lietuvos pasiuntinys, P. 
Klimas, šiomis dienomis, res
publikos Prezidento vardu, į- 
teikė Lietuvos ordenus ke
liems aukštiems Franci jos ar
mijos kariams.

—< Mussolini kalbėdamas į 
penktą generalį fašistų susi
rinkimą griežtai pabrėžė: ti
kybine ramybė yra viena di
džiausia mūsų žmonių pajė
gų. Jąją išstatyti pavojun ar 
susilpninti, būtų prasižengi
mas prieš tautą. Mussolini tą 
supranta ir įvertina. Nacio
nalistams tas įsidėmėtina.

KORESPONDENCIJOS
' ------------o------------
marianapolis. Rochester, N. Y.

Pereitą savaitę Marianapo- 
liečiai minėjo a. a. kun. T. Ku
dirkos, M. I. C. metines suka
ktuves. Kun. Kudirka, kurs 
prieš du metu mirė Chicago j, 
buvęs pirmas Tėvų Marijonų 
Provincionalas Amerikoje, la
bai daug pasidarbavęs lietu
viu visuomenės labui. Jo ini
ciatyva pradėtos derybos ir 
įgyta dabartinė Marianapo- 
lio kolegija.

Amžiną atilsį duok jo sie
lai, Viešpatie!

Baigėsi kvotimai.

Kovo 27 d. baigėsi antro 
semestro mokslo metų kvoti
mai. Mokiniai džiaugiasi lai
mingai užbaigę kitą mokslo 
metų dalį. Užbaigus kvoti
mus, rengtasi prie didžiulių 
Velykų švenčių. Kurie stu
dentai gyvena artimesniuose 
miestuose, turi progos pra
leisti šventes pas tėvelius ar 
savuosius gimines.

— Pastaromis dienomis ko- 
legijon grįžo klierikas Au- 
gūnas, kuris ilgoką laiką iš
gulėjo šv. Vincento ligoninėj 
Worcester, Mass. Draugai mo 
kiniai linki jam geriausių pa
sekmių !

—o—
— Prieš savaitę, iš spaudos 

išėjo 1-2 šių metų ’’Studentų 
Žodžio” numeris, kuriam til
po rimtų straipsnių bei įdo
mių aprašymų, pranešimų.

Sportas.
Kovo 21 d. buvo iššaukta 

pirma sviedinio ratelio prak
tika. Šį kartą raportavo vien 
tik metikai (pitchers) - ir 
gaudikai (catchers). Oro ne
pastovumas dar neduoda da
ryti praktikos.

Visiems sviedinio reika
lams vadovauja nesenai at
vykęs mokytojas p. J. Ra
kauskas. Ponas Rakauskas 
kilęs iš Du Bois, Pa., lankęs 
ir baigęs šv. Pranciškaus ko
legiją, Loretta, Pa.,* kurioj į- 
gijo mokslo laipsnį. Prama- 
toma, kad p. Rakauskas po 
Velykų būsiąs anglų kalbos 
mokytoju.

Studentai, linki jam geriau 
šio pasisekimo!

A. J. M. (L.K.).

Worcester - Rochester.
Gauta telegrama iš Wor

cester, Mass. (315 mylių nuo 
Rochesterio), kad Worceste- 
rio Aušros Vartų parap. liet, 
studentų kp. basketball ty
mas atvažiuoja į Rochesterį 
persiimti su mūsų šv. Jurgio 
parap. liet. stud. kp. tymu.

Šis žaidimas parodys, ku
rios lietuvių kolonijos jauni
mas smarkesnis. Worcesterie- 
čiai laimėjo Naujosios Angli
jos pirmenybes ir jei jie su
plieksią mūsiškius, tai būsią 
čampionais. Mūsų tymą veda 
gabus ’’coach”—Vyt. Baltru
šaitis. Mūsiškiai tikisi laimė
ti. Būtinai visi dalyvaukime 
rungtynėse ir pakvieskim sa
vo draugus.

Žaidimas įvyks Concordia - 
Al jo Hall, Clifford Ave., penk- 
tad., bal. 13 d. Prasidės 7:15 
vakare. Įžanga tik 15c.

Šokių vakaras.
Šešt., bal. 14 d., šv. Jurgio 

par. salėj įvyks pasilinksmi
nimo vakarėlis, kuriame daly
vaus seni ir jauni. Wor- 
cesteriečiai bus garbės sve
čiais. Šokius rengia mūsų pa
rapijos studentų kuopa. Tik
rai bus gražu ir verta atsi
lankyti. Orkestras vienas ge
riausių Rochestery.

Benediktas.

Waterbury, Conn
Visi Waterburio studentai 

9 

nekantriai laukia ateinančio 
Studentų Seimo, kuris bus 
liepos mėnesyje. Kitam mūsų 
mėn. susirinkime rinksim de
legatus nuo Waterburio į tą 
seimą. Prie to, turėsime daug 
naujų dalykų svarstyti.

Po įvykusių debatų aną die 
ną prie studentų prisirašė šie 
nauji nariai: R. Matijošaitis, 
Nellie Žukauskas, Nellie A- 
liulis, Eliz. Valaitis, Edm. 
Laudinskas, Petras Stokes, 
Petras Adams, Ant. Kateiva, 
Ant. Aleksaitis, Jr., Jos. Pri- 
savage, Teresė Plangas ir V. 
Klimas. Sveikiname!

Spauda — didžiausia pa
saulio galybė, tad remk 
„Ameriką” lietuvi.
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Newark, N. J.
Velykų rytą ant mišių žino 

nių susirinko virš tūkstančio. 
Tai labai senai tiek žmonių 
buvo matyt mūsų bažnyčioj. 
Choras ir gražiai pasirodė su 
giedojimu laike mišių, kurias 
atnašavo svetimtautis kuni
gas vienuolis. Pamokslą sake 
klebonas, kun. Kelmelis. Pro
cesijoj dalyvavo daug vaiku
čių, kuriuos prirengė sesutės 
pranciškietės. Aukų sudėta a- 
pie tūkstantį dolerių. Garbė 
parapijonams už tokią gražią 
auką!

Bal. 8 d., mūs jaunųjų cho
ras rengia gražų vakarą, pa- 
rap. salėj. Bus pamarginimas 
ir šokiai. Paremkit priaugan
tį jaunimą!

Motinų dienai pradeda ren
gtis visas jaunimas, šv. Ceci
lijos suaugusių ir priaugan
čių choras, sodalietės, Šv. Tre 
jybės vaikinų klūbas ir j au
nu jų Šv. Vardo D-jos vaiki
nai. Visi sudarys didelį būrį 
jaunimo ir pirmą kartą pasi
rodys ką gali. Motinų dieną 
bus suvaidintas gražus veika
lėlis ’’Motinėlė.” Laukiam!

Bal. 7 d. parapijos salėje 
bus gražus vakaras, tai apy
linkės chorų susipažinimo va
karas. Bus šokiai ir užkan
džiai.

Juozukas.

Elizabė+h, N. J.
Nenugalimas jaunimas!

Mūsų jaunuoliai Šv. Vardo 
kuopelės smarkiai darbuojas. 
Daug yra vilties, kad bus 
čampionai visoj Union Coun
ty. Štai, kuo remiasi mūsų 
pasitikėjimas: Mūsiškiai su
pliekė šv. Mykolo grupę 96 
prieš jų 16, iš kurių punktų 
Edvardas Zackas vienas įne
šė 66 asmenišku .pasiryži
mu. Toliau, pergalėjo Šv. Sa
kramento grupę 36-26, o Šv. 
Ražančiaus 38-27. Keletas su 
sirėmimų buvo svečių atidė
ti, ir nežinia kodėl... Gal bu
vo šalta?... Sezonas nelabai 
ilgai tęsis ir tuojau gausime 
progos per ’’Ameriką” per
duoti linksmą žinią . jų gra
žaus pasisekimo.

Didžioji Savaitė.
Vietinis prof. komp. Juo

zas Žilevičius sudarė vyrų

O----- ------
ansamblį, kuris keturiais bal 
sais giedojo dalis Lementaci- 
jų per ’’Tamsybių” pamal
das. Didžiumą responsorijų 
jisai sukomponavo. Kai ku
rios ypatingai gražiai vaiz
duoja didžiosios savaitės dva 
šią, ypač ’’Vinea mea,” 
’’Tristis ėst anima mea,” ”In 
Monte Oliveti,” ”Ecce Vidi
mus,” ’’Ingrediente Domi
no” ir dar kelių. Deja, tie kū 
riniai tik rankraštyje esti. 
Amerikos muzikai privalėtų 
naudotis gerb. komp. muzikai 
atsidavimu ir prašyti nuora
šų, kurių jis nesigaili teikti. 
Jomis jie galėtų daugelį baž
nytinių apeigų pagražinti.

Džiaugiamės gerb. kompo
zitoriaus Žilevičiaus nenuils
tamu darbštumu ir panorėtu
me koncerto sudaryto iš vien 
jo kūrinių.

—o— 
Misijos.

Kun. J. Bružikas-Jėzuitas, 
laikys misijas per dvi savai
tes, pradedant balandžio 15 
d. ir baigiant bal. 29 d. Pir
moji savaitė skiriama mote
rims, o antroji vyrams. Pa
čiam vidury misijų pasitaiko 
40 valandų atlaidai (3 sekm. 
po Velykų). Maloni žinia pa
rapi jonams ir rėmėjams! Pra
šome pranešti visiems, kurie 
negauna progos šio praneši
mo matyti. Tėvas Bružikas tu 
ri nepaprastą įtekmę į vyrus 
ir todėl ypatingai juos kvie
čiame atvykti pasiklausyt ga
baus ir įdomaus kalbėtojo.

Markūzas.

Kearney, N. J.
Liet. Vyčių Algirdo 90 kp. 

įvyko basketbolo rungtynės 
su Šv. Vardo D-ja. Abi pusės 
parodė daug gabumų, bet ga
lutinai laimėjo vyčiai.

Pasibaigus žaidimui buvo 
vakarienė. Stalai apkrauta 
gardžiais užkandžiais ir gėri
mais.

Reikia pasidžiaugti, kad 
jaunimas taip sutartinai vei- *
kia su suaugusiais. Užtai lie
tuviai susilaukia pagarbos ir 
iš kitataučių. Valio, jaunime 
ir senesnieji!

Reporteris.

Margučių balius pavyko.
Margučių balius įvyko bal. 

1 d. Jį rengė šv. Onos klūbas 
parapijos naudai. Gaspadi- 
nės buvo Bušniauskienė ir 
Leznevičienė. Parengimas tik 
rai geras buvo, tik gaila, kad 
ne gana skaitlingai atsilankė 
svečių. Balius praėjo geroje 
nuotaikoje. Garbė už tai pri
klauso šv. Onos klūbui, o y- 
patingai gaspadinėms.

—o— 
Misijos.

Šv. Kazimiero parap. misi
jos prasidėjo balandžio 3 d. 
ir baigsis bal. 15 d. Pirmoji 
savaitė skiriama moterims ir 
merginoms, antroji gi — vy
rams ir vaikinams. Vakarais 
pamaldos esti 7:30, rytais gi 
mišios su pamokslu 9 vai. Ry
tais daroma visiems bendrai. 
Misijas veda garsus misijo- 
nierius Tėvas J. Bružikas-Jė
zuitas. Pirmoje savaitėje mo
terys ir merginos lankosi ga
na skaitlingai. Vyrai žada ir
gi nepasiduoti. Naudokitės vi 
si. Visos apylinkės lietuviai 
yra kviečiami dalyvauti.

Velykų pamaldos praėjo 
gražiai.

Velykų pamaldos šiais me
tais praėjo labai gražiai. Rū
pestingi], moterų bažnyčia bu 
vo labai švariai išmazgota, 
Altoriaus gi draugijos gražiai 
papuošta. Choras gi pasirodė 
su naujomis mišiomis. Žmo
nių atsilankė daug.

Sveikino kleboną.
Šv. Cecilijos choras Vely

kų proga pasveikino savo kle 
boną, kun. S. Stonį. Klebo
nas padėkojo choristams už 
darbą ir pavaišino.

Report.

KONCERTAS - ŠOKIAI - KOMEDIJA

"Moterims Neišsimeluosi”
Vaidins ’VYTAUTO VAIDILŲ RATELIS’

Sekmai Balandžio - April 15 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.

PASKAITA.

Balandžio 12 d., ketverge, 
7:30, Jennings Hall, 85 Bush
wick Ave., Brooklyne. Laiky
sim paskaitą tema ’’Draudžia 
moji literatūra” ir ’’Spaudos 
atgavimas. ’ ’

Laikraštininkai, rašytojai 
ir profesionalai prašoma atsi
lankyti.

Kun. A. Milukas ir 
’■Rūtos” ratelis.

ATITAISYMAS.

Didžiojo New Yorko Fed. 
Apskrities mitingas turėjęs į- 
vykti balandžio 6 d., neįvyks. 
Sekantis apskrities susirinki
mas bus balandžio 27 d., 8 v. 
vak., Karalienės Ang. parap. 
salėj. Visi draugijų ir kuopų 
atstovai prašomi susirinkti. 
Bus svarbių tarimų ir prane
šimų.

Apskr. valdyba.

SMARKIAI RUOŠIAMASI.

Apreiškimo parapijos 20 
metų jubiliejaus prisirengi
mas eina gana smagiu tempu. 
Vakarienės tikietai jau bai- 
mi išparduoti. Reiškia — va
karienėj žada būti virš 500 
žmonių. Jubiliejaus rengimo 
komisija darbuojasi sėkmin
gai ir yra vilties, kad jai tas 
darbas pasiseks.

Reikia nepamiršti, kad va
karienei programa bus labai 
įvairi. Muz. J. Jankus ruo
šiasi prie to nejuokais. Vaka 
rienė įvyks gegužės 6 dieną, 
parapijos salėj.

Pranas Dulkė, Karalienės 
Angelų parapijos vargonin
kas, persikėlė gyventi į Mas- 
pethą (61-19 — 56th Drive). 
Kas norite mokytis piano 
skambint ar balsą lavint, tai 
kreipkitės, dabar geriausias 
laikas. Su linksma pavasario 
saulute, pralinksmčkime ir 
mes.

LIETUVIŲ RADIO.

Kiekvieną rytą 10:30, iš 
stoties WMBQ, 1500 kle., 
girdima lietuviška programa, 
vedama J. Tarno. Perduoda
ma graži piano muzika, dai
nos ir įvairenybės.

Pirmadienių vakarais, 7:30 
iš tos pat stoties J. Dumčiaus 
programa. Ji žada virst vadi
namu ’’kauboy’ų” pusvalan
džiu. Galgi ir bus kas naujo?

Trečiad. vakarais J. Valai
čio programa iš WHOM — 
1450 kle.

Šeštadienio rytą, 10:30, iš 
WMBQ stoties J. Ginkaus ra
dio programa. Pasiklausykite 
lietuviškų programų!

Report.

Taupyk pinigus ir lai
ką — jei ko nori pirkt ar 
parduodi — skaityk 
skelbimus ir skelbkis 
„Amerikoj”.

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
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Balandžio 6 dieną, 192.4 ’’AMERIKA”

VIETOS ŽINIOS ’’ATGAILA.”

CENTRAL BROOKLYN.

Velykų iškilmės.
Šv. Jurgio parapija iškil

mingai apvaikščiojo velyki
nes apeigas. Gražioj procesi
joj dalyvavo sodalietės su jų 
vėliava. Mažos mergaitės bar
stė gėles. Nešama vėliava šv. 
Ražančiaus draugystės ir Šv. 
Širdies Jėzaus. Altoriai buvo 
papuošti brangiomis lelijo
mis. Klebonas kun. Pakalnis 
laikė Prisikėlimo mišias, o vi
karas kun. Laurinaitis pasa
kė gražų pamokslą, sveikin
damas, vardu klebono ir sa
vo, linkėdamas linksmų šven
čių.

Žmonės užpildė visą bažny
čią, galeriją ir matėsi daug 
stovinčių. Choras gražiai gie
dojo.

Iš visų lūpų skambėjo lin
ksmas Aleliuja! Aleliuja!

Vainikas.

’’Gudtaim Vaistai.”
—Oi, oi, oi, kaip man ne

ramu: oras blogas, darbo ne- 

jūsų bėdos nuslinks ’’šešė
liuose” ir kiti vargai sutruks 
taip, kaip perpūstos ’’pūs
lės.”

Bus vyčiai svečiai iš New 
Jersey, New Yorko, Maspeth 
ir Brooklyno. Bus leidžiama 
ir dovanos,—dviejų, trijų ir 
penkių dolerių. Ateikite ir 
persitikrinkite. Gros ’’Buster 
Hart Orchestra.”

J. F. D.

SUSIŽIEDAVO.

Visiems žinomas veikėjas, 
Liet. Vyčių centro pirminin
kas, inž. A. Mažeika, susižie
davo su p-le Zuzana Ungu- 
raite, — irgi darbščia vyte 
ir sportininke. Sužiedotuvių 
puota buvo pas Unguraičius 
per Velykų šventes.

Teko neoficialiai sužinoti, 
kad nepoilgo įvyks ir vestu
vės, o po to gal ir kelionė į 
Lietuvą...

Sveikiname ir linkime ge
riausio pasisekimo!

Collega.

Sekmadienį, balandžio 15 
dieną, Aušros Vartų parapi
jos salėj, 568 Broome Street, 
New Yorke, L. Vyčių apskri
tis stato tragediją ’’Atgaila” 
ir komed. ’’The Red Lamp.”

Įžanga 35 centai. Parengi
mo pelnas pusiau su parapi
ja. Rengėjai kviečia visuome
nę į šį parengimą atsilankyti.

A. J. M.

VYČIŲ 41 KP. SUSIRINK.

2iiiiiiiii!iiniiniiiii iiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiii  iiiiiiiiiiiiiiiiin tnni£ 
E Tel.: STagg 2-2306 =

1 PALOCIUS SALDAINIU I 
= KRAUTUVĖ,. E
= GERIAUSIOS RŪŠIES =

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate = 
E Pietūs išanksto susitarus. 5
E AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš E 
= geriausių bravoru. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: E 
= J. GINKUS, ~ E
E 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. E

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC
L A. J. VALANTIEJUS

UNDERTAKER and ENBALMER 
REAL ESTATE 

GENERAL INSURANCE
54.41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

Lietuvos Vyčių 41 Vytauto 
kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks ketvirtad., bal. 12, 
A. Kemežio namuose, 12 Man 
hattan Avė., Brooklyne.

Kadangi dabartiniu laiku 
apskritis turi naujų narių 
vajų, tai kurie nori įstoti į 
šią organizacijos kuopą, at- 
silankykit į šį susirinkimą.

A. J. Mažeika, pirm.

Tel. STagg 2—0783 NOTARY PUBLIC

- JOSEPH LE VANDA 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS

107 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

Tel.: STagg 2—5043 NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS, Inc.
BIELIAUSKAS 

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

gaunu, draugų neturiu, nie
kas, o niekas nemalonu. Kur 
tik nueisi, tai vis bėdos ir bė
dos; visi žmonės pikti ir ne
prielankūs;- nežinau nei ką 
daryti, nei kur eiti. Vakar bu
vau pas gydytoją, tai man pa
tarė nesirūpinti ir jokių vais
tų nedavė, tik tris dolerius at
ėmė. Turbūt nieko neišmano, 
kad recepto man neparašė; 
reiks eiti pas kitą, gal nors ko
kių vaistų duos del mano ne
ramumo.

Taip skundėsi Turmpturm- 
pkevičius apie save. Aš jam į 
tą atsakiau:

—Klausyk, Pijušai, aš tau 
turiu kaip tik tinkamų vais
tų, kurie išgydė daug tokių 
ligonių, kaip tamsta.

Jis maldavo manęs, kad aš 
jam tų gyduolių vardą pasa
kyčiau ir ar brangiai jos kai
nuoja?

—Štai tau receptas, kuris 
tekainuoja pusę dolerio. Tau 
išpildys Gudtaim vaistinė, ži
noma, kaipo ’’Liet. Vyčių 49 
kuopos,” 207 York St., šven
to Jurgio parapijos salėj, mil 
žiniškam šešėlių ir pūslių ba
liuje, sekmadienio vak, bal. 
(April) 22 d., 1934

Tai ir kiti bėdų ligoniai pa
naudokite šių vaistų. Visos

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

20-to amžiaus
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 1-ja premija Amerikoje 
apdovanotoje karo apysakoje.

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

Kaina tik $1.35 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.

Tel.: 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
» 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 DUONĄ?
Dėlto, kad yra patentuota Suv. Valstijose, ilgai nepasensta ir 

per tai .gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

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

Kreipkitės adresu:

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

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

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

N. MASENAS BAKING CO.

7
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VIETOS ŽINIOS
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MASPETH, N. Y.

—• Velykų rytas buvo įspū
dingas. Bažnyčia prikimšta 
žmonių. Visų nuotaika pakilu
si. Graži procesija išsirikiuo
ja. Klebonas pašventino naują 
didelį varpą, kuris suskambė
jo visu procesijos metu. Maži 
vaikai, mergaites, karūnos, sto 
vylos, žvakių mirgėjimas, cho
ro giedojimas, smuiko grieži
mas, tiek susiliejo į vieną gra
žią, jausmingą Aleliu ją, kad 
ne vienas pravirko džiaugs
mingai. Pirmos taip iškilmin
gos Velykos Maspethe. Varpo 
šventinimo apeigos buvo foto
grafuojamos (p. Kručo).

—• Jaunieji Šv. Vardo D-jos 
nariai turėjo savo šeimyninį 
pasilinksminimą antrą Ve
lykų dieną.

4 --V. • . ‘ —

—• Jau ir suaugusieji turės 
savo atskirą sutvirtinimo sa
kramentui prisiruošti klasę. 
Klasė bus šią savaitę trečia
dienio vakare.

— Šią savaitę kun. J. Bal- 
kūnas buvo išvykęs pasisve
čiuoti pas savo tėvelius į 
Maltby, Pa.

—• Parapijos draugijų ko
mitetas turės susirinkimą ba
landžio 9 d. vakare.

—* Serga p. J. Baltrūnienė 
ir J. Kalinauskas.

— Naująjį varpą jau įtrau 
kė į bažnyčios bokštą. Skam
ba puikiai.

—. Balandžio 14 d. bus są- 
jungiečių margučių balius A- 
tateka klūbe. Visi atsilanky
kime !

—. Altoriaus draugijos su
sirinkimas įvyks šį trečiadie
nį, vakare.

Maspetho vyčiai gražiai 
kruta, visur dalyvauja ir 
gražiai sutinka su kitom or
ganizacijom. Čia yra daugelis 
jaunų merginų ir vyrų, kodėl 
jie dar neprisirašo prie vyčių? 
Jiems būtų didelė nauda. Vi
suomet vyčiai rengia šokius, 
vaidinimus, pasivaišinimus ir 
t.t. Turi basketbolo ratelį, o 
dabar ant vasaros, turės ba- 
sebolo ratelį. Gera proga at
letams prisidėti. Kelkitės, 
Maspetho jaunime, prisirašy
ki! prie vyčių

Susirinkimai būna kas pir
mą panedėlį mėnesio.

Basketbolo ratelis pabaigė 

sezoną. Iš 21 lošimo, išlošė 
14, o pralošė 7.

Vyčiai kviečia Brooklyno 
Liths rungtis del lietuvių bas 
ketbolo čampionato.

Brooklyn ir Maspeth, ar 
priimsit kvietimą?

Dėdė.

Andrą dieną Velykų Šven
to Vardo D-jos jaunamečių 
skyrius turėjo savo pasilinks 

^•minimo vakarėlį. Visi gražiai 
žaidė. Atsilankė ir dvas. va
das kun. Aleksiūnas.

Dėkojam gerb. Tėveliui J. 
Aleksiūnui už ”Maž. Drau
gą,” kurį parsinešam kiek
vieną šeštadienį pareidami iš 
katekizacijos pamokų. Kaš
tuoja tik lc. ir duoda mums 
progos išmokti lietuviškai 
skaityti Turint tokį dvasios 
vadą energinga mums augti 
ir tautinei stiprėti.

Altoriaus Vaikas.

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” KEPTUVĖ 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

POVILAS GUSTAS ir SHALINS 
—: Gr a b o r i ai :—

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

s.s.

s.s.

16
30

12
26

FREDERIK VIII Balandžio 21
UNITED,STATES Gegužės
FREDERIK VIII Gegužės

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.

S.S.
S.S. UNITED STATES Birželio
S.S. FREDERIK VIII Birželio

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

laivu "FREDERIK VIII” iš New Yofko Birželio 30.d.

Į JŪSŲ TAUTINĘ KLAIPĖDA 
(Per Copenhagą)

IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO

Visa Kelione Juromis
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 1
167 McKinley Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel.: APplegate 7-5733

H
ii

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

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

Tel.: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

”AMERIKA”

BŪTŲ NUTEISĘ NE
TEISINGAI.

Kovo 26-27 d. įvyko teis
mas lietuvio jaunuolio Felik
so Bushman, kuris buvo kal
tinamas pirmo laipsnio plėši
kavime. Jam gręsė geroka 
’’pirtis,” bet pasirodė esąs 
visai nekaltas ir Kings Coun
ty teisėjas I. Nova išteisino. 
F. Bushmanas paleistas. By
lą, vedė advokatas Briedis, Jr.

MIRĖ.

Petras Butkus, 80 metų am
žiaus, vienas seniausių gra- 
borių Brooklyne, mirė po a- 
pendikso operacijos. Gyveno 
Manhattan Beach.

Paliko nuliūdime žmoną, 
dukteris Aleną ir Izabelę. Pa
laidotas balandžio 2 d., iš Ka
ralienės Angelų par. bažny
čios į Holy Name kapines, 
Jersey City, N. J.

.Laidotuvėmis rūpinosi gra 
b orius Juozas Levandauskas.

Balandžio 6 dieną, 1924

fį------ ----- ---------------------------------------- --------------

BROOKLYNO LIETUVIA

--------- ,I===T
1 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—16 ryte 
1—2 p. p. 
6—8 vak. 

Šventadieniais susitarus 
TeJ. Evergreen 8-9229

Dr. Ed. W. Žukauskas
1114 Foster Avenue

VALANDOS 
1—2 p. p. 

’ 6—8 vak.
Ir pagal sutarti

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—i2 ryte 
1—8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Stagg 2-9105

Dr. Bladas K. Vencius 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 Grand Street

—-------------------------- 1 ---------- --------------------

Valandos 
9—12 ryte 
2—8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Stagg 2-0706

Namų, Republic 9-8040
... — .,

PRIVATIŠKA SLAUGĖ - NURSE
Daug metų dirbusi Europos ir Amerikos ligoninėse

v. . A. GARBALIAUSKA
Eina į namus 164 BEDF0RD AVĖ.,

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

Ę Tel.: BRyant 9-7763 . 5
I CLEMENT VO KETAU IS j
= LIETUVIS ADVOKATAS |

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

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