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LIETUVI!
ATMINKI!

DIRBKI IR PASIŠVĘSKI KAS GRIAUNA TIKYBĄ

GRIAUNA ŽMONIJOS
LIETUVAI PAMATUS

NORIMA ATPLĖŠTI UKRAINĄ

Vokietija Atsako Anglijai ir Francijai

Kai vokiečiai vilkino atsa
kymą anglams ir francūzams 
del pasiūlyto oro saugumo pa
kto. Sovietai susirūpino kitu 
klausimu. Manoma, kad tarp 
Hitlerio ir Pilsudskio esąs pla
nas iš vienos pusės Sovietai 
Rusiją sujpiudyt su Japonija, 
o iš antros pusės atplėšti Uk
rainą. Tokiu būdu būsiąs baig 
tas Dancigo klausimas, nuo 
kurio lenkai atsisakysią gau
dami .Lietuvą ir per Klaipėdą 
išėjimą į jūrą. Esą, Klaipėda 
gautų specialią autonomiją 
Lenkijos prekyboj, kaip ly
giai Gdynia turėtų būt lais
va vokečių prekybai. Esą, Ma
skva esant dėlto labai susirū
pinusi, nes jos kaina ruošiasi 
Vokietija ir Lenkija likviduo
ti ginčus. Taipgi vokiečiai 
planuoja susiartinimą su Ang
lija, kuris Franci ją izoliuotų. 
Tada visai laisvi vokiečiai 
maršuotų į rytus ir, padėję iš
kovot turtingą geležies ir an
glių kasyklomis Ukrainą 
Lenkijai, nuo jos gautų Sile
ziją. Tačiau rusai esą tikri, 
kad vokiečiai ir lenkai nedrįs 
žygio pradėt, kol Japonanija 
neįsigalės Azijoj ir nesusika
bins su sovietais. Tas galį im
ti dar porą metų. O per tą 
laiką sovietai, kurių kariuo
menė taip tobulėja, kurių ge
ležies ir kariškų orlaivių iš- 
dirbystė esanti spartesnė už 
vokiečių, galėsią lengvai atsi
spirti ir prieš dvigubą priešą.

VOKIETIJA ATSAKO 
ANGLIJAI IR FRAK

CIJAI

Sužinota, jog Vokietija 
griežtai pažymi, kad nei ji, 
nei Lenkija neturi pasiryžimo 
’’susirišti su Rusija ir paskui 
įsikišti į numatomą jos karą 
su japonais”. Vokietija esanti 
linkusi kooperuoti su vakari
ne Europa, bet ne su bolševi
kais. Tačiau nepuolimo pak
tas su Rusija esąs galimas.

Toliau Vokietija stato to
kias sąlygas santarvei:

Prieš pradėsiant tartis a- 
pie bet kokius kooperavimo 

klausimus, Vokietija pirmiau
sia reikalauja visiškos lygybės 

Vokietija sutinka stoti į 
derybas dėl oro pakto, jei pir
miau ji susitarti^ su Rusija 
teisingai ir teisėtai, taipgi san 
tarvės valstybės pirmiau pa
sitars šiuo klausimu.

Vokietija pasižadės nesiki
šti į Austrijos reikalus, jei tuo 
klausimu bus atsiklausta pa
čių Austrijos gyventojų.

Rytų Lokamo paktas Vo
kietijai nepriimtinas, jei jo 
pagrinde yra savitarpis gel
bėjimas. Vokietija pareiskian 
ti, kad abelnas nusiginklavi
mo klausimas turi būt sujung 
tas su pasiūlytu oro saugumo 
paktu.

Vokietijos reikalaujamos 
’’lygybės” klausimas taip pat 
didžiai svarbus Europai. Ta 
jos reikalaujama ’’lygybė” 
nėra sau kokia paprasta ly
gybė, bet viena didžiausių. 
Tas liečia didelės valstybės 
visas teises, privilegijas, pre
rogatyvas, posesijas ir kitus 
visus dalykus, kaip kad turi 
Franicja ir Anglija.

HITLERIS BIJOSI 
LIETUVOS

Hitlerio organas Volkischer 
Beobachter” paskelbė sensa
ciją, kad Lietuva tyko pagro
bti Rytų Prūsiją. Tai daugiau 
nei juoko verta provokacija, 
kuri, tačiau, reikia įsidėmėti. 
Jos tikslas sukiršinti ir nusta
tyti vokiečius prieš Lietuvą. 
Tačiau protaujanti žmonės 
supranta, ko vertas tas Hit
lerio organo verksmas. Lietu
va. su pustrečio miliono gy
ventojų, rengiasi pulti 65 mi- 
lionų Vokietiją! Gal būt Hit
lerio pamatai visai supuvo, 
tad bando tautos atydą nukrei 
pti kitur, kad tik ilgiau už- 
silikus ant ’’sosto”. O gal pa
simatęs su Pilsudskiu tarsis 
kaip tą pavojingąjį abiem val
stybėm priešą — Lietuvą pa
sidalinus? Tas tikrai galėtų 
privest Adolfą prie netekimo 
nekuriu žemių, kuriij jam vis 
neužtenka.

J. E. VYSKUPO R. A. 
KEARNEY KONSE

KRACIJA

Pirma d. Vasario 25 d. įvyk
sta iškilminga konsekracija 
J. E. Vyskupo Raymond A. 
Kearney. Konsekravimo iškil
mės atsibus Our Lady of Per
petual Help (5th Ave ir 59th 
St. N. Y. C.) bažnyčioj.

Jo Ekscelencija yra drau
gingas lietuviams ir savo kon
sekracijos iškilmių proga su
teikė garbę lietuviams pakvie
sdamas į ceremonijas Apreiš
kimo kleboną kun. Norbertą 
Pakalnį.

Jo Ekscelencija Vysk. R. A. 
Kearney yra jauniausias vys
kupas Amerikoj. Jis tik prieš 
7 metus įšvenstas į kunigus 
Laterano Katedroj, Ryme ir 
per tą trumpą laiką pasiekė 
taip aukštos vietos Katalikų 
Bažnyčios Hierarchijoj; į vy
skupus jis pakeltas gruodžio 
29 d. 1934 m. ir paskirtas 
Brooklyno Vyskupo Thomas 
E. Molloy padėjėju.

GEORGE WASHING
TON GIMTADIENIS

Šiandien, Vasario 22 d. yra 
Jurgio Washingtono, pirmojo 
Amerikos Jungtinių Valstijų 
prezidento, dėl jos laisvės ko
votojo ir steigėjo gimtadienis. 
Pirmojo arba Didžiojo Prezi
dento vardą visi šios šalies 
piliečiai kartoja su džiaugsmu 
ir pagarba. Jo vardas Ameri
kiečiui kalba apie žmonišku
mą, išmintį, politinį ir visuo
meninį idealizmą.

AUKSO PANAIKINI
MAS TEISĖTAS

Atsisakius Amerikos Vy
riausybei aukso standarto, ki
lo daug nesusipratimų dėl 
aukso garantijos kontraktuo
se ir bonuose. Dėlto buvo iš
keltos net kelios bylos, kurių 
nuosprendį išnešė Aukščiau
sias Amerikos Teismas, patvir
tindamas, jog panaikinimas 
aukso priv. kontraktuose ir 
bonuose yra teisėtas ir auksu 
ar jo vertės popieriniais pini
gais iškolektuot negalima. 
Tačiau tas pats teismas pri
pažino, kad valdžia savo bo

nuose negali laužyti to kont
rakto; bet kartu užkirto ke
lią iškolektuoti pilną bonų 
vertę. Kitaip, vyriausybė ne
pajėgtų savo fondais beišly- 
ginti susidariusią arti 9 bilio- 
nų dolerių skirtumas. Šio teis 
mo nuosprendžio laukė netik 
amerikiečiai, bet ir kitos ša
lys. Lietuvoje buvo irgi pa
kilęs dolerio pareikalavimas. 
Dabar Amerikos biržose paki
lo šėrų kainos, nes po nuos
prendžio visoj šalyj padėtis 
daug tikresnė.

AMERIKA PERSPĖ
JA MILITARISTINES

ŠALIS

Washington, Vasario 20 d.
Dar Amerikos istorija negir
dėjo, kad taikos metu ši šalis 
būtų skyrusi biudžete tokią 
sumą karo reikalams, kaip 
šiems 1935—1936 metams. 
Tas duoda netiesioginį pers
pėjimą šalims, kurios sparčiai 
ginkluojasi ir ruošiasi karui. 
Šis projektas duoda $378,- 
699,488. karo reikalams. Nu
mato pastatyt 547 karo lėktu
vus dėl National Guard. Taip 
gi prezidento nurodymu, pa
didinama reguliarė kariuome
nė nuo 128,750 iki 165,000 vy
rų. Taipgi laivyno biudžetas 
siekia $477,224,000. Sulyg su
daryto projekto iki birželio 
30 d. 1936 m. Amerika turės 
1,500 karo lėktuvų, dauguma 
jų su moderniškais radio įtai
symais.

PILSUDSKIS TARSIS 
SU HITLERIU

Berlynas, Vas. 16 d. Iš poli
tinių šaltinių sužinota, kad 
Hitleris planuoja pasimatymą 
su lenki} diktator. Pilsudskiu 
abiejų valstybių politiniais 
klausimais. Tuo tikslu Lenki
jos ambasadorius Berlyne Li- 
pskis skubiai išvykęs į War- 
šavą, kad ten pasitarus su Pil 
sudskiu. Spėjama, kad Pilsud
skis užsuks į Berlyną, vykda
mas atostogų, kurias jis ma
no praleist Madeira, Morocco 
ar Canary salose.

— Kovo 4 d. visi prez. Roo- 
zevelto kabineto nariai kalbės 
per radio į visą šalį.

I Š Visur
— Rusijoj susektas naujas 

sąmokslas prieš vyriausybę. 
Tai ženklas, kad ’’darbininkų 
rojaus” piliečiai nėra paten
kinti vadų režimu ir dėto ruo
šia net sąmokslus.

— Darius-Girėnas Aero 
Klubas Brooklyne jau įsigi
jo mokomąjį lėktuvą, Parks 
P—1 konstrukcijos, su 0x5 
motoru 90H.P.

— Dėka energingo klebono 
kun. Suginto, kuris pereitą 
metą lankėsi ir Amerikoj, 
Brazilijos lietuviai statosi ba
žnyčią Sao Paulo mieste. Jos 
statyba atseis 128,000 milrei- 
sų.

— Sausio 26—27 dd. Kaune 
įvyko trečioji Baltijos spau
dos santarvės konferencija, j 
kurią buvo atvykę du estų 
spaudos atstovai ir trys — 
latvių. Konferenciją atidarė 
užsienių reikalų ministeris Lo 
zoraitis. Latvijos ir Estijos 
vyriausybių vardu sveikino 
Estijos pasiuntinys Kaune 
Leppik. Konferencija atlaikė 
du posėdžius ir priėmė atatin 
karnas rezoliucijas.

— Karaliaučiaus radio sto
ties galingumas pakeltas iki 
100 kw. Sulig Vokietijos ra
dio vadovystės pareiškimo, ji 
turinti tarnauti Klaipėdos ir 
visos Pabaltos vokiečiams.

— Okupuotam Vilniaus kra 
šte priviso daug vilkų, kurie 
daro daug nuostolių ūkinin
kams.' ' 1 ’

— Italijos vyriausybė siun
čia savo kariuomenę netik į 
Abisiniją Afrikoj, bet taipgi 
ir į Austrijos pasienį, kad Hi
tleris nepasinaudotų proga ir 
neužpultų Austrijos.

— Rusija atsidūrė baisiose 
bado išvakarėse. Milionai ūki 
ninku, suaugusių ir kūdikių, 
sutinę nuo badavimo. O ko
munistai vis skelbia ten esąs 
rojus!

— Am. Jungt. Valst. atsto
vas Huge Wilson pareiškė Ge 
nevai, kad Amerika nesiims 
kontroliuoti civilės aviacijos.

— Vasario 18 d. Berlyne na- 
ziai nukirto galvas dviem ba- 
ronesėm gražuolėm, už neva 
šnipinėjimą Lenkijai. Jų drau 
gas Lenkijos karininkas nu
teistas visam amžiui kalėti.
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BLAIVYBĖ MAŽĖJA

New Yorko Pataisų komisija (Commission, of Correc
tion) pranešė, kad sunkesni nusikaltimai padaugėjo 1934 m., 
kai 'jie mažėjo 1931, 1932 ir 1933 metais. Pernai areštai dėl 

girtuoklystės padaugėjo 13.6%. Tad dabar štato degtinės au
toritetas tarsis su Motor Vehicle Bureau ir su Sveikatos, Mo
kslo, Viešos Gerovės, Taksų ir Finansų departamentais, dėl 
blaivybės platinimo ir persekiojimo girtų važiuotojų. Girti 
motoristai ne tik savo, bet ir kitų gyvybę stato pavojum 
Griežtai persekios girtuoklius, habitualistams neišduos lei
dimų.

Prohibicijos laikais degtinė ir alus buvo slaptai išdirba
ma ir pardavinėjama. Gėrė jauni ir seni, nepaisant, kad daž
nai apsinuodindavo. Gėrymai tada buvo brangūs. Būtlegerių 
ir alaus baronų priviso visuose didmiesčiuose. Moralybė ir pi-, 
lietinė drausmė nupuolė — atsirado raketieriavimas, net vy
riausybės sluogsniuose įsiskverbė demoralizacija. Policijai 
buvo geras biznis. Skriaudžiama visuomenė, išbandžiusi pro- 
hibiciją, ja atšaukė.

Su prohibicijos atšaukimu, rodosi, turėjo grįžti blaivybė, 
drausmė, moralybė, turėjo išnykti demoralizacija, raketie
riavimas, nuodinga degtinė, dirbtinis alus. Areštų daviniai ką 
kitą rodo. Pernai areštai New Yorko valstybėje nupuolė 
7.1%, bet girtuoklių areštai pašoko 13.6%. Kad būtlegerys- 
tės ir dabar yra kriminalinė problema, rodo nelabai se 
nai atrasta slapta degtinės dirbtuvė Elizabethe, N. J. (galė
jusi išdirbti 35,000 iki 50,000 galionų alkoholio į dieną). Deg
tinės krautuvės daugumoje turi nelegalizuotą degtinę. Alu
dės pardavinėja slaptą alų. Slaptai šmugeliuojama degtinė 
iš užsienio. Ir vėl vyriausybė turi nuostolių. Požeminiai gai
valai veikia. Lengvo pragyvenimo ir aukštų uždarbių pamo
ka prohibicijos laikų šiandien neužmiršta.

Girtuokliavimas nėra sumažėjęs. Taip namuose, taip vie
šose sueigose, drąsiai ir daug geriama. Nesidrovi nė jauni, nė 
moterys. Išnyko pasigėrimo gėda. Nėra kas mokina. Blaivy
bės draugijos išnyko. Laikraščiai visai alkoholio klausimais 
nerašo. Net bažnyčiose pamokslų mažai girdi apie girtuoklys
tę. Tai pūliuojanti žaizda, visų apleista.

Blaivybę pirmoj eilėj privalo platinti bažnytinės drau
gijos. Mūsų katalikų veikimas negali blaivybės ignoruoti. 
Mes lietuviai palinkę, alkoholin. Mūsų spauda tekelia alkoho
lio blėdį aikštėn. Apšvieta, dorovine drausme ir malda. Kovo
kime alkoholio šmėklą. Atgaivinkime blaivybės draugijas 
Būkime sveika, blaivi tauta.:APŽVALGA:

LAUŽO KONKORDATĄ

Vokietijoj verda kova tarp 
nazių ir katalikų. Hitleris už
draudė jaunimo veikimą kata
likų rateliuose. Dabar nori vi
sas mokyklas suvalstybinti, 
konfesionales uždaryti. Štai 
pereitą savaitę Muniche na- 
ziai užsimojo išbandyti kata
likų jėgas. Kardinolas Myko

Advertising rates on application 
Advertising in '’Amerika” brings 

best results

las Faulhaberis laimėjo. Kata
likų ir protestonų mokyklose 
užsiregistravo 65 nuošimtis 
vaikų, prieš 35 nuošimčius vai" 
stybiškose. Katalikų nuošim
tis nesumažėjo. Jei Hitleris 
šiemet padvigubino nuošim
čius valstybiškose, tai tik dėl 
to, kad protestonai pasidavė 
jo agitacijai. Naziai daugiau 
ir daugiau patiria, kad kova 

su katalikais yra sunkesnė. 
Ta kova yra ’’tarp naujo pa- 
goniškumo ir abiejų bažny
čių” (suprask protestonų ir 
katalikų).

Konkordato 23 straipsnis 
garantuoja visišką laisvę ka
talikiškoms mokykloms. Bet 
dabartinėj kovoj katalikai var 
žomi, persekiojami. Kardino
las klausia, ar tik per suvals
tybintas mokyklas nebus eina 
ma prie suvalstybintos tiky
bos. Hitleris jau senai skelbia 
vieną, gryną, vokišką tikybą, 
kuri nebus ne protestantiška, 
nė katalikiška. Vokietijoj da
bar katalikai pasiruošę savo 
dvasiški jos klausyti, gelbėti 
kovoje, antrame Kulturkam- 
fe. Bismarkas nusilenkė Baž
nyčiai nusilenks ir Elitleris. 
Mussolini Bažnyčiai pasidavė 
ir rado sau geriausią talkinin 
kę.

TRYLIKTOJI SUKAKTIS
Šventajam Tėvui Pijui XI 

Vasario 12 d. sukako jau 13 
metų, kaip jis valdo Katali
kų Bažnyčią. Per tą 13 meti} 
laikotarpį Pijus XI yra atli
kęs tokių darbų, kurių šimt
mečiai laukė. Ta proga ’’Dar
bininkas” rašo:

’’Dabartinis šv. Tėvas Pi
jus XI pilnai atitinka aukštą 
savo pašaukimą. Didelį savo 
mokslą, nenuilstamą energiją 
ir nepaprastus savo asmens 
talentus jis iki paskutinei un
cijai sunaudoja Bažnyčios ge 
rovei. Jo drąsa, tikslumas ir 
parinkimas pačio tinkamiau
sio momento kaikuriems tiky
biniams ir socialiniams klau
simams iškelti, nustebino pa
saulį. Jis jau 78 metų sene
lis, bet atrodo, kad tai jau
nas, neišsemiamų intelektuali 
nių jėgų ir geležinės dvasios 
milžinas. Pijus XI yra taip 
pat didelis darbininkų priete- 
lius. Jis drauge ir Rusijos ba- 
duolių globėjas, šelpėjas ir už
tarėjas. Nėra labdaringo bei 
opaus gyvenimo klausimo, 
kurio Pijus XI nebūtų palie
tęs. ’ ’_______________

NERIMTAS PRIEKAIŠTAS
Ką jau padarysi, kad mūsų 

išeivijai lemta turėti visokių 
’’ambicijų” veikėjų ir laik
raščių : vieni jų visuomeninius 
ir tautinius reikalus sumaišo 
su savo interesais ir gerą biz
nį pasidaro, kiti nieko pozity
vaus neveikia, o tik kitus kri
tikuoja. Pastaruoju laiku Cle- 
velando ’’Dirva” pradėjo iš
krypti iš vėžių ir daryti vai
kiškus priekaištus A. L. R. K. 
Federacijai. Apie tai Katali
kų dienraštis ’’Draugas” ra
šo :

” ’D-va’ drąsiai skelbia, 
kad A. L. R. K. Federacija 
pernai Vilniui tesurinkusi tik 
$141.00, kuomet be Federaci
jos pagalbos buvę surinkta 
$829.74. Čia ’Dirva’ taip pat 
suklydo. Federacija pernai li
gi savo kongreso, rugpiūčio 21 
d., už Vilniaus pasus ir ženk- 
elius surinko $209.80, o po kon 
greso ligi 1935 m. — $103.00. 
Viso už pasus ir ženklelius 
$312.85. Be to aukų surinkta 
$152.79. Tuo būdu viso per 
Federaciją Vilniui laimėta 
$465.64, bet ne $141.00, kaip 
skelbia.”

’’Prie to reikia pridėti, kad 
kai kurie Federacijos skyriai 
pinigus už Vilniaus pasus, 
ženklelius, taip pat ir aukas 
siuntė Lietuvos generaliniam 
konsului į New Yorką. P. Ža- 
deikio paskelbtam rašte ’Vil
niaus akcijos vystymosi 1934 
m.’ randame, kad ir ten yra 
išvardinta Federacijos skyrių, 
kurie per jį pasiuntė $109.60. 
Pridėjus šią sumą prie tos, 
kuri gauta per Federacijos 
centrą, viso susidaro $575.24. 
Bet yra ir tokių sumų, kurios 
pasiųsta į konsulatą, nepažy
mint, kad tai surinkta Fede
racijos skyriaus dėka.”

’’Bendrai imant, 1934 m., 
kaip ir visais kitais metais, 
Federacija daugiausia dirbo 
Vilniaus Vadavimo reikalams 
ir daugiausia pardavė Vilniaus 
pasų ir ženklelių. Būt gera, 
kad ir ’Dirvos’ laisvamaniai, 
vietoje daryti priekaištus ki
tiems, patys pradėtų bent šiek 
tiek dirbti kilniam Vilniaus 
vadavimo reikalui.”

Mes į ginčus nesileisime. 
Daugumai žinoma, kad Spalių 
9 d. minėjimas visur, kur tik 
yra Federacijos skyriai, buvo 
triukšmingai paminėta. Gi ir 
iš viršpažymėtų skaitlinių, 
skaitytojai ai sprendžia apie 
A. L. R. K. Federacijos veiklą 
Vilniaus vadavimo akcijoj.

KATALIKŲ PADĖTIS 
MEKSIKOJE

Katalikų Akcijos dėka, J. 
Am. Valstijų piliečiai sujudo 
prieš dabartinę Meksikos vy
riausybę, už persekiojimą ka
talikų ir kitų tikybų tikin
čiųjų, konfiskavimą jų baž
nyčių ir pavertimą jų savo 
tikslams platinti bedievybę, 
ve j imą kunigų iš valstybės ir 
ypatingą persekiojimą katali
kų.

Štai kokie darbai Meksikos 
dabartinės valdžios darbeliai:

1) Uždarytos visos bažny
čios ir nusavintos.

2) Viešos pamaldos uždrau 
stos.

3) Protestuojanti prieš to
kį valdžios žiaunj elgesį, areš

tuojami ir žudomi.
4) Mokyklos ir našlaitna- 

miai nusavinti ir uždaryti.
5) Kunigams ir vienuoliams 

atimta visos žmoniškos teisės.
6) Uždrausta visoms tiky

boms gyvuoti.
7) Uždrausta pasiskųsti 

kam nors tikybos reikalu.-
8) Kunigams neleidžiama 

turėti jokios nuosavybės.
9) Amerikos ar kitų šalių 

kunigams draudžiama laikyti 
pamaldas.

10) Katalikiška spauda vi
sose jos formose uždrausta.

11) Uždrausta piliečiams už
dėti krikščioniškus vardus 
ant paminklų kapinėse ar vie
šose vietose.

12) Tikybos, mokyklų, kal
bos ar spaudos laisvė yra už
drausta. Visi tie, kurie nori 
gyventi tikybiniai, turi pasi
šalinti iš Meksikos.

Šie suvaržymai ir persekio
jimai yra nukreipti prieš vi
sokias tikybas: Katalikus pro 
testonus, žydus ir kitus.

Pereitos savaitės J. V. sena
toriaus Borah rezoliucija prieš 
persekiojimus katalikų Mek
sikoje, sujudino netik šią ša
lį, bet ir Meksikos tiraniją. 
To neužtenka, Amerikos kata
likai reikalauja, kad Washing 
tono valdžia būtinai atšauktų 
iš Meksikos savo atstovą Da
niels, kuris anot pranešimų, 
pritaria katalikų persekioji
mui toje šalyje. Jungt. Valst. 
Katalikai, kurių yra virš 23 
milionai kelia balsą ir reika
lauja tikybos laisvės savo bro 
liams Meksikos katalikams.

IŠ DARBO LAUKO
— Juodukai ieško darbo 

svetur. Du juodukai kątik lan 
kėši Varšuvoje, Lenkijoje ir 
tarėsi su darbo ir ūkio mini- 
steriais dėl juodukų imigravi
mo iš Jungt. Valstybių į Len
kiją. Juodukai randa Lenki
ją patogią vietą apsigyventi. 
Penki šimtai juodukų šeimų 
tuoj nori vykti Lenkijon. Len 
kai neturi įstatymo drausti 
masinę imigraciją. Juodukam 
atsakymo dar nedavė.

— Rooseveltas su Amerikos 
Darbo Federacija, nesutaria 
trims punktais: užmokesnio, 
sudėtinėmis derybomis ir tris 

' dešimt valandų savaitės. Fe
deracijai reikės pasiduoti pre 
zidentui, kuris griežtai stovi 
už NRA. vykdymą.

— Rusai neturi muilo. Jie 
alkani ir nešvarūs. Sovietų 
penkmetis turėtų darbininkus 
pavalgydinti ir apiprausti. 
Darbininkams išeina tik po 2 
svaru muilo metams. Tikras 
muilo badas. Tokių menknie
kių trūksta, ką kalbėti apie 
didžiuosius.
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’NEŠČESTIS Už TVOROS

Svietas margas svietas vis
ko pilnas. Bet ne visi, ne vis
kuo ir ne visuomet gali ta pil- 
nastva pasinaudoti.

Yra tačiau žmonių, kurie 
visko o visko nori išmėginti, 
ir tai savotiškais skymais, nes 
atvirai einant, gal ir nebūtų 
garbinga. Kaip žmones sako, 
liežuvis žmogų pakaria ir pa
leidžia. Ta rokunda visų yra 
šenavojama, net įvairiais var
dais vadinama. Šiai rokundai 
paaiškinti daugiausia šiais lai
kais prigijęs žodis skamba 
’’politikavimas”. Jis įėjo ma- 
don jau senai, ypač lietuvių 
tarpe. Bet lietuvių politikavi

Čia daktaras kitoj-pus tvoros vienam iš pilies narių pom- 
puoja drąsą ir meno nesukritikuojamą supratimą.

Žinant skymų tėvus, nuo se
no, dabar reikėjo rasti tą vie
tą, kurion jie renkasi visi na
kčia nesunku buvo spėti jų įta 
ka ir čia.

Taip aš , užsimetęs šermukš 
ninę ir apsižergęs asilaitį se
ną, jojau sau, tylom pro daržą 

Nors daktaras teisinosi nieko nedaręs ir vis 
ašarojo, gaidys iš pareigos ir papročio giedojo...

mas nevisuomet dzentlemoni- 
škas ir švarus. Jis labai daž
nai įsibriauna ir ten, kur jam 
nėra vietos.

Aš čia ne dėl juoko, o tik 
dėl padorumo, jums padainuo 
siu apie vieną Brooklyno ne- 
•ramumą.

Kai mainų svečiai iš Wyo
ming klonio į Brooklyną at
vyko, tai dėl deprešino ir ma
no senatvės pagerbimo savo 
asilaitį man paliko.

Aš, užsižergęs ant kaulėtos 
asilo kupros traukiau dairy
damasis po miestą, kur dedasi 
kokios štukos.

Tarp visų darbštumą ir susi
rūpinimą Lietuvos Laisvės 
minėjimu pastebėjau, kurtik 
aš ėjau dairiaus ar klausinė
jau.

Tik pačioj dešimt-kampėj 
bokšto viršūnėj nenormalumą 
pastebėjau, kai kažkokią ne- 
cnatną rokundą tarp vadų 
virožijant girdėjau.

Jie vis rinkosi ir skirstėsi, 
pasiderėję, pasibarę ir nenu
veikę nieko, o ant rytojaus vėl 
ėjo prie to paties darbo, dar 
daugiau prisipumpavę naujos 
energijos ir vieko.

kur skymų profesoriai ’’ne
kalti” gyvena.

Ar man, tikėsit kokį ten iš
vydau cūdą: pamačiau, kaip 
pilies nariui išmankštinti ir 
priduot ■ savmyliškumo, jie 
vartojo nežmonišką būdą.

Jis buvo muštravotas, gir

tas ir, ant galo, pririštas ki
toj pusėj tvoros aukštielnin
kas ant stalo.

Čia daktaras jam dumples 
baisias į galvą įstatęs, ėmė 
pūsti drąsą ir visokį suprati
mą meno, kokį tik svietas yra 
kada matęs.

’’Jei ir visiems bokšto na
riams toki bus pataisa duo
ta, manau, nebebus grieš- 
niems žmonėms vietos ant šio 
pasaulio samanoto”.

Trenkiau žemėn baroninę 
savo o asilaitis iš baimės atsi

sėdo; išsigandęs gaidys šoko 
ir ant tvoros išpranašavo, kad 
daktaras sau ir piliečiams da
ro gėdą.

— Aš nekaltas ir nieko ne
darau, tik noriu žmonėms gy
venimą ir darbą sėkmingesnių 
padaryti, sako daktaras ir kry 
žiavojas, norėjęs tik blogą 
cnatą iš to piliečio išvaryti.

Pradėjo aušti ir gaidys iš 
pareigos dar keletą kartų su
giedojo, nors daktarui neti
ko : jis vis dar teisinos ir gai
liai, kaip vaikas raudojo.

Tai taip glupa neščestis a- 
napus tvoros nekaltą skymų 
profesorių ištiko, kai nei iš 
šio, nei iš to gaidys ka-ka-ry- 
kuuu suriko.

Taip baigėsi skymo pasakai 
te, kurią galėsit patys papil- 
dyt, kai išgirsit liarmą ir nu
eisit į ten, kur aš buvau pra
ėjusią ir dar aną savaitę.

Dėde.

GERAS SUMANYMAS

’’Amerikos” Nr. 6 p. V. Ju- 
ronis iškėlė labai svarbij klau
simą, būtent: radio ’’lietu
viškų valandų” klausimą. Šis 
dalykas priėjo tiesiog skan
dalingos padėties, kurią ilgiau 
toleruoti negalima. Pati visuo
menė čia turi pareikšti savo 
protestą. Tik pamanykite: a- 
pie šeši ar septyni ’’radiu
sai”, besiskelbia ’’lietuviškom 
valandom”, sakosi kelią ’’lie
tuvišką meną svetimtaučių 
akyse”, ’’populiarizuoja lie
tu vių tautą.” ir tt.

Tiesą pasakius, tiktai gėdą 
jie daro lietuvių tautai su to
kiomis savo programomis: tos 
pačios polkos ir mazurkos 
(griežiamos- iš tų pačiij plok
štelių — rekordų ir ant to pa

ties gromofono), tie patys bi
znierių skelbimai. O jau tie 
kai kurie pranešėjai — ”an- 
auceriai” — tai tu Viešpatie 
išgelbėk nuo karo, maro, ug
nies ir tokių pranešėjų! Nemo
ka net paprašeiaflsios kasdie
ninės lietuvių kalbos. Stena 
žmogus prie mikrofono kokiu 
tai žargonu, kad net šlykštu 
klausyti! Tai ’kėlimas tautos’, 
’kultūrinimas’ jos — kad jūs 
surūgtumėt su savo ’kultūra’.

Ko geresnio galima tikėtis, 
jeigu bile koks kultas — pe
rėtas, neturįs darbo ar norė
damas išrekliamuoti pats savo 
biznį, nusisamdo sau stoties 
pusvalandį ar valandą ir ’’ke
lia lietuvių kultūrą”, pats ne
mokėdamas net poros sakinių 
lemtai surišti. Čia nemažai kai 
ti ir patys vietos biznieriai, 
kurie savo skelbimais užlaiko 
tuos ’’radiušus”. Jeigu ne tie 
skelbimai, tai ir tie ’’kultūr- 
nešiai” pranyktų, kaip kam
paras.

Sutinku su p. Juroniu: dr- 
jos privalo išrinkti bendrą ko 
mitetą, kuris pasirūpintų duo 
t i geras lietuvių meno prog
ramas, o skellbimų kuomažiau 
šia. Tokios lietuvių valandos 
nebūtų gėda klausytis net ir 
svetimtaučiui, ne tik lietu
viui. Biznieriai turėtu remti u 
tiktai tokio draugijų komite
to vedamą programą, o ne pa
vienių avantiūristų.

Radio Klausytojas.

NEW YORK MIESTO 
ĮVAIRENYBĖS

Ar žinote, kad: _
STANDARD OIL BUILD- 

ING, 26 Broadway, gal būt, 
yra brangiausias raštinių na
mas pasaulyje. Jo stylius pa
našus į italij renansanso sty- 
lių. Jo pastatymas kainavo 
apie $35,000,000.

WHITEHALL BUILDING, 
17 Battery Place, kur Jungt. 
Am Valt. Oro Biuras ant sto
go turi savo stotį, turi 32 auk
štus. Jo aukštis 424 pėdos ir 
apkainuojamas apie 8 mil. dol. 
vertės.

U. S. CUSTOM HOUSE 
randasi pradžioj Broadway, 
šioj vietoj 17 šimtmetyje bu
vo Fort Amsterdam. Vėliau 
čia buvo valdžios namai pre
zidentui Washingtonui. Dabar 
tinis namas užima 381,850 ke
tvirtainių pėdų plotį ir ap
kainuo j amas 7,232,768 dol. 
Čia įvairūs valdžios skyriai 
turi 2,600 nuolatinių darbinin 
kų.

EQUITABLE BUILDING, 
120 Broadway, turi 38 aukš
tus, 537 pėdų aukštumo ir ap
kainuo j amas (su žeme) 29 
tuilionus dolerių. B.d.

AMERIKOJE
Išspaudęs iš širdies jautrumo 

sunką,
pasikabinsiu aš krūtinėj sau

są ją—
Tik taip aš ’’gausiu” su sa

vim ’’ratunką”:
nuo kančių išgelbėsiu Vitkau

ską A.
Tegul po to auksinis šokis 
natų raktan visus kraipys — 
jis jaudintis manęs neišmokys 
ir ašarotu vaiku nedarys!
Išspaudęs iš širdies, kas verčia 
man dieną kartais naktimi, 
gal pačią širdį aš į kerčią 
numetęs žengsiu sau! You 

see!?
Chicago, Ill. 1933. 12. 21 d.

LIETUVIŠKA KALBA
Ten, kur plenti treino 1 ainių, 
turi said vok ai daug sainių, 
ten — Čikagoj — pagal leiką, 
bomas valgo seną steiką. 
Runija ten šuo pro šalį., 
bet patestyti negali — 
mūfinasi sau neėdęs.
Bomas baigia, atsisėdęs, 
savo įprastąjį lunčių. 
Vėliau poperų jis bunčių 
pasiėmęs reisus skaito, 
arba kas ir ką kur faityj; 
pikčierius dar pasižiūri, 
pasitaiso sau kepurę, 
ir, perskaitęs apie keisą, 
kaso neskustą sau feisą 
ir nueina sau į strytus.?.
Well, kas čia mane subytys 
su lietuviška kalba?
Kas geriau kalbėsit?.. Na!? 
Chicago, Ill., 1934. II. 13 d.

KO TRŪKSTA CHICAGAI 
IR PASAULIUI

1. ’’Fresh Air Company”— 
Tokios bendrovės trūksta

Čikagai —kuri pristatinėtų į 
namus ir pardavinėtij išsineš
tinai gryną orą, kurio taip 
trūksta...

2. ’’Laimė, Incorporated”
Tokios įstaigos labai trūks

ta pasauliui — kuri patogio
mis sąlygomis: su nuolaida — 
jeigu cash, ir — išmokėjimui, 
teiktij pasauliui laimę.

Užrašė abiejų ištroškusių 
kostiumerų — Arėjas Vitkau
skas.

”Aš buvau basas”, kalbėjo 
vedėjas pardavėjui, ’’kai aš 
į šį miestą atvykau”.

’’Tai'nieko,” pastebėjo par 
davėjas, ”aš buvau nuogas”

’’Bet juk tai negalimas da
lykas”, atkirto vedėjas.

’’Kaip tai, negalimas daly
kas,” pastebėjo pardavėjas, 
”bet juk aš čia gimiau”.

Iš ’’Prager Presse” — Ar. 
Vitkauskas.

Arėjas Vitkauskas.
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IradiogramaI
Ar girdite Amerikos radio pro

gramas? Trečiadieniais 7 vai. va
karo. Penktadieniais 10:15 v. ryto

Vasario 13 d. Amerikos ir 
Maspetlio lietuvių parapijos 
radio programose dalyvavo 
Maspetlio liet, parap. choro 
kvartetas: Mažeikiūtė, Stal- 
kiūtė, Girnius ir Tamošaitis. 
Dainavo muz. J. Tamošaičio 
sukompanuotą ’’Lopšinę” ir 
kitas daineles. P-lė Barbora 
Mažeikiūtė padainavo solo po 
rą dainelių. ’’Mes vyrai, kai 
pipirai” — dainavo Keturi 
Pipirai kvartetas su gitarų 
akompanuojant. Pianu akom
panavo muz. J. Tamošaitis.

Maspetlio parapijos progra 
mos metu kalbėjo Ideb. kun. 
Jonas Balkūnas, iš kurio kal
bos paaiškėjo, kad naujos ba
žnyčios statymui Maspethe 
fondas sparčiai auga, nes tam 
reikalui gausiai aukoja he 
vien parapijos nariai, bet ir 
neparapijiečiai. Be to dažnai 
įvyksta įvairios pramogos nau 
jos bažnyčios naudai. Pasiro--* 
do, kad Maspetlio dvasios va
dų gražios pastangos yra su- 
sijpratusių lietuvių nuoširdžiai 
vertinamos.

Mūsų rėmėjai

Mūsų radio programos rė
mėjai, Antanas ir Pranė Ra- 
žičkai, gyveną nuosavam na
me, 1701 Stanhope St., Ridge- 
woode, vasario 20 d. minėjo 
savo laimingo vedybinio gy
venimo 19 metų sukaktį. A. 
Ražičkap yra geras laikrodi
ninkas ir nuoširdus lietuviškų 
bei katalikiškų reikalų rėmė
jas. Jo žmona yra uoli dar
buotoja moterų draugijose ir 
parapijoj.

Jonas ir Ona Grabauskai, 
iš Cypress Hills, per mūsų ra
dio pro gramo vedėjo J. P. Ma 
čiulio Real Estate ofisą nusi- u 
pirko dviejų šeimynų namą 
arti Forest Park, 7614 85th 
Drive, Woodhavene, ir vasa
rio 21 d. persikraustė gyventi 
nuosavan naman. Ponai Gra
bauskai taipgi yra uolūs ka
talikai, Amerikos skaitytojai 
ir nuoširdūs Amerikos radio 
programos rėmėjai.

Mūsų programos rėmėjams 
linkime ilgo ir laimingo 
gyvenimo.

Kitą trečiadienį (vasario 27 
d.) Amerikos ir Karalienės 
Angelų parapijos radio prog
ramose dalyvaus Karalienės 
Angelų parap. chorai: Vyrų 
choras ir mišrus Radio cho
ras, vadovaujant muz. P. Dul
kei. Tikimasi, kad sekančio j 
programoj jau ir klebonas

snaudžia me. Tiesa, prof. Bū
gos mirtis mūsų kalbininkams 
tokį smūgį davė, nuo kurio 
negreit atsigaus. Tačiau, Vy
tauto universitetas leidžia ’Ar 
chivum Philologicum’, kurio 
pirmas numeris (228 puslapių) 
pasirodė 1930 metais, o antras 
J. Jablonskiui pašvęstas (208 
pusk), 1931 metais. Kalbos 
dalykais rašo ir ’’Tauta ir Žo
dis”, bendras universiteto lei
dinys. Latviai Rygoje leidžia 
’’Filologu bendribas raksti”. 
Kaune dar išeina ir žurnalas 
’’Kalba”, skirtas labiau lite- 
ratinei kalbai. Reiškia, penki 
žurnalai mūsų kalbai pašvęs
ti.

Laikas nuo laiko pasirodo ir 
atskiri! knygų. Amerikonas 
F. T. Wood Baltimorėj 1930 
metais išleido savo desertaci- 
ją skirtą Princeton universite
to diplomui gauti, ’’The accen 
tuation of nominal compaunds 
in Lithuanian” (30 pusi, kai
na $1.25). Ten kalba apie kir 
čius, kūrins lietuviai deda, su
darydami tokius dvilypius žo
džius, kaip: keturpėsčias, ru- 
giapiūtė, dienadaržis ir tt. Es
tijoj 1933 metais vokiečių kal
ba išėjo A. Arumaa veikalas 
’’Untersuchungen zur Geschi- 
chte der Litauischen Personai 
pronomina” (184 pusi.) Dani
joj 1932 metais kalbininkas 
Hjemsler išleido savo ”Etju
dės Baltiques” (famcūzų kal
ba). Varšavoje, mokslo ir lite 
ratūros dr-jos žurnale, W. 
Westal 1932 rašė savo ’’Re
marques sur les emprunts po- 
lonais en lituanien” (lenkų 
kalbos įtaka lietuviškai). Če
koslovakijoj 1934 m. išėjo V. 
Matchek’o ’’Recherches dans 
les domaine du lexique balto- 
slave” (94 pusk).

Amerika, taip pat neatsilie
ka nuo Europos, kur tiek daug 
lietuvių kalba studijuojama. 
Jau minėjau p; Wood diser
taciją. Ji ne viena. Princeto- 
no universitete profesoriauja 
p. J. Bender, autorius dauge
lio mokslo veikalų apie lietu
vių kalbą, kaip ’’The Lithua
nian Etymological Index”, ir 
kitų. Jie lietuvių kalbą gerai

kun. S. Remeika galės daly
vauti, nes jau pradeda pasvei
kti.

Šį vakarą (vasar. 22) Fede
racijos apskr. susirinkime bus 
svarstoma ir mūsų radio pro
gramos reikalai, kuriuos refe
ruos programos vedėjas. Rei
kia tikėtis, kad šis susirinki
mas duos ką nors gražaus ir 
garbingo.

’’AMERIKA”
----------------- '— • 1 "1 1 .

NE KALBININKO PASTABOS
Rašo Vytautas Sirvydas

Negalime sakyti, kad ir mes I moka. Columbia universitete 
kalbotyros skyriuje moko 
prof. Gray, lietuvių kalbą taip 
pat gerai pažįstąs. Wisconsi- 
no universitete profesoriauja 
p. Senu, kuris tūlą laiką dės
tė ir universitete Kaune. Jis 
dažnai lietuvių kalbos reika
lais rašo vokiečių ir ameriko
nų žurnalam ir sykį kalbėjo 
per radio.

Taigi tik paviršium dalyką 
pažvelgę, matome didelį mok
slininkų tarpe veiklumą tirti, 
mokytis ir kitus mokyti lietu
vių kalbos. Ar neturėtų tas ir 
mūsų pačių, paprastų žmonių 
kuriems lietuvių kalba tai 
prigimta kalba, paskatinti la
biau savo kalba ir spauda su
sidomėti ?

MŪSŲ TAUTOS GLOBĖJAS

Kovo 4 diena yra lyg ir an
troji mūsų tautos šventė. Tai 
šv. Kazimiero diena, kuri lie
tuviams katalikams yra daug 
draugijų, pasivadinusių gra
žiu šv. Kazimiero vardu. Ga
na daug mūsų parapijų puo
šiasi lietuvių šventojo vardu. 
ALRK. Federacija, Lietuvos 
Vyčiai šv. Kazimiero globai y- 
ra atsidavę. Pagaliau visa mū 
sų tauta savo globėju šv. Ka
zimierą yra apsirinkusi.

Mums, lietuviams, KOVO 
KETVIRTOJI, šv. Kazimiero 
diena turėtų būti tas, kas ai
riams šv. Patriko diena. Juk 
šv. Kazimieras yra vienintelis 
mūsų tautos šventasis, savo 
gyvenimu davęs mums gra
žiausių pavyzdžių. Jis, būda
mas danguje, globoja lietuvių 
tautą.

Ypač mūsų, Amerikos lietu 
vių, jaunimui šv. Kazimieras 
ir jo gyvenimo gražūs pavyz
džiai turėtų būti brangūs. Tur 
būt ne be reikalo ir L. Vyčiai 
ir lietuvaitės vienuolės save 
jo globon pavedė. Dėl ko taip 
— labai teisingai į tai atsako 
’’Laivas”, savo rašinį apie šv. 
Kazimierą baigdamas šiais žo
džiais :

’’Lietuvą mylėjo; nors ne 
Lietuvoj, bet dėl Lietuvos gi
męs. Ir jis tą žinojo, kad Lie
tuva Dievo Apveizdos Jo šir
džiai iki mirčiai ir po mirties 
Jam pavedama — tai, Jo 
amžina turėjo būti karalystė. 
Per visą gyvenimą prie jos 
artinosi. Ir pasiekė... Dėl Lie
tuvos Jis amžinai gyvas, am
žinai artimas, amžinai pavy
zdingas ir jos amžinas glo
bėjas.”
Vadinas, šv. Kazimieras, kad 

ir ne lietuviu gimęs, bet ži
nodamas, kad jis lietuvių kil

mės, Lietuvą ir lietuvius*my
lėjo. Duok Dieve, kad Ameri
koje gimęs lietuvių jaunimas 
suprastų šv. Kazimiero dvasią, 
ir kiek galėdamas, jį sektų 
ir tautiško ir religiško gyve
nimo atžvilgiu.

Federacija, būdama Ame
rikos lietuvių katalikų prie
šakyje, su šv. Kazimiero die
na pradeda katalikiškojo vei
kimo ir katalikiškos spaudos 
vajų. Dėl to nuoširdžiai pra
šome visų gerb. klebonų tą 
dieną bažnyčiose atlaikyti 
speciales pamaldas, kad per 
šv. Kazimiero užtarimą gau
ti Dievo pagalbą dideliam ir 
sunkiam-darbui, kuris stovi 
prieš mūsų akis.

Tegloboja mus šv. Kazimie
ras ir teduoda stiprybės sa
vo tautybę išlaikyti ir tepa
deda dirbti išganingą Katali
kiškosios Akcijos darbą, ku
rį su ypatingu pasiryžimu ža
dame dirbti kovo ir balandžio 
mėnesiais.

Fed. Sekretorius.

NAUJI RAŠTAI

Išėjo iš spaudos ’’Studentų 
Žodžio” No. 1—2. A. L. K. S. 
ir Pr. Sąjungos žurnalas. Tu
rinys: vasario 16. Kun. Jonas 
Jakaitis, MIC., — J. P. P. Lie
tuva ir Mes. — Kun. Aleksan
dras Bublys. Sužeistos širdys. 
— J. P. P. Daugiau savigar
bos. Nacizmas. — Kun. J. Va
škevičius. Mūsų Veikėjai — 
Kun. J. Vaškevičius. MIC., S. 
T. B., Kazys Vengras — Ad- 
na. Jaunųjų Aidai: Mišios Ne
pasibaigia. — B. Gudauskas. 
Humanizmas Vakarų Europo
je ir jo įsrava Lietuvoj — A. 
Miciūnas. Balius — Bastūnas. 
Melancholija. — Žvainys. Tė
tis rašo 'gromatą į ’’krajų”. 
Apžvalga. Iš Centro. Iš kuopų. 
Laiškai Redakcijai.

Šį leidinį leido ne A. L. R. 
K. S. ir P. Sąjungos Centras, 
bet pirmoji kuopa (Mariana- 
polio Kolegijoje). Sąjunga ne
išgali leisti, tad atskira kuo
pa leidinės. Žurnalą -gaus tik 
užsimokėję ar užsisakę nariai. 
Kuopoms nebus siuntinėjama. 
Būtų gaila, kad žurnalas tu
rėtų sustoti. Katalikų visuo
menė nukentėtų. Visuomenė, 
draugijos ar šviesuomenė tu
rėtų rimtai susirūpinti. Ne
jaugi katalikai neištesėtų lei
dinėti viena žurnalą studen- v C

tams ir šviesuomenei. Nekata- 
likai turi keletą. Jei kiekvie
nas profesionalas ir studentas 
užsiprenumeruotų, tai mažiau
siai porą tūkstančių egzempli^ 
rių išsiparduotų. Tiek prenu
meratorių tikrai išlaikytų žur 
nalą. Galime užsirašyti Maria- 
napolis College, Thompson, 
Conn.

Trumpos Žinutes

— Lietuva, per savo pasiun 
tini. Romoj įteikė garbės orde- 
nus Italijos aukštiems diplo
matams.

— Kovo mėnesį Stockhol- 
rae (Švedijoj) ruošiama dide
lė Pabaltos ir Skandinavijos 
valstybių ‘ susidr au ga v i mo
šventė.

— Anglijos karo laivynas 
Indijos Vandenyne gavo įsa
kymą vykti į Abisinijos, pak
raščius, kad apsaugojus savo 
reikalus ginče tarp Italijos ir 
Abisinijos.

— Liet. Valstybės prez. A. 
Smetonos 60 metų amžiaus 
proga, ekonom. organizacijų 
komisija sudarė jo vardo sti
pendijų fondą, iš kurio bus 
šelpiami studentai.

— Sausio 28 d. 'gubernato
rius buvo sušaukęs Klaipėdos 
krašto seimelį naujai sesijai. 
Į posėdį atvyko tik 16 atsto
vų, todėl, posėdis neįvyko. 
Derybos tarp lietuvių frakci
jos ir vokiškųjų partijų dėl 
seimelio prezidiumo sudarymo 
vaisių nedavė, nes vokietinin
kai atsisakė dalyvauti Bruve- 
laičio direktorijoj. Ši vokieti
ninkų taktika, be abejo, yra 
diktuojama iš Berlyno.

— Bridgeport, Conn. Vasa
rio 16 d. proga susiorganiza
vo 6 Lietuvių Legiono Ameri
koj 5-tas postas. Laikinuoju 
vadu p. Velečkis Antanas.

— Federate vyriausybė dau 
giau ir daugiau asmenų ati
ma nuo pašalpų sąrašo ir de
da ant darbo sąrašo. Vyriau
sybė duos darbo, o pašalpą 
pasiliks atskiroms valstybėms, 
apskričiams ir miestams.

— Am. Jungt. Valst. po ne
pasisekusių prekybos ir senų 
skolų išsilyginimo derybų su 
Sovietais, mažina savo pasiun
tinybės Maskvoje etatus.

— Japonijoj Amerikiečiai 
labai nekenčiami. Nesenai 
smarkiai apkulti trys žymūs 
Am. Jungt. Valst. pirkliai, 
kurie ir policijos buvo sutik
ti labai žiauriai.

— Lietuvos pajūryj sausio 
23 — 25 dd. siautė didelė, net 
10—11 balų audra ir perkūni
ja. Net jūrų laivai negalėjo 
įplaukt uostan, dėl didelio 
vandens plovimo.

— Londone įvyko protesto 
susirinkimas dėl mokyklose 
dėstomos teorijos, kad žmogus 
paeinąs iš beždžionės. Anglai 
sako, kad tai nenuoseklu aiš
kinti, kol tas neįrodyta.

— Komiteto pirmininkas 
’’Komunizmo veikimui Ame
rikoj tirti” įteikė kongresui 
reikalavimą, kad Amerika nu
trauktų diplomatinius ryšius 
su Sovietais.



Vasario 22 d., 1935 m. ’’AMERIKA”
%

KORESPONDENCIJOS
Marianapolis

’’Prakeikimas”

Statomojo sezoninio veika
lo pratybos eina gerai. P. J. 
Pilipauskui ’Studentų Žodžio’ 
redaktoriui, diriguojant, die
na iš dienos studentai prakai
tuoja, lavinasi, kad padarius 
”a hit”.

Vasario 16-tos šventes pro
ga tragedija ’’Prakeikimas” 
papildys to vakaor programos 
dalį. Kovo 10 d., studentai jau 
tikisi pradėti savo maršrutą 
po įvairias lietuvių kolonijas. 
Šešiose vietose jau užkviesta. 
Kas daugiau?

Kamuoliais žaidimas

Niūrioms žiemos dienoms 
praleisti studentai, kaip pa
prastai, susibūrė į 8 ratelius 
ir pradėjo tarp savęs grumtis.

Daugiausia kėglių numušė 
A. Mičiūnas. Viso — 1819, vi
dutinis skaitlius — 152. To
liau seka J. Nanartavičius — 
1817, ir vidut. sk. — 151.

Aukščiausius ’pin fall’ laip 
snius atskiruose žaidimuose pa 
siekė S. Saplys, numušdamas 
197 kėgius ir B. Voveris 191.

Už savaitės baigiasi didelių 
kėglių lyga. Paaiškės, kuris 
ratelis laimės Kolegijos čam- 
pionatą. Po to seks mažų kėg
lių ratelių grumtynės. Laikas 
neleidžiamas veltui studentų 
gyvenime.

J. Stankus.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPORTININKŲ DĖME

SIUI

Rochester lietuvių studentų 
Basketball tymas kviečia visi} 
kolonijų lietuvių basketbal 
tymus atsiliepti dėl sudarymo 
basketball žaidimų tarpe ko
lonijų. Prašoma susirašinėti 
Mr. W. Baltrušaitis, 370 Wil
kins St., Rochester, N. Y.

Rochester Lietuvių Studen 
tų Basketball tymas stovi pir
moje vietoje ”New Era Educa 
tional Senior League”, ku
rioje žaidžia žymiausi mokyk
lų ir kitų basketball tymai. 
Iki šiol studentai yra žaidę 
24 kartus yra pralošę tik 3 
žaidimus. Jų didelis pasiseki
mas priklauso nuo gabaus 
’’coach” Wittie Baltrušaitis, 

kuris pasišventęs darbuojasi ir 
mokina mūsų Rochesterio lie
tuvius studentus. Jam priklau 
so didžiausia garbė. Šiame 
tyme žaidžia.- A. Sturgis, W. 
Sturgis, D. Baranauskas, R. 
Česonis, E. Kernauskas, E.

| Baisūnas, E. Strolis, V. Vai
tonis, V. Barauskas, ir F. Ka
zakevičius. Administratorius 
yra V. Baranauskas.

Antrame studentų basket
ball tyme žaidžia sekanti lie
tuviai studentai: W. Gurskis, 
J. Palsūnas, I. Vilimas, A. 
Burkauskas, P. Žemaitis, B. 
Samolis, J. Želnis, E. Valeska. 
Jie taipgi stovi aukštoje vie
toje ir iš 21 žaidimų yra pra
lošę tik 5.

Visi žaidimai įvyksta di
džiuliame Washington High 
School, Clifford Ave., kuria
me telpa tūkstančiai žiūrėto
jų.. Visi Rochester lietuviai 
kurie dar nėra matę šių įdo
mių žaidimų — būtinai ateiki
te pasižiūrėti ir pamatysite, 
kaip mūsiškiai lietuviai ’’plie
kia” kitus.

P. S. Galima susirašinėti ir 
su Miv John C. Morkūnas, 41 
Willite Dr., Rochester, N. Y.

NEW BRITAIN, CONN.

Šv. Cecilijos chorto parengi
mas

Vasario (Feb.) 9 d. Lietu
vių svetainėje įvyko Šv. Ce
cilijos choro juokų ir dainų 
vakaras, kame buvo suvaidin 
ta dvi linksmos komedijos ir 
sudainuota linksmi} dainelių.

Mūsų gerb. kebonas kun. 
A. Vaškelis atidarė vakarą su 
pasveikinimo kalba. Po tam 
prasidėjo visi juokai ir pasi
linksminimas.

Pirmiausia suvaidinta kome 
dija ’’Piršlybos”. Lošėjai bu
vo: A. Valinčius—Dvarponis, 
E. Danisevičiūtė — Jo duktė, 
A. Kvederas — kaimynas. Vei 
kalas nors neperilgas, buvo la
bai gražiai ir juokingai suvai
dintas. Visus prijuokino mūsų 
gabūs vaidintojas ir solistas 
A. Kvederas (Zaza). Reikia 
pastebėti kad p-lė Danisevičiū 
tė ir p-nas Valinčius atliko sa
vo darbą puikiai.

Antra buvo suvaidinta ko
medija ”Be šulo”, kurioj da
lyvavo I. Jenkeliūnaitė, N. 
Jurkūnaitė, M. Karlonaitė, K. 
Kavaliauskas ir B. Kazakevi
čius. Veikalas nors buvo trum
pas bet buvo sunkus, tik ačiū 
pastangoms mūsų gabių arti
stų, buvo suvaidinta labai gra 
žiai. Sunkesnėse rolėse atsižy
mėjo I. Jenkeliūnaitė ir K. Ka 
valiauskas. Taip pat ir gražiai 
suvaidino N. Jurkiūnaitė B. 
Kazakevičius ir M. Karlonaitg , 

Pasibaigus teatrui, prasidė-1 Lietuvninkas 
jo dainos: O. Rižauskaitė, vie
na iš mūsų parapijos žymes
nių solisčių, sudainavo keletą

dainelių, kurios publikai pati
ko. Po tam bendras choras su
dainavo keliolika smagių dai
nų, kad publika priėmė su 
gausiais plojimais. Kas syk 
choras eina vis geryn ir ge
ryn. Matyt kad choristai nes
naudžia, jie mėgina ką nau
jo parodyt ir patenkint publi
ką. Taigi lai gyvuoja mūsų 
didysis choras, lai jų dainos 
nuramina mūsų širdis, kad 
mes lietuviai galėtume tą cho 
rą gerbti, kaipo mūši} geriau
sią prietelį. Reikia ir neuž
miršt mūsų gerb. muzikos va- 
dą p-ną K. Žalnieraitį, kuris 
visados stengiasi chorą ge
riau išlavinti dainoje.

Lauksime nekantriai kito 
parengimo.

Tėmijęs.

Paterson, N. J.
Operetė pasisekė.

Vasario 17 d. sekmadienį 
šv. Kazimiero parapijos salė
je, režisuojant kun. S. Sto
niui ir prie piano akompanuo
jant prof. V. Justin buvo vai
dinama operetė ’’Lietuvaitė”. 
Vaidinimas puikiai pavyko. 
Žmonių susirinko labai daug. 
Visi pageidauja, kad operetė 
vėl būtų pakartota.

Vasario 16 d. apvaikščioji- 
mas įvyks sekmadienį vasa
rio 24 d. 7:30 P. M. Bus dai
nos, gyvieji paveikslai ir pra 
kalbos. Kalbėtojų tarpe bus ir 
kun. J. Balkūnas. Kviečiama 
atsilankyti.

Blynų baliui įvyks kovo 3 
dieną, sekmadienį. Tą balių 
vidaus bažnyčios ir kleboni
jos dažymo komitetas. Gaspa- 
doriai išrinkti K. Spranaitis 
ir P. Jasulevičius.

LINDEN, N. J. ’

Sausio 13 d. Moterų Sąjun
gos 53 kp. surengė sėkmingą 

r

’’Card Party” ant Rukšio sa
lės, 16th St. Svečių prisirinko 
pilna salė. Rengimo komisija 
prakaitavo, bėgiodama, nuo 
stalo prie stalo, žymėdama 
taškus. Stalas, papuoštas gra 
žiom dovanom, traukė lošėjų 
akį ir visi norėjo jų laimėti. 
Taipgi buvo leista graži dova
na laimėjimui, kurią paauka
vo ponia Povilaitienė; ją lai
mėjo p-nia Litvinienė. Buvo 
suteikta gražių dovanų ir lo
šėjams, kurie gavo daugiausia 
taškų.

BALTIMORE, MD.

Vasario 17 d. kleb. kun. J. 
iškilmingą sumą 

atnašavo už Lietuvą. Asistavo 
Kun. A. Dubinskas ir kun. 
K. Keidošius. Kun. Dr. L. J.

Mendelis, įsigilinęs į katalikiš
ką patriotišką dvasią, įspūdi n 
gą pamokslą, pasakė. Buvo ir 
rinkliava Seselių Kazimierie- 
čių Vienuolijai. Einant lietu
viams iš bažnyčios Brooklynie 
tis p. A. Žigas, pradėjo žmones 
filmuot, bet buvo sulaikytas. 
Žigas kovo 3 d. nutarė rengti o o
judamus paveikslus, kada pa
rapija j nuo senai tam vakarui 
rengia savo parengimą.

Bendrovės lietuvių salėj 
2:30 vai. po piet, buvo minė
jimas Lietuvos nepriklauso
mybės. Prisirinko daug žmo
nių. Čia Žigas visus filmavo.

Vakare 8 vai. Šv. Alfonso 
lietuvių salėje įvyko nepapra
stai įspūdinga programa, ko
kios labai retai kur tenka ma
tyti. Publikos prisirinko ku
pina salė. Pirmą dalį išpildė 
parapijos mokyklos vaikučiai, 
Seselių Kazimieriečių prireng
ti, kurie publiką sužavėjo ne
kalta šypsena; tai vėl džiaug
smo ašara suvilgino skruostus, 
tai vėl karžygiška energija, 
net su šiurpa, traukiama iš 
krūtinės, tai pagerbiamas Lie
tuvos Prezidentas ir visas ju
dėjimas tikrai žavėjantis.

Antram skyriuj buvo pra
kalbos, pardavinėjami Vil
niaus Pasai ir rinkliava Sese
rų Kazimieriečių Vienuolijai. 
Nors jau buvo vėlus vakaras, 
publika laukė pp. art. Čižaus- 
kų ir choro. Šis skyrius vėl 
gražiai žavėjo klausytojus 
dainelėmis., Amerikos ir Lietu 
vos himnais užbaigta progra
ma. J. K.

J. E. VYSKUPO T. MATU
LIONIO MARŠRUTAS

Jo Ekscelencija Didžiai 
Gerb. Vyskupas T. Matulionis 
yra maloniai sutinkamas kur 
tik atsilanko. Jo Eekscelenci- 
ja jau aplankė daugelį lietu
viškų kolonijų ir dabar turi 
daugybę pakvietimų į lietuvių 
parapijas. Dabar jau sudaly
tas maršrutas, kuris Jo Eksce 
leneiją užims iki gegužės 30 
d. Bus lankomos sekančios pa
rapijos :

Vasario 24 d. Šv. Andrie
jaus par., Philadelphia, Pa. 
Bankietas vakare.

Kovo 1 d. Šv. Petro ir Po
vilo par., Tamaqua, Pa. Va
kare.

Kovo 3 d. Šv. Vincento, Gi
rardville, Pa. Suma.

Šv. Kryžiaus Mt. Carmel, 
Pa. — Bankietas vakare.

Kovo 10 d. Šv. Jurgio, She
nandoah, Pa. Suma;

Šv. Kazimiero, St. Clair, Pa. 
vakare.

Kovo 15 d. Saldžiausios Šir
dies, New Philadelphia, Pa.— 
vakare.

STUDENTŲ IR PROF. 
REIKALU

Visi} valstybių ir visų tautų 
žmonės, kurie yra susirūpinę 
savo valstybės ir tautos liki
mu, deda pastangų, kad jau- 

I nuomonė geriau suprastų savo 
problemas ir siekius, kad jį 
išugdytų savyje entuziastišką 
norą ir pasiryžimą dirbti savo 
tautos ir valstybės ateičiai.

Jei taip apskritai žiūrima 
į tautos jaunimą, tai tuo la
biau kreipiama dėmesys ir de
dama viltis į Mokslą Einančią 
Jaunuomenę, iš kurios išeis 
Tautos Ateities Vadai.

Mokslą einančios jaunuo
menės susibūrimas į draugi
jinį vienetą suteikia didžiau
sią naudą ir garbę visai tau
tai ; tay yra neišsemiamas 

, Tautinės Dvasios Šaltinis ir 1 v .... .yra panašus į kertinį akmeny 
kiekvienos tautos ir valstybės 
nepriklausomybės gyvenime.

Amerikoje turime daug lie
tuviškos jaunuomenės,, kuri 
lanko įvairias mokyklas. 

' Mes visi tikimės, mes visi tro
kštame ir norime, kad Šį Mok 

. slą Einanti Jaunuomenė būtų 
mūsų Tautos ateities vadais.

Amerikos Lietuvių Katali
kų Studentų ir Profesionalų 
Sąjungos aukščiausias tikslas 
yra išugdyti sąmoningą kata
likišką inteligentiją, kuri iš
laikytų Amerikos lietuvių jau 
nimą katalikišku ir lietuvišku.

Ši Sąjunga suteiks didelės 
naudos, daug vaisių ir garbės 
visai savo tautai,'jei ji bus vi
si} mūsų visuomenės vadų A- 
merikoję remiama.

Šios Sąjungos vyriausias ti
kslas yra suvienyti į Studen
tų ir Profesionalų kuopas, vi
sose Amerikos lietuvių kolo
nijose: visus studentus, lan
kančius arba pabaigusius high 
schools, commercial schools, 
akademijas, institutus, kole
gijas, universitetus, seminari
jas etc. •— visus sendraugius 
(alumnus), profesionalus, dva 
sios vadus ir rėmėjus.

Visose Amerikos lietuvių ko 
lonijose — Klebonai, kunigai, 
kingi asmenys privalėtų imtis 
tos iniciatyvos ir suorganizuo
ti studentų bei profesionalų 
kuopas ir drauge patys prisi
rašyti.

Dabar yra geriausia proga. 
Nelaukime rytojaus.

Centro nario mokesniai me
tams — studentams — $1.00; 
profesionalams — $2.00; rė
mėjams —• $3.00. Pinigus sių
skite Centro Iždininkui — Mr. 
Peter M. Barziliauskas, 3 El- 
derts Lane, Woodhaven, L. L, 
N. Y.

Visi užsimokėjp^ 
na Sąjungos^’ 
nalą ’’S*"'

1
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{vietos ir apylinkės ŽINIOS I
VASARIO 16 PRAĖJUS

Septynioliktoji Lietuvos Lai 
svės Atgavimo sukaktis Broo- 
klyne šiemet praėjo su dide
liu pasisekimu. Iš kėlėtos sa
vaičių bendro ir intensyvaus 
darbo, kurį vare bendras ka
talikų ir tautininkų komite
tas, sulaukta gražių vaisių. 
Kaip^ daugelis girdėt kalbėjo, 
kad tokio įspūdingo, didelio 
ir triukšmingo Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimo 
Brooklyne nebuvę. Šiemet pir 
mu kart mūsų džiaugsmo 
šventėje dalyvavo ir broliškų 
latvių ir draugingų estų tau
tos konsulai ir legionieriai. 
Tas sudarė savotiškai malo
nią nuotaiką, turint prieš 
akis dideles tų trijų Pabaltės 
Tautų bendrą valstybinę pro
blemą.

Nors ilgoka šventės progra
ma, buvo skoningai sutvarky
ta ir be jokio nuobodumo pra 
bėgo, kas minutę duodama ką 
nors naujo — kitoniško. Me
ninę programą išpildė buv. 
Liet, operos dainininkė Emili 
ja Mickūnaitė, iš Philadel
phia, Pa. garsus baritonas 
Antanas Banys, smuikininkas 
Antanas Kaišys, Maspetho pa 
rap choras ved. J. F. Tamo
šaičio, Karai. Angelų parap. 
choras ved. p. P. A. Dulkės, 
Šv. Jurgio parap. choras ved. 
J. Brundzos, Lietuvos Daina, 
Ansamblis, ved. p-lėS Tam- 
kiūtės ir Brooklyn o Vyrų 
choras ved. P. A. Dulkės. Lie
tuvių Legionas programą ati
darė specialiom iškilmėm, ku
riose dalyvavo ir Latvijos le
gionas, su savo vėleva (Estų 
legionas nesurado vietos ir pa
vėlavo). Karštas kalbas pasa
kė Lietuvos Gen. Konsulas P. 

f '

Žadeikis, Latvijos konsulas 
Dr. Arthur B. Lule, Estonijos 
konsul. Dr. Ch. Kuusek, Kun. 
N. Pakalnis ir Dr. B. K. Ven
cius. Programą vedė Juozas 
P. Mačiulis.

Po meninės programos, sa
lėj įvyko šokiai ir basketbo- 
las, o viršutinėj salėj sve
čiams ir dalyviams vakarienė, 
kurioje dalyvavo arti 150 žmo 
nių.

Bendrai paminėjime buvo 
apie 1500 žmonių. Tai dau
giau pamažinta, negu perdė
ta skaitlinė.

Taigi šis minėjimas tebūna 
pavyzdžiu ir akstinu ateičiai. 
Jis parodė, ką galima atlikti 
bendrai dirbant ir taipgi rei

škia, kad mes daugiau artė

jame vieni prie kitų, pamirš
dami nesantaiką ir kenksmin 
gą politikavimą. K. V.

GREAT NECK, L. I.

— Vietos lietuviai minėjo 
Lietuvos Nepriklausomybę. 
Vasario 16 Sobenko salėje bu
vo balius. Vas. 17 Šv. Aloy- 
zijaus bažnyčioje kun. J. A- 
leksiūnas atlaikė šv. Mišias ir 
pasakė šventei pritaikintą pa
mokslą.

— Federacijos skyrius ne
užilgo turės judamuosius pa
veikslus Sobenko salėje.

— Great Necko lietuvių ra 
dio valanda per WMBQ ve
dama p. J. Tarno esti ketvirta 
dienio rytais 10:30 vai.

— Lietuvos Vyčiii 109 kp. 
mėn. susirinkimas įvyko vasa 
rio 14 d. pas p. Budrius. Pa
skelbus naujų narių vajų, mū
sų kuopa laimėjo jįj net 12, 
kurie buvo per šį susirinkimą 
perstatyti. Dėkojam visiems 
nariams, kurie daugiausia pa
sidarbavo ir prirašė naujų na
rių per šį vajų.

Susirinkime dalyvavo Dva
sios Vadas kun. J. Aleksiūnas 
kuris pakalbėjo apie jaunimą 
ir Vyčių organizaciją.

Buvo daug naudingų įneši
mų ir išrinktas komitetas iš 
A. Kurtinaičio, M. Lazaunik, 
ir Ch. Budris, parengimui, 
kuris įvyks gegužės mėn.

Vyčių 109 kp. basketball 
tymas loš su Maspetho Vyčių 
110 kp. kovo 17 d. Klaščiaus 
salėj.

Vasario 14 d. buvo mūši} 
kp. pirmininko gimimo diena, 
tai po susirinkimo, visi pasi
linksmino su užkandžiais ir 
p amar ginimais.

' -

PUIKUS STUD. IR ALUM- 
NIEČIŲ KLUBO BANKIE- 

TAS

Gražiam New Yorko vieš- 
butyj ’’Victoria” Vasario 16. 
— Lietuvos Nepriklausomy
bės 17-tos sukakties proga 
Liet. Studentų ir Alumnų Klū 
b as turėjo bankietą. Virš gra
žios publikos gal vii kabojo 
Lietuvos trispalvė vėleva su 
visu savo didumu ir grožiu. 
Be gražios lietuviškos inteli
gentijos, buvo keletas ir sve
timtaučių - draugiu Garbės 
svečiais buvo Lietuvos vice
konsulas Adv. P. Daužvardis 
ir Dr. J. Paulonis. Programą 
vedė p-lė Strimaitytė — klū- 
bo pirmin.

Vilniaus ir Klaipėdos klau
simu trumpą kalbą pasakė vi-

ce-konsulas P. Daužvardis.
Dr. J. Paulonis savo kalboj 

tarp kitko pareiškė, jog bū
tų gražu, kad Lietuva galėtų 
užsimokėt savo skolą Ameri
kai.

Bendrai šis klūbo parengi
mas buvo labai jaukus. Daly
vavo apie 150 žmonių iš kelių 
statų. Ten Buvęs

DAILĖS MENO RATELIS 
VEIKIA

Lietuvių Dailės Meno Rate
lis veikia jau 7 metas. Jie iki- 
šiol nesimaišė ir neprašė jo
kios paramos iš svetimtaučių. 
Ratelis tikisi, kad tuo labiau 
dabar bus galima pasitikėti 
lietuviais. Ratelis rengia kon 
certą vasario 24 d. Piliečių 
Klūbo salėj. Patirsime, ar lie
tuviai rūpinasi savo meninin
kais. Programa bus labai įvai 
ri: susidės iš dainų, šokių, 
kankliavimo, smuikavimo ir 
tt. Šokiams gros Avižonio or
kestras. Pradžia 7:30 vai. va
kare.

KOŠELIENA PATIKO

Karalienės Angelų parap. 
Šv. Ražančiaus draugija va
sario 16 turėjo Košelienos ba
lių, kuris nepaprastai pavyko. 
Žmonių — jaunų ir senų bu
vo prisikimšę, jaunųjų ir ma
žųjų choras, ved. P. Dulkės, 
išpildė dainų programą. Taip
gi pasirodė ir solistų. Visi pro
grama buvo užganėdinti. Ypa
tingai pasirodė p-lė Kriaučiū- 
naitė i p-lė Jonavičiūtė. Visi 
dalykai, kaip košeliena ir kiti 
užkandžiai buvo sudovanota 
pačių draugijos narių. Publi
ka už įžangą — gavo ir pasi
šokt, pasilinksmint ir pasiso
tint. Taigi ateityj nepraleiskit 
moterų parengimų, nes jie bū
na šaunūs.

RENGS BAZARĄ
Am. Lietuvių Piliečių Klū- 

bas, kuris turi savo namą 80 
Union Avė. Brooklyne, nuta
rė ruošti bazarą salės išmalia 
vojimui ir kitiems pagerini
mams atlikti. Bazaras prasi
dės kovo 14 ir tęsis iki bal. 
14 d. Paskirta komisija do
vanoms rinkti.

SUSIRINKIMAS

Didžiojo New Yorko Fede
racijos apskrities susirinkimas 
įvyks vasario 22 d., 8 vai. va
kare. Apreiškimo parap. mo
kyklos kambariuose. Visi kuo
pų, draugijų ir organizaciji} 
atstovai, prašomi nesivėlinti, 
nes susirinkimas prasidės pun 
ktualiai 8 vai. vak. Taipgi ne
pamirškite, kad yra nutarta 
priduoti apskričio sekretoriui 

kuopų, draugijų valdybų var
dus ir adresus. Labai yra svar 
bu turėti juos apskričio kny
gose.

Nepamirškite, kad apskričio 
pirmin. Kun. N. Pakalnis ža
dėjo pasakyti prakalbą šiame 
susirinkime.

ŠV. JURGIO PARAPIJA
— Šv. Jurgio par. choras 

J. Brundzai vadovaujant, ko
vo 17 d. dainuos Brooklyno 
muziejuje.

— Šv. Vardo draugija šį še
štadienį turės balių parapijos 
salėje. Pradžia 8 vai.

— A. a. Teresė Gembutis, 
22 m. amžiaus, mirė vasario 
15 d. Palaidota iš šv. Jurgio 
bažnyčios vasario 18 d.

— Sunkiai serga Rozalija 
Jatkauskienė. Padaryta vidu
rių operacija. Linkėtina grei
to pagijimo.

HAUPTMANO BYLA 
UŽSIBAIGĖ

Vasario 13 d. Bruno Haup- 
tmaną teismas nuteisė mirtin 
kovo 18 d. savaitėje už pavo
gimą ir nužudymą pulk. Ch. 
Lindbergho kūdikio. Byla tę
sės 42 dienas, valstybei kaina
vo $300,000. Flemington, N. 
J. visas dienas buvo pilnas 
žingeidaujančių žmonių; spau
da plačiai apraršė. Kaltinamas 
prižaintas kaltu, kad (1) pa
grobė lakūno Lindbergho kū
dikį iš lovutės antrame namų 
aukšte kovo 1 d. 1932 m., (2) 
puldamas nuo kopėčių su kū
dikiu šį užmušė; (3) nuo už
mušto kūdikio nuvilkęs nakti
nį drabužėlį, lavoną paliko 
krūmuose netoli kelio, už pen 
kių mylių nuo Lindbergho na 
mų; (4) melagingais laiškais 
išgavo 50 tūkstančių dolerių 
išpirkimo, kurio dalį praleido, 
o apie 14,000 dol. paslėpė sa
vo namuose.

Nubaustojo advokaats L. 
Fisher pranešė, kad bus ape
liuojama į aukštesnį teismą. 
Apeliacija kainuos $25,000. 
Hauptmanas jau pasirašė ”nu 
biedniejusio ” dokumentą, ku 
riuo bus sumažinamos apelia
cijos išlaidos. Jis prašo visų 
jo nekaltumu įsitikinusių žmo 
nių, aukoti pinigų jo apelia
cijai. Visuomenė įdomiai se
kė visą bylos eigą. Bendras 
įsitikinimas buvo, kad Haupt- 
maną nuteis, bet buvo spėlio
jama, ar mirčiai ar visam am
žiui kalėjimo. Jury į 11 valan
dų išnešė mirties sprendimą.. 
Dabar kalbama, kad bausmės 
išpildymas bus vis atidėlioja
mas, kad rasti Hauptmano pa- 
gelbininkus, kadangi manoma, 
kad ne jis vienas prasikaltimą 
išpildė.

MŪSŲ MOTERIMS
Iš pat Amerikos pasirody

mo šiame pasaulyj, buvo ma
noma duoti progos ir mūsų 
moterėlėms tam tikrą kampe
lį, kuriame jos galėtų prasi
tarti. pasimokinti ir tt., bet 
iki šiol nebuvo vis progos ir 
dėlto tas skyrius, ar tai iš pa
čių moterį} kaltės, kad jos ne
pradėjo rašyti, ar kitų, ku
rie moterų neparagino.

Taigi šiuomi ir pradedame 
tą skyrių, prašydami moterų, 
kad jos jau neatsisakytų pa
tiekti tam skyriui savo pata
rimų, pamokinimų viena ki
tai ar tai gaspadinystės, na
mų priežiūros ar kitais* ko
kiais reikalais. Visus raštus, 
kurie bus tinkami šiam skyriui 
pagal- išgalės talpinsime, tik 
gerbiamos moterėlės nepatin
gėkite parašyti. Jeigu kurių 
raštai tuoj aus ir netilptų, tu
rėkite kantrybės, nes vietos 
tam reikalui labai mažai tu
rime.

Visus raštus prašome adre
suoti: ’’Amerika” Moterų 
skyriui.

GASPADINYSTE
Sriubos virimas

Kad išvirti skanią sriubą, 
reikia mėsą , gražiai nuplovus 
jei yra tai su kaulais sudėti į 
puodą ir užpilti šaltu vande
niu ir dar pridėjus daržovių, 
virti viską ant mažos ugnies 
kokias 4 ar 5 valandas. Kurios 
norėtų išvirti sriubą su kruo
pomis arba ryžiais, tai tuos 
turi išvirti atskirai ir tik prieš 
valgysiant sumaišyti su sriu
ba.

Jautiena su svogūnais.
Imti 4 svarus chuck steak, 12 
mažų svogūnų supiaustyti per 
pusę, druskos pagal skonį, pi
pirų taipgi.
Sušildyk du šaukštu taukų kę 

pamam puode ir pavartyk ke 
pamą mėsą tol kol ji gana ge
rai aprus.. Tada apdėk ją su
pjaustytais svogūnais, užpilk 
pusę puoduko šilto vandens ir 
uždengtą kepk nelabai karš
tam pečiui kokias 3 ar 4 valan 
das pavartant mėsą ir aplais- 
tant su skystimu. Valgyk kol 
dar šita.

KAIMYNO PATARIMAI
Gesindamas žvakę, pūsk ją 

iš apačios, tai nerūks ir bus 
galima greit esant reikalui už 
degti.

Prieš prosinimą drapanų su- 
šlakstyk jas su karštu vande
niu, bus lengva prosyti. 
Cokoa galima vartoti vietoj 
čokolado, tik reikia imti du 
syk tiek cokoa kiek imama 
čokolado.

M. Tumasonienė.

progi



Vasario 22 d., 1935 m. ’’AMERIKA”

APREIŠKIMO BAZARAS (
JAU ČIA

Šiandien (vasario 22 d.) Ap
reiškimo parapijoj svarbus į- 
vykis — prasideda parapijos 
bazaras — kermošius, kurį 
rengia visos draugijos ir pa
rapijiečiai su dvasios vadais 
kun. N. Pakalniu ir kun. Kar- 
tavičium priešakyje. Bazaras 
tęsis iki kovo 5 dienos.

Jau kelintas mėnuo bazar o 
komitetas ir visos draugijos iš 
sijuosę dirba, kad padarius šį 
bazarą visais atžvilgiais pa
sekmingu ir įdomiu.

Bazaro laiku kas vakaras šo 
kiams grieš geras orkestras. 
O pats bazaras turės be to 
daug į varių naujenybų. Įžan
ga bus maža. Paprastais vaka
rais 10 centų, o šeštadieniais 
ir sekmadieniais 15 centų.

Komitetas kviečia netik vi
sus parapijiečius, bet ir šios 
parapijos rėmėjus bei draugus 
šį bazarą sulig išgalės parem
ti ir padaryti jį tikrai pasek
mingu. A. J. M.

IŠ L. V. 41 KP. VEIKIMO

puošti širdimis. Jaunimas ne
tilpo klubo ruimuose, todėl 
teko atidaryti ir salė.

— Kovo 14 d. sodalietės 
rengia tarpusavio susipažini
mo vakarėlį. Ten galės daly
vauti tiktai sodalietės.

— Dvasios Vadui kun. Kar 
tavičiui paraginus, nutarta 
siųsti senatoriui Wagnerui 
laiškus, protestuojant prieš 
Meksikos katalikų persekioji
mą. Olga Čižauskaitė.

MASPETH,

žančiaus draugijos Kepurių 
Balius. Visi kviečiami daly
vauti, nes visas pelnas skiria
mas naujos bažnyčios staty
bai.

— Vas. 17 d. susituokė Bla- 
žiejus Buza su Adele Malsky- 
te. Už poros savaičių tuoksis 
Ben. Mikalauskas su Albina 
Zubrickaite.

— Vas. 24 d. po Mišpanj 
įvyks mėnesinė tretininkų kon 
ferencija.

SODALIETĖMS VAKARIE
NĖ

E Tel.: STagg 2-2306Į PALOCIUS SALDAINIŲ |
I KRAUTUVĖ S
E GERIAUSIOS RŪŠIES |

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate s 
E Pietūs išanksto susitarus.
E AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš S 
s geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: 5 
= J. GINKUS, 2
= 495 GRAND STREET. BROOKLYN, N. Y. 2
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L. Vyčių 41 Vytauto kuopa, 
turėjo mėnesinį susirinkimą, 
vasario 14 d. kuopos kamba
riuose, kuriam vadovavo, pir 
mininkas J. Minauskas. Į kp. 
įsirašė nauji nariai: Kostan- 
tas Lesevičius, Al. Povilaity
tė, ir St.v Remenčius. Išduota 
įvairūs raportai. Kuopa nuta
rė bendrai dalyvauti ’’Vyčiij 
Dienoje”, kuri įvyks sekma
dienį, kovo 3 d. Jersey City, 
n: j.-

Tos pat dienos apskrities 
suvažiaviman atstovais išrink 
ti: J. Minauskas, S. Mažeikie
nė, J. Lugauskas, J. Kairytė, 
ir A. Povilaitytė.

Parapijos bazaro komisija 
irgi išrinkta iš: 5 žmonių. Vi
si nariai nutarė suaukoti au
kų ir dirbti laike bazaro.

P. Ivanauskui atsisakius 
nuo fin. raštininko laikinai 
išrinkta S. Mažeikienė.

Be to, pranešta, jog kuopos 
ping-pong rungtynės prasidės 
sekančią savaitę, kur laimėju
si eji gaus dovanas.

Susirinkimas baigtas malda.
A. J. M.

Nepriklausomybės šventės 
z Pamaldos

Vasario 16 d. 9 vai. ryte, 
vietos lietuviai gražiai atšven 
tė Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę bažnytinėmis pamal
domis. Bažnyčia buvo išpuoš
ta, išstatyta Amerikos ir Lie
tuvos vėlevos ties didžiuoju 
altorium. Žmonių atsilankė 
pilna bažnyččia. Iškilmingas 
šv. Mišias atlaikė kun. J. Ale- 
ksiūnas, asistuojant kun. J. 
Balkūnui ir kun. P. Lekė- 
šiui. Šventei pritaikintą pa
mokslą pasakė kun. J. Bal- 
kūnas. Mišių metu giedojo 
dalis vietos choro. Vėlevos iš
statytos stovėjo prie altoriaus 
vasario 17 dieną. Taipgi kle
bonija buvo papuošta Lietu
vos ir Amerikos vėlevomis.

Vajaus teatras pasisekė

Vasario 12 d. abiejos Kat. 
Susivienymo kuopos suruošė 
vajaus prakalbas, teatrą ir šo
kius. Viskas įvyko Šv. Stanis
lovo salėje dalyvaujant porai 
šimtų žmonių. Vajaus reika
lais kalbas pasakė kun. J. Bal- 
kūnas ir J. Tulaba. Liet. Me
no Teatras atvaidino du vei
kalu: trijų aktų farsą ’’Pini
gėliai” ir trijų aktų komedi
ją ’’Meilė visų ligų gydyto
ja”. Lošimas išėjo labai gerai. 
Ypač gerai vaidino Starkiūtė, 
Jurevičiūtė, Klingaitė ir Rau
donaitis, nekalbant, kad visi 
savo roles puikiai atliko.. 
Žiūrovams ypatingai patiko 
’’Pinigėliai”. Vakaru visi bu
vo patenkinti. Nekurie nori 
vėl pamatyti tuos veikalus. 
Meno Teatras gražiai užsire
komendavo. Po vaidinimo se
kė šokiai {prie Kivytos orke- 
stros.

IŠ APREIŠKIMO SODALIE- 
ČIŲ VEIKIMO

Pereitą sekmadienį dauge
lis merginų per 8 vai. šv. Mi
šias ėjo prie šv. Komunijos. 
Vasario 18 d. įvyko gausingas 
susirinkimas.

— Šokiai, kuriuos rengė so
dalietės vas. 13 d. buvo sėk
mingi. Klūbruimiai buvo pa-

Žinutės.

— Šv. Vincento draugija iš 
Maspetho, ir Šv. Petro ir Povi
lo iš Blissville, prisiėmė dak
tarą Petrauską kaipo savo 
draugijų daktarą. Daktaras 
Petrauskas jau spėjo užsire
komenduoti lietuviuose, kaipo 
geras daktaras.

— Šį šeštadienį Atateka 
Demokratų klube įvyks Ra-

Vasario 13 d. jaunesnės so
dalietės turėjo savo mėnesinį 
susirinkimą. Aptarė reikalus, 
išrinko naują valdybą 1935 m. 
Prisirašė 10 naujų narių. Už
baigus susirinkimą, dvasios 
vadas gerb. kun. Lekėšis at
kalbėjo maldą ir paprašė visų 
mergaičių dalyvauti vakarie
nėje, kurią jis buvo surengęs 
savo lėšomis.

7:30 vai. rinktinės publikos 
buvo jau pilna saliukė. Vaka
rė vedėjas buvo pats kun. P. 
Lekėšis. Programą išpildė p- 
lės: S. Minčinauskaitė, ir O. 
Višniauskaitė.

Dvasios Vadas kun. P. Le
kėšis pasakė gražią prakalbą, 
nupiešdamas mergaičių ateitį.

Paskui visos buvo maloniai 
pavaišintos skaniais pyragais, 
šilta kava ir lietuviškais Bi
rutės saldainiais. Vėliau vi
sos gražiai pasišoko prie ge
ros p. Gudo orkestros.

Maspetho Sodalietės nuošir 
džiai dėkoja savo Dvasios Va
dui ir šios organizacijos tvė
rėjui, gerb. kun. P. Lekėšiui 
už surengimą netikėto pasi
linksminimo, kuris sudarė 
joms gražų ūpą vienytis ir tau
tiniai stiprėti.

Kepurių Balius

Maspetho Šv. Ražančiaus 
draugija visu smarkumu ren
giasi prie Kepurių baliaus, 
kuris įvyks šį šeštadienį, va
sario 23 d. 7:30 vai. vakare, 
Atateka Demokratų salėje, 
61-57 Maspeth Avė. Gražių 
kepurių galėsite įsigyti salė
je. Kadangi salė, buvo užimta, 
tai draugijos narės susirinko 
pirmin. R. Nedzinskienės na
muose ir pridarė labai gražiii 
kepurių. Visas baliaus pelnas 
paskirtas naujos bažnyčios 
statybai.

Iš S INU omo JA 5 nedideli pato
gūs kambariai, su kombinuotais' 
(geso ir anglių) pečiais.

401 Suydam St. Ridgewood, (arti 
prie <14 St. Subway)

PARSIDUODA KRAUTUVE — 
Candy Store, Lietuviais apgyvento] 
vietoj, gerai Išdirbtas biznis. Kaina 
labai pigi. Savininkas išvažiuoja Į 
Lietuvą
58 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 8-10282.

Tel. STagg 2—0788 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA '
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
107 Onion Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2-S043 NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS, Inc.
BIELIAUSKAS 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
660 Grand Street, 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 _ '

JOSEPH GARSZVA i
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS <

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y. i

Telephone: Evergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Inc.

SAVININKAS—A. SHRUPSKIS
Gera Duona—Žmogaus Sveikata

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

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

per tai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

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

Kreipkitės adresu:

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

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

N. MASENAS BAKING CO.

4
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Nepaprasta Naujiena! Triukšmingas Įvykis!
Apreiškimo ParapijosBAZARAS - KERMOŠIUS.7

Atidarymas Penktadienio vakare - Vasario 22 d.

Tęsis iki Užgavėnių, Kovo-March 5 d.
BUS VISOKIŲ PRAŠMATNYBIŲ — KO PASAULIS DAR NEI 

REGĖJO NEI GIRDĖJO
DIDI IR MA&I, JAUNI IR SE NI — VISI Q BAZARĄ!!!

PARAPIJOS MOKYKLOS SALĖJE

No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

DĖL LIETUVIŲ DIENOS

Kaip kiekvienais metais, ir 
šią vasarą Liepos 4 d. įvyks 
Didžiojo New Yorko Lietuvių 
Diena, kuri šiais metais jau 
bus šeštoji iš eilėse

Gruodžio 30 d. įvykęs Apy
linkes Katalikų seimelis iš
rinko komisiją šiai Lietuvių 
Dienai rengti. Tą komisiją su
daro : senas visuomenės veikė
jas K. Krušinskas, Jurgis Tu- 
huasonis, muž. J* Jankus, muz. 
P. A. Dulkė, muz. J. F. Tamo
šaitis, muz. J. Brundza, Inž. 
A. J. Mažeika, Pranas Kizis, 
A. J. Vai antie jus, J. Mickevi
čius, ponia Subatienė, O. Sta- 
gniūnienė, p. Nedzinskienė, ir 
Kazys P. Vilniškis.

Kad šiais metais Lietuvių 
Diena būtų dar sėkmingesnė, 
komitetas jau nuo dabar ims 
ruoštis. Pirmąsis to komiteto 
posėdis įvyksta kovo 7 d. (ke
tverge) Amerikos Redakcijoj. 
Visų narhj dalyvavimas būti
nas. Pradžia 8 vai. vakare.

KELTUVŲ DARBBININKŲ 
STREIKAS NEW YORKE
New York, Vasario 18 d. 

sutreikavo didžiųjų namų ele
vatorių darbininkai. Ajpie 10,- 
000 namii neturi patarnavimo 
keltuvais. Darbininkai reika
lauja didesnio atlyginimo ir 
geresnių darbo sąlygų.

Miesto majoras La Guardia 
pastatė policistus ir ugniage
sius operuoti elevatorius..

KOVA SU APGAVIKAIS
Amerika garsi visokiom su

ktybėm. Yra visokių, viešų ir 
slaptų sukčiavimų. Vienas ir 
bjauriausių -ir kenksmingiau
sių, tai prekyba visokių pa
tentuotų vaistų. Spėjama, per 
metus tokių ’’patentuotų” vai 
stij išparduodama už $350,- 
000,000. Patentuoti vaistai lie
tuvio šeimoj neturėtų rasti 
vietos.

ŠIANDIEN ĮVYKSTA

Karalienės Angelų par. šv. 
Vardo Draugijos Strazdų Ba
lius įvyks šiandien — vasario 
22 d. parapijos salėj. Malonė
kite visi atsilankyti 7:30 vai. 
vak. Įžanga tik 25c. Čia tikrai 
laiką linksmai praleisite ir pri 
sisotinę strazdienos galėsite 
smagiai pasišokti.

ESTIJOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS MINĖJIMAS

Vasario 24 d. yra Estijos 
nepriklausomybės k šventė. 
New Yorko Estų Educational 
Society ta proga rengia iškil
mingą minėjimą, kuriame da
lyvaus Lietuvos ir Latvijos 
atstovai bei legionieriai.

REIKALINGA
Skubiai reikalinga lietuvaite mer

gina valkų prižiūrėjinul. Galima gy
venti ir namie. Dėl Informacijų 

kreipkitės į ’’AMERIKĄ”.

Phone E Vergreen 8-10494

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. 6tll 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

J

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

Tel.: MAnsfleld 6-8787

DR. JOHN C. PETERS
(PETRAUSKAS) 

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

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vak. ’

Išklriant ketvirtadienius Ir
Sekmadienius

Tel.: JUniper 5-4488

DR. A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO 4th STREET•

VALANDOS:
9—12 ryte
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-9105

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte )
2—8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REpublic 9-3040 
---------------------------------------------- \

DR. H. MENDLOWITZ
252 Berry Street. Brooklyn. N. Y.

Valandos:
I iki 4 P.M. kasdieną
Trečiad. ir šeštad. 6 iki 7:30 P.M. Flatbush Ofisas
Sekmad. 10 iki 12 A.M. 2220 Avenue J

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

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

TeL: JUniper 5—0259

Tel.: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

’’BOX PARTY”

Šį šeštadienį vasario 23 d. 
Darius—Girėnas Aero Klubas 
rengia ’’Box Party” Adomė
no salėj, 69 Irwing Ave., Rid- 
gewoode. Visos merginos atsi
neš gražiai paruoštas pintines 
(baksus) su įvairiais užkan
džiais bei gėrimais, o vyrai 
tuos baksus turės pirkti ir 
tokiu būdu laimėti merginą— 
pintinės savininkę. Darius-Gi 
rėnas Aero klūbas kviečia vi
sus atsilankyti ir padėti su
kelti fondą užlaikymui moko
mojo lėktuvo, kurį klūbas jau 
įsigijo.

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

Tel.: Evergreen 1-TTJQ

VQNTLAS GUSTAS 
—: Graborius :—

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

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiitifiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiniiiiiiiiiiiiniiir. 
I CLINTON PARKAS Į ■" M

Tinka Piknikams, Baliams, ir kitiems parengimams E ■" ■■■■ 
š JUniper 5-8059 Jonas Klasčius, Savin. =■* ■■ 
= * Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. =niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinul*

Tel.: STagg 2-3672

PAKETBUKAI 1 k X 5 AMBRELIAI

399 Grand Str., kampas Rodney St., Brooklyn, N. Y. 
Gausite specialę nuolaidą, jei pasakysite, kad matėte šį 

Skelbimą Amerikoje.
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f GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS
Į J. P. MACHULIS

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

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

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