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LIETUVAI

J-y-iilaikyti. Įstatymu uždraudė 
Hg|esti svetimšales moteris, ne- 
flįent jos būtų kilusios iš lietu

viškų išeivių šeimų.
i Nusižengusieji šiam įstaty
mui bus baudžiami nutrau- 
imu pašalpos ir be to bus iš- 

Sikalautos sumos, kurias ga
lo pašalpai kaip stipendiją. O 
.vii. tarnautojai prasilenkę 
u šiuo įstatymu, bus palei
džiami iš tarnybos. Ir bendrai, 
Į* vieni ir kiti, norėdami veš
li turi gauti leidimą savo vir
ti ninku.

Nr. 9 (64). Kaina 3c.

Pilsudskio draugas ir patarė
jas, vėl atvykęs į Kauną tar
tis Vilniaus klausimu.

Kiek šį žinia yra teisinga, 
sunku pasakyti. Bet suregu
liavimas Vilniaus klausymo 
Lietuvai ir dar labiau Lenki
jai yra reikalingas. Tik, ži
noma, Lietuva negali išsižadė
ti šeimininkės teisių savo so
stinėj.

bęs saugot. Taipgi praneša^ 
sad Mussolini įsakė pri- 

gamint visokios karo medžia
gos ir pabūklų, kad atpildžius 
normą, buvusią prieš išsiun
timą į E ti j opi ją.

LIETUVOJE SUTVAR
KYS VEDIMĄ

Žinoma daug atsitikimų, 
, kad lietuviai, dažnai stipendi

ninkai, išvykę užsienin studi
juoti, grįždavę apsivedę sve
timtautes. Nors karo žinyba 
pasirūpo savo stipendininkus 
ir civilius tarnautojus nuo to

■

ENKAI SKUNDŽIASI
ESĄ IZOLIUOTI

’’Kurjer Warszawski” žino 
mas lenkų politikas St. Stron- 
ski kalbėdamas apie pasitari
mus Londone pabrėžia, kad po 
pasitarimų Ženevoje, Europos 
politika Lenkijai pasidarė ne 
palanki, nes Lenkija nedaly
vauja fronte valstybių, kurios 
siekia dabartinės padėties iš
laikymo. Toliau Stronski sa
ko, kad Lenkija yra izoliuo
ja ir jos politika yra laikoma 

jisiškai priklausoma Vokieti- 
)s. Lygiau dėl to ir Becko 

pasiekti rezultatai pasitari- 
juose Ženevoje nėra dziugi- 
Imti. Savo išvedžiojimus 
tronski baigia pareiškimu, 
h d Lenkija turėtų numaty- 
, ar Vokietijos ginklavima- 
s nėra pavojingas ne tik 

į Lenkijai, bet ir visos Euro- 
■os saugumui.

JVARBUS LIETUVIO 
IŠRADIMAS

I Šiaulių mokesčių inspekto
riaus padėjėjas B. Vaicekaus
kas sukonstravo lėktuvų, or
laivių bei laivų keleiviams gel 

rašiūto pagalba nusileistų ant 
vandens ar žemės. Lėktuvui 
patekus pavojun, keleivis pa
spaudžia rankieną, kuri au
tomatiškai ji su dėže išmeta 
iš lėktuvo. Dėžėje įtaisytas 
tam tikras kvėpavimo vamz
delis. Dėžei patekus į vandenį, 
nors jūra būtų audringa, vis- 
tiek dėžė paviršiuje gerai iš
silaiko ir ne sugenda.

Šį išradimą pasiuntė Angli
jos patento firmai, kuri per
davė oro ministerijai išbau

VOKIETIJA PRADĖS
DIRBTI TAIKAI

Politiniuose Vokietijos 
sluogsniuose kalbama, kad po 
1 d. kovo, kada Saaro kraš
tas bus galutinai prijungtas 
prie Vokietijos, Reichas akty
viai dirbs taikai, ypač bus im
tasi žygių susitaikinti su Fran 
cija. Taip sako būsianti pas
kelbta amnestija Saaro kraš
te, kuri tačiau dar nėra supi a 
nuota. Toliau korespondentui 
buvo pareikšta, kad Vokieti
ja stovinti už reikalą pasau
liui patikrinti taiką. Vokieti
jos diplomatai mano, kad 
jiems teks atsisakyti Klaipė
dos, nes šis klausimas dabar 
nesąs aktualus ir nevaidina 
lemiamo vaidmens. Tuo labiau, 
kad sulyg užsienio spaudos at
siliepimo, Klaipėdos klausi
mas sureguliuotas Versalio 
Sutarties ir Klaipėdos Kon
vencijos nuostatais, pagal ku-’ 
riuos balsavimas šiam krašte 
nenumatytas.

MUSSOLINI APIE 
TIKĖJIMĄ

Budapeštas. — Politiniuose 
vengrų sluogsniuose didelės 
reikšmė priduodama žo
džiams, kuriuos Mussolini pa
sakė vienam Budapešto žur
nalistui: ’’Tikėjimo ryšiai, 
kurie jungia Italiją su Austri
ja, yra tvirtesni, kaip kalbos 
bendrumas tarp austrų ir vo
kiečių”. Tie dučės žodžiai Čia 
komentuojami kaip pasiryži
mas bet kuria kaina išlaikyti 
Austrijos integralumą ir ne
priklausomybę.

KOVA DĖL MOKYK- 
LŲ

 f  
Prancūzijoj eina smarki ko

va tarp katalikų ir laicisti
nių valdiškųjų mokyklų, ku
rios visai neturi religijos. Da
bar, nors valdžia labai palai
ko savo mokyklas, privačios 
katalikų mokyklos, turi apie 
milioną vaikų, kai valdžios 
laikomos turi labai mažai vos 
po kelius.

— Po suėmimo viešai pasi
lakęs į nieką netikįs Haupt- 
taianas, dabar meldžiasi mir
ties kameroj, Trenton, N. J.

Iš Visur
— Vokietija stebėjosi, ko

kią paslaptį žino kitos vals
tybės, kurios vieną po kito 
sugaudavo vokiečių šnipus, 
vos tik jie pradėdavo savo 
darbą. Bet dabar paaiškėjo, 
kad juos išduodavo baronas 
Sosnowsky, kuris pats Vokie
tijoj šnipinėjo Lenkijos nau
dai ir dėl kurio vokiečiai nu
kirto galvas dviem barone- 
sėm. Dėl jo kitose valstybėse 
sušaudyta 54 Vokietijos šni
pai. Sosnowsky nuo mirties 
išgelbėjo pats Hitleris, Jis nu 
teistas kalėti visam amžiui.

— Sovietai vasario 24 d. 
šventė 17 sukaktuvės raudo
nosios armijos įsikūrimo. Ta 
proga buvo dideli paradai, 
karštos kalbos, kurios kaip 
viena ’’griaudė” apie sovie
tų karišką didybę.

Ištikrųjų, vokiečių spėjimu, 
So v. Rusija turinti nemažiau 
4,800 karo lėktuvų; nekurie 
esą toki, kad turi netik kelius 
kulkosvaidžius, bet ir lengvas 
armotas.

— Argentinos lietuvių span 
da praneša, kad tenykščiai 
lietuviai emigrantai nori su
organizuoti banką. Jų apskai
čiavimu, banko įsteigimas e- 
sąs galimas. Malonu girdėt, 
bet gėda pasižiūrėt į save: 
kiek lietuviškų bankų turime^, 
turtingoj Dėdės Šamo šalyj?

— Londono lietuviai šie
met savo duosnumu Anglijos 
katalikiškų mokyklų išlaiky
mui pralenkė lenkus ir fran- 
cūzus. Liet. Šv. Kazimiero pa 
rapija irgi gražiai gyvuoja. 
Čia bendromis jėgomis sukūr- 
tas ir Liaudies Universitetas, 
kuriame skaitoma apie Lietu
vos istoriją, geografiją, kal
bą ir tt.

— Pa ragu a j aus valstybė at
metė Tautų S-gos reikalavi
mą sustabdyti karą su Bolivi
ja ir pareikė, kad ji pasitrau
kia iš Tautų Sąjungos narių. 
Šis žygis ją gali supančiuot: 
jai galės primesti užpuolikės 
rolę ir užkirsti ginklų pirki- 
kimą. Kai Bolivija gali su
laukt ginklų embargo nuėmi
mo, nes ji priėmė T. S-gos rei 
kalavimus.

— Mussolinis tikisi lengvai 
apsidirbti su primityve Etijo- 
pijoj armija. Jis jau paskyrė 
ir karvedį Etijopijai ’’numal 
šinti”, kuriuo yra gen. Gra
ziani. Tačiau nežinia kaip bū
tų, jei Anglija atsisakytų Su- 
ezo kanalu praleisti Italijos 
karo laivus, kurie vyksta 
’’malšinti” Etijopijos.

— Kai Lenkija daro planus 
su Vokietija kaip pasigrobti 
Lietuvą ir prisijungti visą U- 
krainą prie Lenkijos (dabar 
dalis priklauso Sovietams), 
tai ukrainiečių atstovas Len
kijos seime Levickis viešai 
pareiškė, kad Ukraina nori 
Autonomijos. Žinoma, nuo au
tonomijos eis prie nepriklau
somybės. Čia ir glūdi Lenki
jos saugumas. Kitaip Lenki
ja neišvengs ginkluoto ukra
iniečiu sukilimo, kuris Lenki- 
ją gali privest prie nelauktų 
rezultatų.

J,

— Hitleris sugalvojo nau
ją būdą propagandai prieš' 
Lietuvą užsienyj. Išleido atsi
šaukimą į viso pasaulio vo
kiečius, kuriame prašo prie 
kiekvienos progos privačiai 
informuoti visuomenę, kad 
Klaipėda yra Vokietijos, visi 
jos gyventojai esą ištikimi vo 
kiečiai. Ta pačia proga Hit
leris prašo savo vaikus vasa- t
ros atostogoms siųsti į Vokie
tiją ir ją remti pinigais. Bet 
kažin, kaip Hitleriu patenkin
ti kuriuos jis prisimasinęs pa
spaudė po savo letena?

— Užsienio korespondentas 
pastebi, kad Berlyno apylin
kėse vedama namų ir požemi
nių kanalų statyba, prie ku
rios niekas neprileidžiamas; 
net darbininkai turi speciales 
korteles.

— Mass, valstijos guberna
torius Hurley pareiškė, kad 
jis neskirsiąs nei vieno ma
gistratams teisėjo, kuris luo
ša valia riš teismuose poras.

teismo išlai

Anot jo, šliūbuoti poras gali 
tiktai dvasininkai.

— Besibaigiant Klaipė/ 
hitlerininkų bylai Kaune/į 
kurie kaltinamieji susi$ 
ir savo gyvybėmis ir s/ 
tu. Pirmąją jiems ęį 
atpirkti šlykštūs pr/ 
biniai prasikaltimj
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KOVON UŽ KLAIPĖDĄ

Pasaulinė spauda daugiau 
ir plačiau rašo apie Klaipė
dą. Korespondentai pranešinė
ja iš Europos politiniu cent
rų apie užkulisines kalbas, su 
tartis ir planus būsimam ka
rui. Praeitą savaitę plačiai 
pasklido gandai, jei taip ga
lima pavadinti, dėl vokiečių 
ir lenkų planuojamo pasida
linimo teritorijomis, sulig ku
rio Lietuva turėtų1 įtekti Len
kijai (su Klaipėda), o vokie
čiams grįžtų koridorius ir 
Aukštoji Silezija. Žinoma, len 
kai dar gautų Ukrainą, na ir 
išsipildytų svajonės didžiosios 
Lenkijos ’’nuo jūrų ligi jū
rų”. Vadinasi, vokiečiai len
gvai išsižada Klaipėdos.

Sensacija pasiliks sensaci
jomis, bet paleista ’’antis” 
turi tikslų. Tasai tikslas — 
nustatyti pasaulinę opiniją 
prieš Lietuvą, silpninti jos 
smarkiai pakilusią poziciją 
užsieny j, nugazdinti viduje 
teisiant išdavikus Kaune,

Nėra to blogo, kad neišei
tų ant gero. Pakelta vokie
čių audra neš Lietuvai atgai
vinančią energiją, sutelks vie
ningumą. Pasaulinė opinija 
yra prieš vokiška. Lietuviai 
randa simpatijos. Lietuva pri 
valo išnaudoti situaciją savo 
interesams ištaisant ir išlygi
nant Klaipėdos reikalus.

Vokiečiai atgavo Saarą ir 
mato, kad Klaipėdos negalės 
atguti. Kelia triukšmą del vo 
kietininkų teisimo. Susirūpi
no krašto lietuvėj imu. Lietu
va turi ’’trupų tūzą”. Iške
lia krašto statuto silpnumus.

Journal de Geneve” š. m.
ILnr. įdėtame vedamajame 

i, kad Klaipėdos kr. na 
darbą varo senieji 

ę tarnauti prieš 1923, 
d.) krašto valdinin- 

Įi teisės saugojamos 
kstr. ir kurie iš Ber- 

-|stambias ’’bepro-
S. V* . v A 5
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quet rašo : ’ ’Statutas neturė
tų taip glostyti valdininkų, 
kuriuos reichas kadaise im
portavo Klaipėdon. Norint iš
vengti aštrių konfliktų neiš
vengiamai reikalinga Klaipė
dos statutą, pakeisti. ’ ’

Taip. Reikalinga Klaipėdos 
sta tutą keisti. Mes jau keletą 
kaitų taip sakėme. Dabar dar 
drąsiau kartojame, nes ma
tyt kad neklystame, kadangi 
ir žynius tarptautinės politi
kos žinovas Briquet tą mintį 
siūlo. Klaipėda — apgaubta 
išoriniu vokišku apsiaustu, su 
vokiečių hegemonija, su vo
kiškais policininkais, vokiš
kais valdininkais ir mokyklo
mis ir, praktiškai, su vokiška 
kasdiene oficiale kalba — sta
tuto sunkiai nugalimas kliū
tis kraštui tvarkyti ir atsikra
tyti vokiškos propagandos. 
Visgi Lietuvos suvereniteto 
saugumas ir garbė reikalauja 
radikališkesnio Klaipėdos kra 
šte šeimininkavimo. Krašto 
sulietuvėjimas nėra vietinis 
dalykas, bet visos Lietuvos 
reikalas. Bet statutas sulaiko.
"Pieša, neužmirškime, kad ir 
statuto pilnai neišnaudojo 
centro vyriausybė.

Dabar momentas statuto sil 
pnumus kelti. Krašto direkto
rijos lietuviškumas, mokyklų 
su valstybinimas (sulietuvini
mas), kalbų lygybė, nors pu
sė lietuvių valdininkų samdy
mas, privalo būti tuoj aus įgy
vendinti, Griežtai sekti vokie
čių priešvalstybinį veikimą; 
nė santarvininkai, nė patys 
vokiečiai negali užginčyti tei
sę kovoti už savo valstybinį 
likimą. Jei statutas tokiai ko
vai kenkia, jis turi būt atitai
sytas. Statutas turi derintis 
prie šių dienų politinės aplin
kumos, prie krašto gerovės, 
prie Lietuvos interesų, ir ga
lop, prie dabartinių Europos 
politinių kombinacijų.

Kova už Klaipėdą yra kova 
už Europos taiką.

’’AMERIKA”

ATSIRADUS PAVOJUI LIE
TUVĄ APSAUGOS DIDŽIO

SIOS VALSTYBĖS
Italų spauda paduoda ži

nią, kad prie Lietuvos sienos 
vokiečiai sutraukę 3 divizijas 
kariuomenės su techniškomis 
dalimis, 52 kuopas smogikų, 
8 kuopas juodmarškinių, 55 
milicininkų. Laikraštis daro 
išvadą, kad šie pasiruošimai 
verčia susirūpinti Lietuvą dėl 
pavojaus iš Vokietijos pusės. 
Šiuo klausimu ypač esanti su
sidomėjusi Sov. Rusija. Ji jau 
net išgavusi iš Estijos sutiki
mą, kad reikalui esant per jos 
žemes Rusija galėtų gabenti 
kariuomenę. Anglija taipgi 
seka visus įvykius Klaipėdo
je ir ypač domisi Kaune eina
ma Klaipėdos išdavikų byla. 
Ta proga, ’’Mūsų Laikraštis” 
paduoda žinią iš Londono, 
kad: ’’Anglų viceministeris 
lordas Edenas pasiūlęs anglų 
vyriausybei imtis žygių pati
krinti Lietuvos suverenumo 
(vyriausias) teises Klaipėdos 
krašte. Edenas manąs, kad 
reikėtų didž. valstybėms, su
sitarus su Vokietija, paskel
bti tam tikrą deklaraciją, 
(pasisakimą, pranešimą), ku
rią, atsižvelgiant į padėties 
rimtumą, būtų dar kartą ga
rantuotas (užtikrintas) Lie
tuvai Klaipėdos kraštas. Jei 
Hitleris su tokiu * pasiūlymu 
nesutiktų, Edeno manymu, 
tokių garantijų reikėtų imtis 
vienoms didž. valstybėms.

Lordas Edenas apie tai ir 
Ženevoj kalbėjęs su Sov. 
Rusijos ir kitų valstybių at
stovais.

Edenas tą pasiūlymą pada
rė sąryšy su Vokietijos ka
riuomenės sukoncentravimu 
Rytprūsiuose prie Lietuvos 
sienos”.

Nežiūrint jokių pažadų ir 
drąsinimų iš didžių valstybių, 
Lietuva turi būt pasiruošus 
tinkamai sutikti Vokiečiii 
avantūras.

DRAUGINGUMAS DIDĖJA
Kitados iš vieno kamieno 

kilusios lietuvių ir latvių tau 
tos, buvo visai išsiskyrusios 
ir atrodė niekad nebesuartės. 
Bet gyvenimas pakeitė kryp
tį ii* abi brolių tautos pradė
jo artėti. Šiais metais Lietu
vos nepriklausomybės šventė 
Latvijoj paminėta su dideliu 
iškilmingumu. Kaikuriose vie 
tose net miestų burmistrai ir 
aukštieji valdininkai sudarė 
šventės komitetus. Panašiai 
buvo švenčiama ir Estijoj.

Kad pernai Lietuvos karo

APŽVALGA vokiečiai tam tikslui siekti į
nesigailėjo nei pinigų, nei prie
monių”. ”0 kraštą”, paste- ,

vadas. Raštikis lankėsi Latvi
joj, tai dabar jį revizitavo 
Latvijos kar. vadas Krišjanis 
Beriks. Šis kariuomenės vadų 
svečiavimasis vienų pas kitus 
kelia nerimo tūliems mūs kai
mynams, bet abiejiį , tautų 
glaudus bendradarbiavimas 
kaskart didėja. Reikia laukti, 
kad abiejų giminingų tautų ir 
jų draugės Estijos santykiai 
bus taip suderinti, kad jos 
bus bendras politinis, kultū
rinis ir ekonominis vienetas.

Reiktų, kad tarp tų trijų I 
tautų išeivijos irgi užsimegs- j 
tų glaudus bendradarbiavi- j
mas.

N. ANGLIJOS KATALIKŲ 
SEIMELIS

Vasario 22 d. Lawrence įvy
ko Naujos Anglijos Katalikų 
Seimelis. Jame dalyvavo per 
200 atstovų ir daug svečių. 
Prezidiumą sudarė pasaulie
čiai — profesionalai, kurių 
čia dalyvavo apie 30. Seimelis 
buvo rimtas ir labai sėkmin
gas, nes programoj visi da
lyviai aktyviai dalyvavo. Va
kare įvyko, vadinamas, jauni
mo teismas, po kurio buvo 
linksmoji dalis.

Kleb. kun. P. Juras gau
siai seimelyj dalyvavusiems 
kunigams ir profesionalams 
klebonijoj iškėlė gražius pie
tus ir vakarienę. Iš šio seimo 
atrodo, kad N. Anglijos Kata
likai jau išėjo ant plataus vie
škelio ir jų ateitis yra šviesi.

Danų spauda apie hitleriniu 
kų priešvalstybinius darbus

Klaipėdos krašte. • g
Kopenhaga. ’’Trojos arklys: 

Klaipėdoje” vadina Kopenha
gos žinomas dienraštis ”Eks- 
trabladet” vokečių pastangas 
susprogdinti Klaipėdoje esa
mą tvarką ir prijungti kraštą 
prie Vokietijos. Daug Klaipė
dos vokiečių, pasak laikraščio, 
optavę Lietuvos pilietybę tik 
tam, kad ja prisidengę, leng
viau galėtų, lyg tie Trojos 
arklio kareiviai, pulti Lietu
vą iš vidaus ir tuo būdu at
plėšti Klaipėdos kraštą nuo 
jo tikros tėvynės. Tai aiškiai 
patvirtinę Kauno bylos duo
menys. Jau niekam nebepas- 
laptis, sako straipsnio auto
rius, kad Rytprūsių smogia
mosios dalys tikrai rengėsi 
savo Trojos arkliui į pagalbą 
Klaipėdai pagrobti.

’’Tas žygis juo juodesnis”, 
tvirtina kitas danų laikraštis, 
Danijos vyriausybės organas 
’ ’Socialdemokraten ’ ’ ’’kad

Kovo 1 d., 1935 m.

bi ’’Kobenhavns Amts Avis”, 
’’vokiečiai nesigailėdami vo
kietino ištisus šimtmečius”. 
’’Visa laimė, kad kas buvo 
Trojos arklyje. Kauno bylos 
metu iškilo aikštėn”, baigia 
savo ilgus straipsnius apie 
Klaipėdą ’’Fredericksbord A- 
mstidende”, ’’Hermig Tiden- 
de” ir eilė kitų danų laikraš-

B

— Anglija turi naują labai 
didelės pramušamos jėgos Vi
ckers 37 mm. patranką. O 
Franci jo j išrastas pritaikini
mas 20 mm. patrankos, kuri 
yra įtaisyta naujam Hispano 
— Suza lėktuvo motore. Vo
kietija pasigamino Gerlacho 
/tipo kulkas, paprasto kali- 
berio, kurios iš paprasto šau
tuvo paleistos, puscolinį plie
no šarvą pramuša taip leng
vai, kaip paprastą poperį.

TROJOS ARKLYS KLAI 
PĖDOJE”

$

— Fotografijos tobulinto j ai 
išradę tokius nepaprastus sti
klus (infra-red plates) ir apa 
ratus, kuriais ir miglotą dieną 
iš didelių aukštybių galima 
lengvai fotografuoti žemai 
esančius daiktus. Nuo lakūno, 
turinčio šį prietaisą, negali 
nieks pasislėpti.

— Prieš mėnesį daryti ban 
dymai Anglijoj su Vokės slo
pintojų (Silencer), kuris tai
komas aviacijai. Ant kaikurių 
lėktuvų jis buvo pritaikintas 
ir visą motoro ūžesį pašalino. 
Propelerio ūžesio, žinoma, jis 
nepašalina.
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ŠERMUKŠNINĖ

— Buvo čėsai, kai lietuvis 
nagaika buvo mokomas gerbti 
ruską vierą ir burlioko barz
dą. Tada nebuvo divna, kad 
lietuvis vadinamas mužikas, 
kepurę nusiėmęs kakta mušė 
žemę prieš visus načialnikus 
ir ponus. Bet negali suprasti, 
koks paibelis verčia dabar 
laisvą Lietuvos sūnų vergauti 
visokiems svieto parėjimams 
— mulkintojams. Ir tai, ne- 
taip stebėtinas žmogus, jei 
vergovės laikų dvasios pri- 
pompuotas kaimietis taip da
rytų. Ali dabar mūs inteligen
tai yra aršesni dvasios uba
gai, nei tie mužikai. Negirdė
tas daiktas, kad tada, kai 
Lietuvos ūkininkas negali iš
simokėti mokesčių, už kuriuos 
aprašoma jo paskutine karvu 
te ir neretai prakaitu uždirb
tas ūkis, tai dėl Kauno ponų 
malonumo užlaikomas svetim
taučių — parėjūnų baletas, 
kuris čiulpia baisias sumas li
tų iš valstybės iždo. Tas pat 
ir su teatru. Bet čia klausimas 
kitoks. Aš anaiptol nesutiksiu 
kad be jo negalima apsieit. 
Yra šimtąsyk svarbesnių vi
sais atžvilgiais reikalų, kurie 
pamiršti tik dėl pinigų sto
kos. Bet apie teatrą spiečiasi 
nemaža lietuviškų jėgų, kurie 
uždirba sau duoną. Tačiau ir 
čia yra nemaža ’’asmenybių’’, 
kuriems vieta ne pas mus — 
Ponuliai, ilgėkitės lietuviškos 
dvasios išraiškos, kurkite lie
tuvišką kultūrą, o neieškoki
te kažko...

Ir, kad tu surugtum, dar at
siranda tokių žmonių, kurie 
negali apsieti be tų ruskių ar 
kitų padaužų Kauno teatre. 
Jus, ponai, reiktų į plūgą pa- 
kinkyt, tada sužinotumėt be 
ko negalima apseit ir kur ti
kras reikalas padėt lietuviš
kus litus. Jūsų ščėstis, kad 
komendantas, kuris pats eina 
į tą baletą, rašo Lietuvos ga- 
zietas. Jei gazietas rašytų lie
tuviškas jaunimas, kuris sa
vo šalyj yra svetimųjų uja
mas, rašytų jas, pamatytūt 
kokį vožną žodį duotų mano 
šermukšninei. Na, ir gavęs 
užprašymą, paleistau ją į dar-

GAISRAI IR JŲ GESINI
MAS

Senasis Londonas nukentė
jo nuo keturių didelių gais
rų. 798 metais, »yra užrašyta, 
miestas buvo ’’beveik sunai
kintas”, o iš 982 ir 1212 metų 
yar žinių, kad ’’miesto didžio 
ji pusė buvo sunaikinta”.

Žinomiausias, jeigu ne blo
giausias gaisras Londone, bu
vo 1666 metais ir yra žinomas 
istori j o j e ’ ’didžioj o gaisro ’ ’ 
vardu. Degė 3 dienas ir dau
giau kaip 13,000 namų buvo 
sunaikinta, drauge su devy
niasdešimt trimis bažnyčio
mis ir koplyčiomis, keliomis 
ligoninėmis ir kitais dideliais 
trobesiais. Nuostolių padary
ta už apie 54,000,000 dol.

Daug kitų užrašų kalba a- 
pie gaisrus senaisiais laikais. 
Daugiau kaip du trečdaliai 
Romos miesto buvo sunaikin
ta 64 metais, Venecija turėjo 
du didelius gaisrus, vieną 
1106 ir kitą 1577 metais.

Buvo labai daug vandens 
Venecijoje, kurį buvo galima 
naudoti gesinimui, bet gesini
mo būdai buvo menki. Tą pa
tį galima pasakyti apie Lon
doną, kuris turi daug van
dens Temzos upėje.

Tam tikri rankiniai siurb
liai buvo naudojami senovės 
laikais ir mes žinome, kad ro
mėnai turėjo ugniagesių ko
mandas, bet viskas, ką jos ga
lėjo veikti, buvo permaža.

Didžiojo gaisro metu Lon
done, buvo naudojamos ’’ug
nies žarnos”. Kiekvieną laikė 
du žmonės, tuo tarpu kaip tre
čias spaudė spaudė ją, o kiti 
pylė vandenį į ją. Koks malo
nus ugnies gesinimas buvo, 
kai miestas degė.

Iš tikrųjų nebuvo būdo žmo 
nėms nugalėti tą Londono gai
srą. Geriausia, ką jie galėjo 
daryti, buvo stabdymas jo plė 
timosi, nugriaunant kai kū
rins namus jo kelyje. Tas bu
vo padaryta ir tas padėjo už
kirsti kelią ugnies plėtimuisi.

Neminimi žmonės, pumpuo
janti vandenį iš statinių, gesi
nant Londono gaisrą 1666 me 
tais; bet mes žinome, kad to
kios statinės buvo jau varto
jamos prieš tą laiką.

Senas piešinys iš 1600 metų 
parodo tokią mašiną veikiant 
su barzdočiais ugniagesiais, 
pumpuojančiais ir pilančiais 
vandenį į statinę. Teisingai pa 
stebi ’’The Chicago Daily 
News” bendradarbis Uncle 

bą. Tik ne į kultūringą, o bru- 
tualų darbą, nes matyt mums 
skyrė taip Aukščiausias, kad 
tik verčiami mokomės gyven
ti. , i Dėde.

Ray, savo kampelyje, rašyda
mas apie visą tai, kad jo drau
gas, žiūrėdamas į tą paveiks
lą, pasakė, ugniagesiai galėjo 
nusiskusti prieš gaisro pradžią 
ir apsisaugoti nuo barzdų nu- 
svilimo.

Kitas senas paveikslas iš ar 
timų laikų parodo vokiečius 
dirbant su panašia mašina. 
Pumpis turi rankeną apie aš- 
tuonių pėdų ilgumo ir stati
nė padėta ant tam tikro prie
taiso perkėlimui.

Kad ne Uncle Ray, nebū
čiau turėjęs savo iškarpų kny
goje, šios žinutės ir nebūčiai 
galėjęs atpasakoti jos turinio.

Arėjas Vitkauskas.

AR ŽINAI, KAD
ELLIS ISLAND yra maža 

sala New York įlankoj neto
li nuo Laisvės Stovylos ir Ba
ttery Park, kur tūkstančiai 
žmonių, atkeliavusių šin kra- 
štan, būna peržiūrėti ir išklau 
sinėjami pirmiau, negu jie į- 
žengia į Jungt. Am. Valstijas.

AQUARIUM randasi Bat
tery parke, turintis gražiausią 
su virš 200 rūšių jūros gyvių 
rinkinį. Jame tiems gyviams 
užlaikyti yra daugiau šimto 
tankų ir prūdų, turinčių apie 
8,000 paveizdų.

GOBERNOR’S ISLAND, at 
skirta nuo Manhattan East 
River ir apie pusę mylios to
lumo nuo Battery, yra svar
biausia Antrojo Korpuso sto
vykla. Jos istorija prasideda 
su Holandų užėmimu New 
York 1634 metais, kuomet jis 
buvo gubernatoriaus Van 
Twiller nupirktas nuo indio- 
nų. Vėliau anglai pastatė ant 
jos pilį Williams, kuri dabar I 
vartojama kaipo kareivių ka
lėjimas. Sala šiandien yra 
svarbiausia kariuomenės nuoX 
1803 metų stovykla. Laiko
tarpyje 1905 ir 1911 metų ap
link salą jūroj pastatyta ak
menų siena ir jos plotis padi
dintas iki 173 akrų, iškasto
mis Manhattan saloj, darant 
požemius (subway), žemėmis.

BROOKLYN TILTAS, yra 
vienas iš seniausių ant East 
River New Yorke tiltų. Jis 
buvo atidarytas gegužės mė
nesyje 1883 m. kaipo vienas 
iš gražiausių pasaulyje tiltų. 
Jo ilgis yra 6,537 pėdos.

MANHATTAN TILTAS y- 
ra dviejų aukštų ir turi di
džiausią talpą, negu kuris ki
tas tiltas pasaulyje. Jis buvo 
baigtas statyti 1909 metais. 
Jo ilgis 6,855 pėdos.

NEW YORK STOCK EX
CHANGE BUILDING, 23 au
kštų, buvo užbaigtas 1922 me
tais ir apkainuotas apie 7 ir 
pusę mil. dol.

(Bus daugiau)

KOKS BUS KARAS
venimai ir tų pergyvenimų 
psichologiniai motyvai. Nors 
vaizduojama karo pabaiga, 
tačiau karo baisenybės dar nė 
ra nei kiek mažesnės, kaip pir 
mesniais karo metais. Gal būt 
tos baisenybės dar didesnės, 
nes karo technika į pabaigą 
išaugo į dar didesnę naikinai! 
čią jėgą. Dujiniai sviediniai, 
automatiški šautuvai, įvairiau 
si kulkosvaidžiai, tankai, ga
linga artilerija, aviacija ir 
kitos moderniškiausios priemo 
nės išėjo į frontą gyvybių žu
dyti. Visi žmogaus proto ir 
rankų valdomi šių žudymo pa 
būklų veiksmai labai gyvai 
pagauti šioje karo apysakoje. 
Žmogaus gyvybė šiame praga 
re priklauso aklam likimui ar 
Dievo Apvaizdai. Kulkų, svie 
dinių ir skeveldrų lietuje ir 
nuodingų dujų debesyse 'išlik 
ti sveikam yra tiesiog stebu
klas. Nyksta būriai, kuopos, 
batai!jonai, divizijos. Tiesa, 
lieka jų vardai, bet žmonių tų 
pačių lieka tik keletas. Iš vi
sos ”Napo” kuopos, kiek jis 
atsimena, po 6 mėnesių teli
ko bene tik dešimt žmonių.

Visas veikimas vyksta fron 
te. Per visus 6 mėnesius paša 
koto j as niekada nebuvo išėjęs 
už ribos, kur nepasiektų prie
šo sviediniai. Karo baisybių, 
gal būt, čia parodyta daugiau 
negu E. M. Remarque’o kny
gose. Tačiau Skenlono apysa
kai yra labai charakteringas 
optimizmas, angliškas šaltu
mas ir objektyvumas. Nors 
daug niūrių ir šiurpių vaizdų 
knygoje sukaupta, tačiau čia 
nėra Remarque’o pesimizmo. 
Čia išlaikoma tam tikra dva 
sios lygsvara.

Knyga įdomi ne tik savo 
karo strategijos psichologi
jos, bet ir karo taktikos at
žvilgiu. Tiesa, pasakotojas y- 
ra puskarininkis, kurs atski
ruose karo veiksmuose ir de 
talėse nevisada gali pajėgti 
susekti platesnius strategijos 
dėsnius, tačiau karo lauko 
žygių ir taktikos pavyzdžių 
labai daug parodyta.

Koks iš tikro buvo didysis 
karas? Tai geriausiai žino tik 
to karo dalyviai. Iš daugelio 
milionų tų dalyvių, vos tik 
mažas būrelis aprašė 1914— 
1918 metų pasaulinį karą. An
glų kalba ta žmonijos rykštė 
geriausiai ir vaizdingai apra
šyta amerikono W. T. Scan
lon’o knygoje ’’Dieve, pasi
gailėk mūsų!” (God, have 
mercy on us!). Lietuvių kal- 
bon ją gražiai išvertė P. ir K. 
Jurgėlos. Lietuvių spauda au
kštai įvertino šią knygą ir ge
rą vertimą. Liet, kultūros gy
venimo žurnalas ’’Naujoji Ro 
muva” rašė apie šią knygą:

’’Autorius yra didžiulių ko 
vų dalyvis. Jam pačiam, kai
po būrininkui, teko vadovau
ti įvairiose atakose ir didžiau 
siose karo baisenybėse. Šioje 
knygoje jis ir pasakoja tuos 
visus įspūdžius, kuriuos jam 
teko patirti per 6 mėnesius 
baisiausiai siaučiančiame ka
ro vulkane. Tai ne vien karo 
dienoraštis ir karo žygių bei 
faktų registracija. Čia nema
ža pagauta ir karo psicholo
gijos’

’’Dieve, pasigailėk mūsų!” 
— tai buvo maldos žodžiai, 
kurie kritiškiausiais momen 
tais instinktyviai kildavo iš 
šimtų kareivių krūtinių. Kny 
gos pasakojimas prasideda 
tuo metu, kai 1918 m. vasarą 
frontuose jau buvo pasklidę 
gandų, kad karas baigtas. 
Daugelis laukte laukė karo 
pabaigos ir žadino viltį, kad 
gal vis dėlto sugrįš sveikas 
iš to verdančio pragaro. To
kia viltis šildė ir amerikiečių 
kareivių širdis. Tačiau likimas 
jiems dar daug skaudžių smū 
gių parengė. Mūšiai atvaiz
duoti visu savo reljefišku bai 
sumu. Mūšis po mūšio, žygis 
po žygio, ataka po atakos ei
na vaizdi} vaizdais per visus 
knygos puslapius. Juos turi
me laikyti daugiau vaizdais, 
o ne pasakojimais, nes juos 
vieną nenutrūkstamą grandi
nę jungia ne fabula, o tik vie
no ir to paties asmens pergy

APRAŠYTAS KNYGOJE ’’DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ!”
Kurioje W T. Scanlonas aprašo visus karo įvykius. Vertė Pet

ras ir Kostas Jurg?lai; išleista gražiuos apdaruos. Dabar la
bai nupiginta kaina ($1.00 su prisiuntįmu), dar galite gautį 

’’Amerikos” Red., 423 Grand St, Brooklyn, N. Y., arba pas:
P. Jurgėla, 7127 So. Francisco Ave., Chicago, HL
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Ar girdite Amerikos radio pro
gramas? Trečiadieniais 7 vai. va

karo. Penktadieniais 10:15 v. ryto

SUŽAVĖJO
W • 1 1 —1 1 •

Senai per radio girdėtas 
choras — vėl pasirodė su gra 
žiomis dainelėmis. Vasario 20 
d. savaitraščio Amerikos ra
dio programoj dalyvavo C. 
Brooklyno Šv. Jurgio parap. 
choro rinktinė dalis, kurią su 
darė : Sopranai: Ona Revu- 
kięnė, Valerija Sirutytė Bro
nė Šimkytė, Salomija Balkū- 
nienė, Mildreda Čekanausky- 
tė; altai: Albina Pakinkienė, 
Marija Kralikauskytė, Stepa- 
nija Jakubčionytė, Viktorija 
Kvetkauskytė; tenorai: Anta
nas Pakinkis, Edvardas Tijū
naitis, Pranas Kaupas, Felik
sas Lapinskas, Stasys Leipus; 
bosai: Pranas Strupeikis, Ar- 
montas Vencius, Bronius Ja
kubčionis. Choro vadui muzi
kui Jonui Brundzai vadovau
jant, padainavo įspūdingai 
šias daineles: 1) Ant tėvelio 
dvaro, — Šimkaus, 2) Birutė 
(Merginų choras) — Petrau
sko, 3) Stovi žirgelis — Stro- 
lio, 4) Stikliukėlis — Karoso.

Apreiškimo parap. radio 
programos metu solo dai
navo p. Čemerkienė. Duetu: 
M . ir O. Stagniūnaitės, pia
nu akompanuojant p-lei Va
lentaitei. Solo pianu skambi
no p-lė Alena Budraitė. An
tanas Stanislovaitis kalbėjo 
angliškai, o p. J. Jankus pa
darė pranešimus lietuviškai.

Amerikos programos vedė
jas gavo daug malonių kom
plimentų. P-lės Čepaitės, Ozo
ne Park, ypač labai sužavė
jus ’’Birutės” dainelė, kurią 
vykusiai sudainavo Šv. Jur
gio parap. Merginų choras, 
vadovaujant muz. Brundzai.

Svarstys radio reikalus
Vasario 22 d. Federacijos 

Apskrities susirinkime Ame
rikos radio programos vedė
jas p. J. P. Mačiulis, padarė 
pranešimą radio programos 
reikaluose ir patiekė savo re
komendacijas, kurias draugi
jų atstovai paėmė domėn ap
svarstyti draugijų susirinki
muose. Gi apskrities pirmin. 
gerb. kun. N. Pakalnis pasiža 
dėjo sukviesti radio reika
lams apsvarstyti specialį su
sirinkimą, kuriame jis taipgi 
apie radio skaitys paskaitą.

Mūsų radio programos rei
kalais turėti} susidomėti ne 
vien draugijos, bet ir pavie
niai lietuviai, ypač profesio
nalai ir biznieriai, kuriems rū- 
ipi lietuvių meno — muzikos 
ir dainos garbe.

IŠ KELIONĖS ATSIMINIMŲ TRUMPOS NAUJIENOS
Sausio 10 d. 7 vai. ryto jau 

buvome Cherbourg’o uoste. 
Tą rytmetį atsikėliau 4 vai. 
mišias laikiau 5:30 ir 7 vai. 
jau buvau francūzų muitinėje, 
kur vežami daiktai esti peržiū 
rimi.

Iš Cherbourg ’o važiavau tie
siog į Paryžių ir iš ten į Lour
des. Oras gerokai vėsus bet 
saulutė visą dieną gražiai švie 
tė taip, kad kelionė nebuvo 
nuobodi.

Į Lourdes atvykau sausio 11 
d., apie 9 vai: rytą. Ah! koks 
malonus reginys! Čia pat į 
šiaurę dunkso didingi- Pyre- 
nėjų kalnai; į pietvakarius 
vingiuoja, bėga šniokšdamas 
sraunus upelis. Čia pat prie 
GaVe upelio, žaliumynais apau 
gusiame kalno kiante iš toli 
matyt stebuklais garsi Lour
des šventovė. Čia kas metai at
vyksta šimtai tūkstančių kelei
vių ir apturi daug Dievo ma
lonių Švenčiausios Panelės ga
lingu užtarimu.

Lourdes šventovėje išbuvau 
penktadienį, šeštadienį ir sek
madienį. Atlikau trijų dienų 
rekolekijas. O koki puiki vie
ta rekolekcijoms! Ramu, tylu 
tik didingos Rožančiaus bazili 
kos bokšto laikrodis skelbia 
brangaus laiko momentus.

Penktadienį ir sekmadienį 
mišias laikiau Rožančiaus ba
zilikos koplyčioje. Šeštadienį 
gi turėjau laimės laikyti šv. 
mišias stebuklais garsioje 
Lourdes Grotoje. Laikydamas 
tąsias mišias ypatingai mel
džiausi už visus mūsų ordino 
draugus ir rėmėjus.

Tuojau po mano mišių ten 
pat grotoje J. E.’Tarbes Vy
skupas laikė šv. Mišias už Ru
sijos atsivertimą. Išklausiau 
tų mišių, kartu su dievotais 
žmonėmis. Visi meldėmės už 
Rusiją. Tiktai ’’Pasaulio Iš
ganytojau gelbėk Rusiją!”

Antru kartu apsilankyda
mas Lourdes šventovėje dar 
labiau ją pamylau ir dėlto nu 
vykęs pas vyriausį Rektorių, 
prašiau relikvijų atminčiai į 
Lietuvą parvežti. Jis man da
vė mažą gabalėlį to akmenio, 
ant kurio Švenčiausioji Panelė 
Marija apsireiškė Šventai Ber 
nadetai, vasario 11 d. 1858 m. 
Tai brangi atmintis Lietuvai, 
kur Marija yra labai mylima.

Atvykus į Lourdes miestelį 
pirmiausiai stoja prieš akis di 
dingą Šv. Ražančiaus Bazili
ka, su gražia Švč. Panelės, duo 
dančios šv. Dominikui Rąžan
čių, figūra angoje. Bazilika 
13-to šimtmečio styliaus, sta
tyta 1871 m. su 70 metrų auk
ščio bokštu. Ji turi tris aukš
tus ; kiekvienas aukštas sudaro 
atskirą maldnamį su daugeliu 
koplyčių ir altorių ypatingo 

meniško grožio yra 15 altorių, 
vaizduojančių 15 Ražančiaus 
paslapčių. Bazilikos sienos ap 
dengtos įvairiomis dekavonės 
dovanomis ir vėlevomis išpuo
štos.

Kiek toliau už bazilikos, ran 
dasi garsioji Grota, su gražia 
Švč. Panelės Statula uoloje ir 
tukliu altorėliu. Dougybės žmo 
nių suaukoti} žvakių dega die 
ną ir naktį; ir šimtai paliktų 
raišųjų lazdų, liudija apie ste 
būklingą Dievo gailestingumą 
tikintiems į galingą Marijos 
užtarimą.

Iš Lourdes į Romą kelionė 
buvo labai įdomi: ypač va
žiuojant per Prancūzijos ir 
Italijos Rivieras, Viduržemio 
jūros pakraščiu. Tikrai kaip 
žemiškas rojus. Į pietus Vi
duržemio jūra, jos vanduo 
taip tyras, kad saulei švie
čiant arti krašto matosi bal
ti akmenaičiai ant tamsiai 
rausvo jūros dugno. Į šiaurę 
milžiniški kalnai, kurių plikos 
akmenuotos viršūnės rodos 
nori pasisveikinti su padangė
je plaukiančiais baltais debe
sėliais. Kiek žemiau antkai
niai puikiausiais žaliumynais 
apsidengę.. Palmių krūmai vi
suomet žaliuoja, nunokę, 'gel
toni apelsinai žėri it aukso 
gabalai, tarp žalių lapų sau
lės spindulių glostomi. Įvai
rios gėlės žydi, kaip vasarą 
Lietuvoje. Viduržemio jūros 
krantai ypatingu gražumu pa
sižymi tai prie Nice, Santo 
Carlo, San Rėmo. Dėlto čia 
daug pasaulio turtuolių suva
žiuoja vasarotų žiemos metu.

Į Romą atvykau sausio 15 
d., iš ryto. Sausio 16 d. buvo 
istorinė Lietuvos Dominikonų 
Diena. Aną dieną Dominikonų 
Ordino Generolas ir Kapitula 
formaliai atnaujino, rusų val
džios uždarytą, Angelo Sargo 
Provinciją Lietuvoje.

Sausio 19 d. turėjau specia- 
linę, privatinę audienciją pas 
Šventąjį Tėvą. Šventasis Tė
vas išreiškė didelį džiaugsmą 
kad misionorių skaičius didė
ja Lietuvoje ir suteikė ypa
tingą palaiminimą atnaujin
tai Dominikonų Provincijai 
Lietuvoje, ir visiems josios na 
riams ir rėmėjams, kaip Lie
tuvoje taip ir Amerikos Jungt. 
Valstijose gyvenantiems.

Sausio 20 d. išvažiavau iš 
Romos į Koloniją (Koln) pri
imti pirmų ji} 3 brolių — pa
dėjėjų profesijos, kurie tik ką 
baigė noviciatą Vokietijoje. 
Grįžtant iš Romos, teko ke
liauti dienos metu per žavin
gąją Šveicariją, kurios didžia 
kalnių pamatyti suvažiuoja 
daug gamtos grožio mylėto
jų iš viso pasaulio.

Berlynas. Hitleris nebežino 
kas daryti su pasiūlytu Fran 
ei jos-Anglijos paktu. Jeigu jis 
ant jo pasirašo, tai turi at
sižadėti svajonės prisijungti 
Austriją; gi jei nesirašo, tai 
lieka kaltu dalyvavime suo- 
kąlbyj nužiydyti Austrijos 
premjerą Dolfuss. Hitleriui 
nei bėgt nei rėkt!

— Nuo kovo 1 d. visoj Vo
kietijoj įvedamas privalomas 
’’kariškas muštras” visiems 
dirbtuvių darbininkams, be 
amžiaus ir užimamos vietos 
skirtumo.

— Fordham universitetas, 
New Yorke buvo gavęs iš 
Meksikos Nacional universi
teto pakvietimą atostogų me
tu pasimainyti studentais. 
Fordham universitetas gra
žino Meksikos universitetui 
pakvietimus ir pareiškė, kad 
Amerikonai negali eiti moks
lų tose įstaigose, kur tikyba 
yra neigiama ir persekiojama

— Vasario 23 d. rytines 
valstijas palietė didelė vėtra. 
Padaryta daug nuostolių. Žu
vo apie 10 žmonių.

— New Yorke streikuoja 
apie 20,000 namų patarnau
tojų. Kiekvieną savaitę pri
sideda vis daugiau prie Strei
ko.

— Kauno Komendanto nu
tarimu, konfiskuota Krevės- 
Mickevičiaus redaguota kny
ga ’’Patarlės ir Priežodžiai”. 
Ten buvę virš 300 pornogra
finių ’’kūrinių”.

— Frank Grigas, teisusis 
New Yorko lietuvis, paraga
vęs ’’geresnės duonos” pablū 
do. Nuvežtas į Bellevue ligo
ninę. Bet sveiksta.

— Per šią vasarą įvyksian
tį Pasaulio Lietuvių Kongre
są Kaune, manoma suorgani
zuoti Pasaulio Lietuvių Są
jungą. Iš tikrų jų tai sveikin
tinas užsimojimas.

— Ir Brazilija buvo susiža
vėjusi Am. Jungt. Valst. poli
tika, užmezgant santykius su 
Sov. Rusija. Bet dauguma į- 
takingų laikraščių išėjo prieš 
pabrieždami, kad Brazilijai 
būtų kenksminga užmegsti 
santykius su Sovietais.

Ištikro žavingi tie Šveicari
jos kalnai! Dunkso it senovės 
pilys, amžinu sniegu jų viršū
nės apklotos, rodos, kad de
besius laiko parėmę. O čia ant
kainiuose žmonės gyvena ma
žytėse bakūžėlėse. Įdomu gy
venti kalnuose, bet nepatogu 
sakyčiau.

Su tikra pagarba,
T. Bonaventūra, Pauliukas,

O. P.

— Prisnigus daug sniego, 
Vokietijos miestuose sniegas 
sukasamas į krūvas ir spe
cialiom mašinom vietoj tirpi
namas.

— Vasario 2 ir 3 dienomis 
L. K. J.- ’’Pavasario” Fed. 
Panemunės Rajonas suruošė 
praktiško veikimo kursus, 
kurie praėjo su dideliu pasi
sekimu.

— Vasario 1 d. dėl didelių 
rūkų, vokiečių — rusų bend
rovės ’ ’Dereluf t ’ ’ lėktuvas, 
netoli Štetino pataikė į kal
ną h’ sudužo: žuvo 8 keleiviai 
ir 3 lėktuvo tarnautojai. Tas 
lėktuvas palaikė susisiekimą 
— Berlynas — Kaunas — 
Maskva.

— Prieš 16 vasario Kaune 
gautas Latvijos užsakymas 
pagaminti 320 lietuviški} vėle 
vų, kurios Liet. Nepriklauso
mybės minėjimo proga bu
vo iškabintos visose Rygos 
mokyklose. Su tokiu pat iš
kilmingumu Vasario 16 švęsta 
ir Estonijoj.

— Vasario 4 d. Kaune lan
kėsi Latvijos kariuomenės 
vadas gen. Berkis, kuris bu
vo sutiktas draugiškai ir iš
kilmingai. Jo atsilankymas 
tai buvo revizitas mūsų kar. 
vadui, kuris pernai lankėsi 
Latvijoj.

— Surinktomis žiniomis, 
dabartiniu metu tolimojoj 
Australijoj ir Tasmanijos sa
loj gyvena net 119 tikrų lie
tuvių.

— Kaune gastroliavo lenkų 
dainininkė Turska-Bandrov- 
ska. Ji buvo priimta manda
giai, kaipo viešnia, bet kele
tą kartų pasielgus netinka
mai, ji buvo paprašyta išsi
nešdinti.

— Per kaltinamųjų tardy
mus kariuomenės teisme, pa
aiškėjo, kad Klaipėdos išda
vikai ruošėsi išsprogdinti 
Klaipėdos kareivines, išžudy
ti lietuvius, taipgi išsprog
dinti Šilutės policijos stovyk
la, v

Lietuvoje numatoma rody
ti propoguojanti fašizmą fil
mą — ’’Juodmarškiniai”.

— Ir Lietuvos šauliai susi
domėję slidinėjimu su pašliū
žom. Kai kur ruošiami teo
retiniai ir praktiniai kursai. 
Gražios pastangos.

— Dėl žemų ūkio produk
tams kainų ir nepaprastai 
aukštų palyginamai mokesčių, 
ūkininkai nebegali samdyti 
darbininkų. Šie nusiskundžia 
bedarbe.

— Statistikų biuras prane
ša, kad nuo naujų metų val
gomųjų daiktų kainos pakilo 
po 3 centus ant dolerio.
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KORESPONDENCIJOS
Marianapolis

Nepriklausomybes minėjimas

Vasario 16 d. 9 vai. ryto, 
iškilmingas šv. mišias atlai
kė kun. J. Vaškas, MIC. asis
tuojant diakonu — kun. P. 
Skruo deniui, MIC., ir sub dia
konui — klier. J. Andrulio- 
niui, MIC.

Vakare buvo surengtas pro- 
gramėlis. Dalyvavo mylimasai 
kolegijos rektorius, kun. dr. 
J. Navickas MIC. ir Fakulte
tas. Vakaro vedėjui stud. E. 
Bulevičiui pasakius įžanginę 
kalbą, paskambinta ir sudai
nuota keletą solos ir duetų.

Svarbiausia programos da
lis — veikalo ’’Prakeikimo” 
vaidinimas. Paimta pirmas ir 
trečias aktas. Atsižvelgiant į 
tai, kad vaidintojai tik prieš 
visai trumpą laiką buvo pra
dėję savo roles mokytis, su
vaidinta labai gerai. Ypatin
gai pasižymėjo komedijantai 
stud.: A. Bambalas ir J. Mek- 
šraitis, prajuokindami žiūrė
tojus iki ašarų.

Toliau sekė kun. Rektoriaus 
žodis. Trumpais bruožais pa
aiškino programos reikšmę ir 
pasveikino programos rengė
jus bei lošėjus. Mylimam va
dui paskutinį žodį tariant, pa
kilo trispalvė ir galingas Lie
tuvos Himnas išsiveržė iš jau 
nų krūtinių.

Šventės programa baigėsi, 
bet nesibaigė lietuvių ryžtu
mas ir toliau kovoti už Lietu
vos laisvės užtikrinimą. Sykiu 
su naujais 18-tais laisvės me
tais auga ir mūsų jėgos, pasi
ryžimai. Lai giyvuoja Lietu
va !

WORCESTER, MASS.
Vasario 17 d. Woreesterio 

lietuviai irgi šventė 17-kos 
metų Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį. Susirinkta a- 
pie 2000 žmonių Šv. Kazimie
ro pobažnytinėje salėje. Iš 
Kolegijos buvo nuvykę; gerb 
kunigai: S. Bublys, P. Skro
denis, J. Vaškas ir stsudentų 
būrelis. J. Stankus.

Newark, N. J.
Švč. Trejybės lietuvių pa

rapijos iškilminga vakarienė, 
paminėjimui sukakties 41 m. 
nuo jos įsikūrimo, įvyksta ko
vo (March) 3 d. 6 vai. vaka
re. Parapijos salėje 207 A- 
dams St., Newark, N. J.

Vakarienę rengia visos pa
rapijos moterys su džiaugsmu 
minint 41 metus jos gyvavimo 

per kurį laiką praleista tiek 
daug vargų. Newarko parapi
ja išdavė kelis kunigus ir mo
kslo vyrus, davė paramą kai
myniškoms parapijoms ir bu
vo kaip tikra motinėlė. .

Visi parapijonai ir kaimy
nai kviečiami dalyvauti iškil
mingoje vakarienėje ir parem 
ti savo seną parapiją. Laike 
vakarienės bus programa, kai 
b ės garsūs kalbėtojai, dainuos 
solistai ir pabaigoje bus šo
kiai.

Kovo 5 d. įvyksta parapijos 
istoriškas blynų balius užsi
gavėjimui.

Kviečia
Klebonas ir Rengėjos.

MINĖJO NEPRIKLAUSO
MYBĘ

Mūsų kolonijos bendras ko 
mitetas, kurį sudaro jaunimas 
surengė gražų Lietuvos 17- 
kos metų Nepriklausomybės 
minėjimą.

Vasario 16, rytą buvo iš
kilmingos šv. Mišios, kurias 
atnašavo kun. I. Kelmelis už 
žuvusius kareivius, kovoje už 
Lietuvos Nepriklausomybę. 
Žmonių susirinko arti pilna 
bažnyčia ir rengimo komite
to nariai.

Vasario 17 d., šv. Jurgio 
draugijos salėj įvyko paminė
jimas susidedantis iš kalbų ir 
dainų programos, kurį atida
rė lietuviškom drapanom pasi 
puošęs šv. Cecilijos choras ve 
damas A. Stanšausko. Sugie
dota Lietuvos Himnas, Tai ne 
brolis, Ar tu žinai mano bro
li, Palaukėj, palaukėj, Vil
nius. Po to pasirodė vietinis 
klebonas kun. I. Kelmelis, ku
ris su trumpa įžangine kalba 
pradėjo vakarą, po kurio se
kė smuikininkas J. Brazaus
kas, kuris sugrojo gražių kū
rinių. Kalba miesto majoro 
padėjėjas p. E. Thamson, pa
giria lietuvius už nepamirši
mą savo tautos. Išiena dainuo
ti p. K. Kraučiūnas, buvęs 
Lietuvos operos dainininkas: 
jam akompanuoja A. Stanšau 
skas, dainuoja: Oi greičiau, 
greičiau, Šimkaus; Gale sod
no rymavo; Švint aušrelė, — 
Pociaus. Po to kalba Vilniaus 
reikalais įgaliotinis p. J. Ste
ponaitis. Kalba buvo labai 
patriotinė. Dainuoja vyrų an
samblis : Nors audros ūžia; 
ir Vilniaus kalneliai. Kalba 
advokatas K. Paulauskas, jis 
gabus kalbėtojas, kalba anglų 
ir lietuviij kalbomis Vilniaus 
reikalu. Dainuoja duetas pp. 
J. Deskiūtė ir J. Jociūtė: Il
gu, ilgu; ir Giedu dainelę. Po 

jų dainuoja K. Kraučiūnas. 
Kalba vice konsulas P. Dauž- 
vardis. Jo kalba, žinoma už
truko gana ilgai, bet jis pla
čiai apibudino Lietuvos ir Vii 
niaus reikalus. Dainuoja ma
žą mergaičių ansamblis, Kur 
banguoja Nemunėlis ir visa 
publika gieda Lietuvos Him
ną. Vakaras baigiamas. Va
karą pavyzdingai vedė komi
teto pirm. Pranas Alseika.

Publikos buvo daug, tai gal 
pirmą kartą tiek susirinkusių 
buvo švenčiant Lietuvos Ne
priklausomybę. Mat šiemet 
rengė jaunimas, tai veni ėjo 
kritikuoti, o kiti remti ir ki
ti pasiklausyti programos. 
Publika labai gražiai užsilai
kė, už tai reikia pasidžiaug
ti žmonių susipratimu. Tik ir 
čia ir vasario 16 d. bažny
tiniam paminėjime nebuvo 
matyti ’’generolų patriotų”. 
Mūs kolonija gal pradės juos 
pažinti...

Po programos buvo sureng
ta graži vakarienė programos 
dalyviams ir kalbėtojams. Ir 
čia neapsieita be kalbų. Va
karienės vedėju buvo P. Al
seika. Visi reiškė džiaugsmą, 
gražiu vakaro įvykiu ir pri
pažino jaunimui garbę už gra 
žų pasirodymą.

Rodos, kad tą vakarienę 
parengė panelės: J. Demskiū- 
tė, J. Jociūtė, M. Sekevičiū- 
tė, A. Alseikienė ir prigelbs- 
tint komiteto nariams Z. Stan 
kui, J. Balčiūnui ir J. Pone
liui.

Labai gražu, gražu, kad jau 
nimas darbuojas.

Valio jaunimas!
Pakeleivis.

Paterson, N. J.
Tautos šventės minėjimas 

pavyko.
Vasario 24 d. Lietuvos Ne

priklausomybės 17 metų su
kakties paminėjimas— įvyko 
šv. Kazimiero parapijos sve
tainėje. Iškilmės prasidėjo 
Lietuvos ir Amerikos himnais 
po kurių šv. Cecilijos choras 
vadovaujant prof. V. Justui 
gražiai padainavo keletą lie
tuviškų dainelių. Fl. Matušai- 
tė ir J. Bušniauskas puikiai 
padekliamavo iškilmei pritai
kintų eilių. Ypatingai visus 
sužavėjo p-lės M. Baublytės 
ir p. Pr. Andreičiko solo. Jū- 
dviejų balsai tikrai puikūs, 
malonūs.

Gražias ir patriotingas kal
bas pasakė vietinis klebonas 
kun. S. Stonis ir kun. P. Le- 
kėšis. Ypatingai įspūdinga 
kalba buvo Maspetho klebono 
kun. J. Balkūno. Jis paveikė 
į publikos jausmus, kad dau
gelyje kam išspaudė ašaras.

Galop buvo priimta Vil
niaus ir Klaipėdos klausimais 
rezoliucija, kurią nutarta pa
siųsti Amerikos, Lietuvos vy
riausybėms ir Tautu Sąjungo e 
Sekretoriatui. Be to buvo pa
dalyta rinkliava Vilniaus Va
duoti Sąjungai.

Skaitlinga publika išsikris- 
tė pilna įspūdžių ir patrioti
nių jausmų, dėkinga katalikiš
kų draugijų išrinktam komi
tetui; už surengimą tos iškil
mės.

Blynų Balius — Kovo 3 d.
Bažnyčios ir klebonijos da

žymo komitetas sekmadienį, 
kovo 3 d. 7 vai. vak. rengia 
tų patalpų nudažymui gran
diozinį. Blynų balių. Gaspa- 
doriai išrinkti K. Spranaitis 
ir P. Jarulevičius. Komiteto 
nariai aukoja viską, kas reika 
linga tam baliui. Kviečiama 
visus atsilankyti.
Šv. Kazimiero šventė Kovo 3.

Šv. Kazimiero šventė bus iš
kilmingai apvaikščiojama ko
vo 3 d. sekmadienį, 8:00 vai. 
rytą bus laikomos iškilmingos 
mišios šv. Kazimiero draugi
jos intencija, leike kurių dr- 
jos nariai su ženklais in cor- 
pore klausys mišių. 6 :00 vai. 
vakare bus iškilmingi Mišpa
rai su asista ir kun. P. Lekė- 
šis pasakys pamokslą. Kvie
čiame visus dalyvauji.

Baltimore, Md.
Mūsų klebonas kun. J. Lie

tuvninkas, šiomis dienomis 
pasiduoda operacijai. Gydy
tojai tikisi pašalinti iš jo ko
jos ligą, dėl kurios dabar ne
gali atsiklaupti. Linkime ger
biamam Tėveliui pasveikti.

Paskelbta bažnyčioj, kad J. 
E. Vyskupas T. Matulionis 
už dviejų savaičių bus Balti
more j, o kažkurie laikraščiai 
skelbė kitokį maršrutą. Su 
pasilgimu laukiame J. E. Vy
skupo.

Lietuvių didžiulės siuvėjų 
šapos pradėjo dirbti. Mažes
nėse darbininkai nusiskundžia 
mažu uždarbiu. Ir didžiulėse 
kaikas mažai uždirba.

’’Garse” paskelbta, kad p. 
J. Shislosky, Brooklyno Kings 
County Chronical Hospital 
dirba rankų darbo rąžančius, 
už 1 dol du, aš pasiunčiau do
lerį laiške ir gavau du gerus 
rąžančius. Antru syk siunčiau 
dolerį ir du senus rąžančius, 
kad sudėtų ant naujo drato. 
Dėžutė su rąžančiu sugrįžo, 
o laiškas su doleriu prapuolė. 
Paštininko pažymėta, kad ne
ėmė^ J. Šislauskas atrašė, kad 
jis negavo nė laiško, ne siun
tinio.

Malonėkit Brooklyniečiai 
aplankyt jį. J. K.

BAYONNE, N. J.

Nepriklausomybės Minėjimas.
Vasario 24 d. buvo paminė

ta 17 metų Lietuvos Neprik
lausomybės sukaktis. Žmonių 
prisirinko pilnutėlė bažnytinė 
salė. Rengė A. L. P. Klubas, 
suitaręs su V. V. S. skyrium 
ir kitom draugijom. Daugiau 
šia pasidarbavo J. Kalanta ir 
V. Ruzgis..

Pirmininkavo V. Brunza 
atidarydamas jis keliais žo
džiais pabrėžė šio susirinkimo 
reikšmę. Po tam sugiedota 
Lietuvos ir Amerikos himnai 
ir sudainuota pora dainelių, 
vadovaujant p. A. Pareigiū- 
tei. J. Kalanta pirmutinis kal
bėjo V. V. S. vardu, kaipo 
jos pirmininkas, ragindamas 
publiką įsigyti Vilniaus Pa
sus. Po jo pakviestas kalbėti 
vice konsulas p. Daužvardis, 
kuris savo kalboje nupiešė 
dabartini Lietuvos ūkiška sto 
vį ir dabartinę Lietuvos fi
nansinę padėtį. Toliau kalbė
jo Čėsna, bajonnietis, V. Ruz
gis savo kalboj komisijos var 
du dėkojo visiems už taip gan 
sų atsilankymą.

Advok. K. Paulauskas api
budino nepriklausomybės reik 
šmę, kovas dėl jos. Taipgi tos 
nepriklausomybės iškovojimą 
ir tolimesnį jos išlaikymą su
rišo su praktišku mūsų išeivi
jos gyvenimu. Čia jis, kaipo 
jaunimo veikėjas, nusiskundė, 
kad maža tėvų savo * vaikus 
išauklėja lietuviškoj dvasioj.

Jaunutė Milvidaitė labai 
gražiai padainavo ir padekle- 
mavo. ’ ’Amerikos ’ ’ Redakto
rius p. Vilniškis savo gražia 
ir turininga kalba, ragino jau 
nimą, čia gimusį, būti lietu
viais ir dirbti lietuvybės la
bui. O dėl Vilniaus ir Klai
pėdos ragino būti vieningo jr 
tvirto nusistatymo, sako, jei 
reiks, lietuvis mokės apginti 
savo garbę ir laisvę, kad ii’ 
nuo galingo priešo. ’Vienybės’ 
red. p. Tysliava pasakė kal
bą įspūdingą, pritaikytą tai 
dienai. Kalbėtojas nupiešė 
dabartinės jaunosios Lietuvos 
vargus ir džiaugsmus, taip įti 
kinančiai, net sugraudino.

Baigiantis kalboms, buvo 
pasiūlyta ir vienbalsiai priim
ta rezoliuicja prieš lenkus 
kurie klastingai laiko užgro- • 
btą Lietuvos sostinę Vilnių; 
Užsibaigus prakalboms, buvo 
šokiai. Laike šokių Mačiulai- 
čiui vadovaujant veltui pa- 
griežė orkestras, už ką rengi
mo komisija labai dėkoja.

' Taip pat reng. kom. dėkoja 
visiems svečiams kalbėtojams, 
dainininkams ir kitiems, ku
rie prisidėjo prie šio minėji
mo parengimo.
Reng. Kom. v.: J. Idubinskas,
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VIETOS IR APYLINKES ŽINIOS!
HARRISON — KEARNEY

Dievo Motinos Sop. parapi
jos Moterų draugijos metinis 
Blynų balius įvyks nedėlioj, 
kovo 3 d. A. L. P. Klubo sa
lėje. Visus Kearneys, Harri- 
sono ir apylinkės lietuvius 
nuoširdžiai kviečiam atsilan
kyti. Dabar, kai gavėnia ar
tinas, tai visiems malonu 
prieš ją pasilinksminti ir bly
nų gardžiai pavalgyti. Visas 
pelnas parapijai.

Komitetas.

Sodalietės turėjo labai gra
žų kortų vakarėlį. Dėkojame 
tiems, kurie atsilankė. Penk
tadienio vakare įvyko ’’Social 
Genevaitė Milinaičiūtė ir Ju
lia Russell buvo ’’hostesses. 
Laiką labai gražiai praleidom.

Koresp.

Lietuvos Vyčių 90 kuopa 
rengia senovišką balių. ”Old 
Fashioned Dance” gegužės 4 
d. New Casino Ballroom, Har
rison, N. J. Muzika bus pir
mos rūšies. Kviečia visus at
silankyti ant šio nepaprasto 
parengimo, nes dar pirmas 
toks balius šioj apylinkėj. 
Prašom tėvelių neapleisti pro
gos dalyvauti su jaunimu ir 
pašokti senovišką valcą. Visus 
prižadam patenkinti.

Lonesome.

IŠ APREIŠKIMO PARAPI
JOS.

Ar jau visi žinote, kad Ap
reiškimo parap. Bazaras eina 
labai sėkmingai? Kurie nebu
vote, ateikite, nes yra verta 
pamatymo. Man teko būti jau 
net tris vakarus ir prižadėjau 
nei vieno vakaro neapleisti, 
O jau gražumėlis tų visų krau 
tuvių! kaip ’’Pasaulinė Pa
roda” Chicagoje. Taigi, jei 
neturėjote progos nuvažiuoti 
į tą parodą, tai mažai ką pra
laimėjote, nes čia už 15 centų 
įžangos pamatysite. Čia gal 
geriau būsit patenkinti nei 
į Chicagą nuvykę, nes galėsi
te netik pamatyti, bet para
gauti ir namo parsinešti.

Puikiausia orkestrą groja 
kiekvieną vakarą, todėl galė
site dar ir pašokti, pamaty
ti su visais savo draugais iš 
Lietuvos,

Čia dar prie progos turiu 
priminti, kad veikėjai šiame 
bazare yra labiausiai atsižy
mėję. Kaip skruzdės, kiekvie
nas dirba savo lizdui. Nepai
sant nuovargio, nežiūrint, kad 

per dieną dirbo dirbtuvėje, 
kiekvieną vakarą dirba išsi
juosę lig vėlai nakčiai.. Na 
pamatysim, kuri pusė laimės? 
Jaunimas ar suaugusieji. Jau 
nime — nepasiduokite, grieb
kitės darbo, nes senesnieji 
atydžiai varo savo pareigas 
bazare. O tai jums bus gėda, 
kai būsit pralenkti.

Gražiausia nuotaika viešpa
tauja. Tik vieno dalyko trū
ksta. Bet aš jums nesakysiu: 
ateikite ir paslaptį sužinosi
te, Bazaras baigsis Užgavėnių 
vakare. Taigi dar keturis va
karus turime. Visi būkime ba
zare per šias keturias dienas.

Ten Buvęs.

LIETUVIŲ DIENOS KOMI
TETO SUSIRINKIMAS

Ketverge, kovo 7 d. įvyksta 
Šeštajai Lietuvių Dienai reng 
ti Komiteto posėdis Amerikos 
Redakcijoj. Šiais metais apy
linkės Seimelis išrinko žymiai 
padidintą komitetą, į kurį įei
na: K. Krušinskas, Jurgis Tu- 
masonis, muz. J. Jankus, muz. 
P. A. Dulkė, muz. J. F. Tamo
šaitis, muz. J. Brundza, Inž. A. 
J. Mažeika, Pranas Kizis, A. 
J. Valanti ėjus, J. Mickevičius, 
ponia Subatienė, O. Stagniū- 
nienė, p. Nedzinskienė ir Ka
zys Vilniškis,

Komitetas jau dabar prade
da ruoštis Liepos 4 dienai, tai 
gi galima laukti dar didesnių 
pasekmių, kaip kitais metais.

Visli narių prašoma nepa
miršti šiame posėdyj dalyvau
ti.

IŠ FED. APSKRITIES 
SUSIRINKIMO

Didžiojo New Yorko Fede
racijos Apskrities susirinki
mas įvyko vasario 22 d. Aprei 
škimo parap. salėj. Pirminin
kas atidaro ir paprašo kun. 
K. Paulonį sukalbėti maldą.

Protokolas skaitomas ir pri 
imamas.

Vasario 16 d. minėjimo ra
portas priimtas su padėka.

Buvo kalbama apie Katali
ku Radio valanda Pasikalbę- 
jus apie tai, palikta draugi
jom svarstyti ir sekančiam 
susirinkime pranešti, kaip jos 
gali prie Radio valandos pri
sidėti.

Pirmininkas kreipia domę, 
kad nevisos draugijos daly
vauja susirinkimuose. Prašo, 
kad jas paragintų prisiųsti 
savo atstovus.

Sekantis apskričio susirin
kimas įvyks vietoj penkta

dienio — ketvirtadienį, kovo 
28 dieną, 8 vai. Apreiškimo 
par. mokyklos kambariuose. 
Visos draugijos yra prašomos 
dalyvauti. Nuo sekančio su
sirinkimo visi atstovai bus re
gistruojami ir ne atstovauja
mos draugijos turės pasiaiš
kinti, kodėl jų atstovai neat
silankė. Sekr.

LIETUVIŲ STUDENTAMS

Pirmininkas Amerikos Lie
tuvių Instituto prie Columbia 
universiteto, kviečia visus, 
kurie baigė High Schooles ir 
mano lankyti universitetą, 
kreiptis pas jį.

Am. Lietuvių Institutą prie 
Columbia universiteto suorga
nizavo dabartinis jo pirminin
kas adv. W. J. Dragūnas — 
Drake 1926 m. būdamas dar 
to universiteto studentu. Jam 
padėjo tame darbe, žinoma, 
ir kiti lietuviai studentai. In
stituto nariu yra beveik kiek
vienas Columbią baigęs studen 
tas. Instituto tikslas — susi
pažinti su Lietuvos istorija, 
nagrinėti lietuvių kalbą ir kul 
tūrą, populiarinti Lietuvos 
vardą Amerikos universitetuo 
se.

Lietuviai norintieji stoti į 
Kolegijas ar universitetus, 
gali gaut daug vertingų pata
rimų pas tuos, kurie tą viską 
jau praėjo. Taigi reikalui 
esant, galite kreiptis pas ad
vokatą W. J. Dragūnas-Dra- 
ke, 99 Wall St., N. Y. C.

IŠVYKO LIETUVON

Brooklynietis Antanas Zup 
ka, darbštus ir rimtas vaiki
nas, Vytauto Vaidilų Ratelio 
narys, pereitą šeštadienį, vas. 
23 d. išvyko Lietuvon Švedų 
Lin. laivu. Jis ten mano apsi
gyventi, jei Lietuvos gyveni
mas patiks. Jei ne, — po tre
jeto mėnesių Antanas plauks 
vėl į Washingtono šalį, kur 
visas lietuvių tautos ketvirt- 
dalis gyvena ir laukia dienos 
kada galės išvysti tėvų sody
bą, kurią kitąsyk paliko.

Ant Zupkos tėviškė Lietu
voje yra Kinburiškrų vienk. 
Ramygalos valse. Linkime 
sveikam parvykti ir laimingai 
svečiuotis.

JAU PASVEIKO

Darbštus ir energingas vai
kinas Pranas Kizis, buvo su
sikabinęs su ’’gripu”, kuris 
jį buvo parbloškęs į lovą net 
keletai dienų. Bet, pagaliau, 
mūsų Pranas nenaudėlį nuga- 

' lėjo ir vėl stojo prie darbo.

NAUJA MUZIKA

A. Vanagaitis sukompona
vo ir išleido naują muziką 
’’Saulėleidžio Giesmė” —Žo
džiai Balio Sruogos. Kūrinys 
gražus, įvairus, bet ir neleng
vas. Atsižymi tripletais. Inter
pretacija yra gana įdomi. 
Kaip pradžia lėta, taip pabai
ga smarki, triukšminga. Tai 
nauja, graži dovana chorams.

Muziko J. Žilevičiaus ’’Ka
da gi, Lietuvi?” žodžiai iš J. 
Steponaičio veikalo ”Už Vil
nių”. Ši muz. Žilevičiaus kom 
pozicija yra liūdno pobūdžio, 
lengvai prieinama vidutiniam 
balsui. Jos akompanimentas 
paįvairintas appregio. inter
pretacija priklausys nuo soli
sto. Reikia tikėti, kad šis lei
dinys, kuris faktinai yra pri
taikintas muzikaliam veikalui 
”Už Vilnių”, suįdomins mūsų 
muzikos ir scenos mėgėjus.

DĖKOJAME!

Brooklyno Katalikiški}jų ir 
Tautininkų Draugijų Lietu
vos Nepriklausomybės 17 m. 
minėti Komitetas taria nuo
širdų dėkų visiems kalbėto
jams, dainininkams, chorams 
ir visiems taip paminėjimui, 
taip vakarienei pasidarbavu
siems asmenims, taip pat Vil
niui Vaduoti S-gos veikėjams 
už pardavinėjimą Vilniaus 
pasų.

Dėkų gerb. visuomenei, su
pratusiai Dienos svarbumą ir 
taip gausiai atsilankiusiai.

Šia proga leiskite atsipra
šyti už buvusius trukumus, 
taip pat už pasitaikiusį nema
lonumą, įvykusį atsilankius 
Vincui Matusevičiui su savo 
laikraščiu, kurį jis platino net 
programos metu, tuo trukdy
damas svečiams ir bendrajai 
tvarkai.

Tikime, sekančiais metais 
Jums kooperuojant, dar iškil
mingiau paminėsime, ir išven
gsime trukumų, kurie pasitai
kė šiais metais.
Bendrojo Komiteto Valdyba:

J. Sagys, Pirmininkas.
J. Antanavičius, Sekret.
J. Tumasonis, Iždin.

Redakcijos pastaba, šį ko
miteto pareiškimą talpiname, 
kadangi jis yra žodis į skai
tančią visuomenę, kuriai ”A- 
merika” tarnauja. Tik mums 
atrodo, kad pažymėtas nema
lonumas šventės dalyviams 
viams nebuvo žinomas, todėl 
jos nereiktų ir atsiprašyti.

— Amerika turi išradusi 
labai aukšto galingumo (ve
locity) naujus kulkosvaidžius, 
o Anglija turinti kulkas, ku
rių nesulaiko joki šarvai.

Kručkų ir morkų košė

Nulupk kručkus ir morkas 
po lygią dalį ir supiaustyk 
smulkiai. Virk viską kol su
minkštės. Nusunk ir pridėk 
truputį cukraus. Sutrink ge
rai ir pridėk druskos, pipirų 
ir sviesto pagal skonį. Sudėk 
viską į molinį puodą ir įdėk 
šiltan pečiun. Skanu valgyti 
šiltą su šviežiu kumpiu, avie
na, kiauliena ar vištiena.

------o-----
Šutintos bulvės

Nulupk šešias vidutinio di
dumo bulves ir tris svogūnus 
Supiaustyti plonomis riekutė
mis ir sudėti į ištaųkuotą puo 
dą eilėmis. Įdėti druskos, pi
pirų ir ant viršaus užpilti puo 
dūką saldaus pieno. Kepti vi 
ską vidutinio karštumo pe
čiuj apie 45 minutas.

----- o-----
KAIMYNO PATARIMAI:

Mažas arbatinis šaukščiukas 
ricinos aliejaus, du šaukščiu
kai alyvų aliejaus sumaišius 
ir užpylus ant paparčių šak
nų (vazonuose) kartą į vieną 
mėnesį, duoda jiems daug 
maisto ir energijos augti ir 
bujoti, ir visuomet būna gra
žūs.

—o—
Senai keptas bulves pada

ryti skanias galima įdėjus 
jas trumpam laikui į verdan
tį vandenį ir paskui išėmus 
sudėti vidutiniai karštam pe
čiun ir pašildyti. Jos bus to
kios skanios, kaip tik ką kep
tos.

i __o__
Nuvalymui parudusių pajų 

kepimui lėkščių, pamerkti jas 
į mišinį iš borakso ir vandens

Kad sudėtos raisins pyra
guose nenugultų pyrago dug
nan, reikia jas pirm dėjimo 
į pyragą, apšiltinti ir išdžio
vinti ir tokias vartoti.

Verdant ryžius ir norint, kad 
jie būtų balti ir nesusileistų, 
reikia pradedant virti įpilt

> šaukščiuką lemono skystimo.
—o— ■

Baltos šilkinės drapanos 
turi būti plaunamos visuomet 
šaltam vandenyj, kitaip šilkas 
greit pagelsta.

—o—
Norint, kad vištiena būtų 

balta ir minkšta, reikia ją iš
trinti iš viršaus ir iš vidaus 
su lemono skystimu.

Greit ataušyt karštą valgį įdė
ti su indu į šaltą pasūdytą 
vandenį.

M. Tumasbnienė.
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MASPETH, N. Y.

Liurdo Stebuklai Maspethe

Kovo 7 d., ketvirtadienio 
vakare 8 vai. p. A. Peldžius 
rodys krutamuosius paveiks
lus: Liurdo Stebuklai, Da
riau — Girėno skridimą, Klai 
pėdos atvadavimą ir kt. Visi 
apylinkės lietuviai kviečiami 
pamatyti šiuos įdomius pavei
kslus Klaščiaus salėje. Pelnas 
bus parapijai.

Beaf—Steak Party
Šv. Vardo draugija neapsi- 

leidžia moterims. Ir ji ruošia 
parengimą — beat steak par
ty. Bus šį sekmadienį — kovo 
3 d., parap. salėje, tuoj po 
mišparų. Bus rodomi taipgi 
įdomūs krutamieji paveikslai. 
Už įžangą gaus gerą beafstei- 
ką, prie gardaus alučio. Visi 
vyrai būtinai dalyvaukite. 
Prašomos ir moterys.

Šv. Kazimiero aplaidai
Šiais metais pirmu kartu 

Maspethe bus švenčiami Šv. 
Kazimiero atlaidai. Kadangi 
Šv. Kazimieras yra Lietuvos 
karalaitis ir jos patronas, be- 
to Federacijos kvietimu švęs
ti Šv. Kazimiero šventę iškil
mingai, kun. klebonas pasirū
pino iš vyskupo leidimą švęs
ti šv. Kazimiero atlaidus. Jau 
parapija turi šv. Kazimiero 
relikvijas, kurias tinkamai 
pagerbs toj dienoj. Atlaidai 
prasidės Mišparais sekmadie
nį, 4 vai. p. p. Pirmadienį su
ma bus 10 vai. ir vakare 7:30 
iškilmingi mišparai, pamoks
las ir Palaiminimas Šv. Sakra
mentu. Po sumos ir mišparų 
relikvijij adoracija.

Ražančiaus draugijos susi
rinkimas įvyks šį sekmadienį 
3 vai. p. p. prieš Mišparus. 
Visos narės prašomos daly
vauti.

Susirinkimas
Maspetho Demokratų klu

bo mėnesinis susirinkimas į- 
vyko vasario 19 d. Hamilton 
Ave ir Clinton Ave, Maspeth, 
kuriame gerai žinomas Mas
petho gyventojas adv. St. 
Bredes, Jr. atsilankė ir laikė 
paskaitą apie Workmens Com 
pensa.tion teises ir darbininkų 
teises. Baigiant paskaitą na
riai širdingai dėkojo p. Brie
džiui už įdomią paskaitą.

Šis klubas greitai auga ir 
turi prie Komiteto du žymius 
lietuvius: Juozą V. Baliūną 
ir A. Šireiką. Komiteto virši
ninkas yra George Roulet.

Žymūs prelegentai duos pa 
skaitąs kas mėnesį.

GREAT NECK, L; I.

— Šį sekmadienį Sobenko 
salėje įvyko balius, šokiai ir 
laimėjimas.

— Šį šeštadienį kovo 2 d. 
bus klausomos lietuvių išpa
žintys Šv. Aloyziaus bažnyčio
je nuo 4 vai. pp ir 7 vai. va
kare.

— Kovo 8 d. vakare 8 vai. 
bus rodomi krutamieji paveik
slai Sobenko salėje. P-nas A. 
Peldžius rodys Liurdo Stebu
klus, Dariaus - Girėno skridi
mą, Klaipėdos atvadavimą ir 
kt. Visi lietuviai prašomi at
silankyti.

— Lietuviij Meno Teatras 
ruošiasi Velykoms vaidinti 
’’Pinigėlius” Sobenko salėje.

= Tel.: STagg 2-2306

FALOCIUS SALDAINIŲ
KRAUTUVĖ

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate 

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

J. GINKUS,
495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. III
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MASPETHO SODALIETĖS

Penktad. vakare, vasario 
22 d., Sodalietės turėjo susi
rinkimą, kurį atidarė pirmi
ninkė malda. Šiems metams 
valdybą sudaro: Sophie Bru
žas — pirm., Amilė Navickas
— vice pirm., Helen Zabiels- 
kis — sekret., Helen Budris
— iždin., Mary Bogart — ižd. 
sekret. Anna Stanionis — nar. 

(Josephine Zembrauskas —
maršalka ir reporter.

Lankymo komitetas šiam 
mėnesiui yra Amelia Navic
kas, Frances Zambrauskas.

Vasario 21 d. Sodalietės 
turėjo ’’roller skating balių” 
Empire Ballroom.

Mūsų sodalietės rūpinasi 
baigti žurnalą, kuris turi iš
eiti kovo mėnesyj.

Į mūs draugiją įsirašė 11 
naujų narių, kurias priėmė 
kun. J. Aleksiūnas su gražia 
kalba. Susirinkimas baigtas, 
kun. Aleksiūnui sukalbant 
maldą. Raporter.

’’OBUOLIŲ BALIUS”

Mūsų apylinkė tik ir ’’ver
da” visokiuos parengimuos. 
Bet tokio dar nebuvo, kokį 
ruošia Mot. Sąjungos 35 kp. 
Tai ’’Obuolių Balius”, kuris 
įvyks sekmad. kovo 3 d. Šv. 
Jurgio parap. salėj. 207 York 
St., Brooklyn. Bus visokių 
pamarginimų, šokių ir ”obuo 
lių raškymas ’ ’, už kurį gal 
nė vienam teks ir ’’dželoje” 
pasėdėti. Taigi šį sekmadienį 
visi vykstam obuoliaut. Pra
džia 7 vai. vak.

ATVYKSTA IŠ LIETUVOS

Antrad. kovo 5 d. iš Lietu
vos atvyksta kun. A. Draz- 
dys, iš Vilkaviškio.

Svečias laikinai apsigyvens 
pas kun. J. šeštoką, New Yor- 
ko Aušros Vartų parap. kle
boną.

Klausykit ’’Amerikos” ra
dio trečiadienį 7 v. v. penkta
dienį 10:15 ryte iš st. WMBQ

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2—0788 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
107 (Mon Avenue,

Tel.: STagg 2—6043 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. į

EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

Kepurių Balius
Praeitą šeštad. vasario 23 

d. Maspetho Ražančiaus drau
gija pirmu kartu surengė Ke- 
purių Balių, kuris puikiai pa
vyko. Publikos buvo labai 
daug, ypač jaunimo. Atsilan
kė visi trys parapijos kuni
gai.

Gražios kepurės traukė vi
sų žiūrėtojų akį Pirmą gra
žiausią dovaną laimėjo už ke
purę kun. Pijus Lekėšis, 2-rą 
M. Petrauskienė, 3-čią M. Nor 
kevičienė, 4-tą M. Lizūnienė, 
5-tą V. Valantiejienė. Visas 
dovanas suaukavo draugijos 
narės. Liko gražaus pelno, ku 
ris paskirtas naujos Maspetho 
Bažnyčios statybai. Draugi
jos pirmininkė dėkoja už au
kas ir pasidarbavimą.

IRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661

Telephone: Evergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Inc.

SAVININKAS—A. SHRUPSKIS
Gera Duona—Žmogaus Sveikata

Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmones 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.

Jei norit gauti į kitus miestus
1920 7th Avė.,

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

Kreipkitės adresu:

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

ar farmas, kreipiktės:
Watervliet, N. T.

N. MASENAS BAKING CO.
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APREIŠKIMO PARAPIJA

’ ’ŽMOGŽUDŽIO DUKTĖ ’ ’
%

Kaip ir pereitais metais ga
vėnios laiku, Lietuvos Vyčių 
apskrięię dramos ratelis daro 
prisiruošimus aplankyti visas 
apskričio kuopas su savo te
atru. Scenoje bus lošiama nau 
jai parašyta tik ką iš Lietu- 
tuvos partraukta keturių vei
ksmų drama ’’žmogžudžio du 
ktė” ir komedija jaunimui.

Pirmieji teatro perstatymai 
įvyks sekančioje tvarkoje: 
šeštadienį kovo 9 d. Great 
Neck, L. I., sekmadienį, kovo 
10 d., Jersey Cit*y, N. J. ir 
sekmadienį kovo 17 d. Aprei
škimo parapijoj, Brooklyn, 
N. Y. Įžanga, kaip ir pereitais 
metais bus -35 centai. Vyčiai 
tikisi, šiais lygiai kaip ir per 
reitas metais visuomenė šiuos 
parengimus savo atsilankymu 
rems. A. J. M.

dviejų ’’Bunco Party” Pelno 
liko nemažai.

Mot. Sąj. 29 kp. statys vei
kalą ’’Juozapas ir Zelbora”, 
gavėnios metu Verbų Sekma
dienį. Susirinkimas baigtas 
malda. * ,

Sąjungietė'.

SUSIRINKIMAS

Šv. Vardo draugijos (Apr. 
parapijos) mėnesinis susirin_ 
kimas įvyks kovo 3 d. tuoj po 
sumos. Visi draugai prašomi 
dalyvaut ir atsivest naujų. 
Bus labai svarbus.

Sekretorius.

APIE KLUBUS

lėje. Visi nariai, kurie yra už
silikę su mokestimi, prašomi 
apsimokėti.

KAR. ANGELŲ PARAPIJA.

IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS

VYČIŲ DIENA

Lietuvos Vyčiii N. Y. ir N. 
J. apskritys visu smarkumu 
ruošiasi švęsti Vyčių Dieną, 
sekmadienį, kovo 3 d. Jersey 
City, N. J. Šv. Onos Bažny
čioje, 10:30 vai. ryte visos 
absprities kuopos bendrai eis 
prie šv. Komunijos, kur ir 
pamokslas bus Vyčiam pritai
kintas pasakyta.

Po pamaldų visi bendrai 
v«yks į Elks Club, kur bus 
bendri pusryčiai ir kuriems 
bus prirengta atatinkama pro 
grama iš kalbų ir dainų. Gar 
bes svečių tarpe dalyvaus 
atstovai: miesto. Liet. Gene- 
ralio konsulato ir kiti įžymūs 
asmens.

Po pietų įvyks apskrities 
suvažiavimas dalyvaujant at
stovams nuo visų kuopti ir 
svečiams. Posėdis atidaromas 
sveikinimais ir kalbomis ir 
toliaus seks svarstymas svar
bių apskrities klausimų.

Posėdžiui užsibaigus įvyks 
draugiškas visų dalyvių pasi
linksminimas žaislais ir kal
bomis kuo ir užsibaigs ši pir
mutinė šio apskričio istorijoj 
vyčių diena pilna žodžio pra
sme. Visuomenė irgi yra kvie
čiama dalyvauti šiose vyčių 
iškilmėse,

A. J. M.

Pereitą ketvergą per Aprei
škimo parapijos radio progra 
mą kalbėjo A. Stanis. Jis, nuo 
senai aktyviai dirbąs jaunimo 
tarpe, pastebėjo įdomių daly
kų apie jaunimą. Ypač ragino 
lietuvius saugotis blogos drau 
gystės, ypač vadinamų ’’plea
sure clubs”, kurių nariai daž
nai tik ištvirkauja savo susi
rinkimuose. Toks jaunimas, 
patekęs į draugiją, kurioje 
nėra jokios tvarkos, nėra vy
resniųjų priežiūros, išeina blo
gais keliais, p. A. Stanis visai 
kitą nuomonę pareiškė apie 
parapijines jaunimo organi
zacijas ir klūbus. Čia yra sis- 
tematinga tvarka ir priežiūra 
vyresniųjų — dvasios vadų.

Reikia pasakyt, kad p. A. 
Stanis, nors kaipo čiagimis, 
kalbėjo angliškai, bet patiekė 
gražių minčių jaunimui, ku
riomis reiktų susidomėti ir 
pritaikinti savo gyvenime.

Girdėjęs.

Vasario 26 d. Karai. Ange
lų Bažnyčioj buvo atlaikytos 
iškilmingos Šv. Mišios už kle
bono S. P. Remeikos motinos 
Petronėlės sielą ir už kun. J. 
Lencevičiaus motinos Petro
nėlės sielą, šešių metų mirties 
sukaktuvių proga. Egzekvijas 
giedojo 8 kunigai ir apylin
kės vargonininkai. Tai buvo 
tikrai įspūdingos pamaldos.

Ta proga kunigams suruo
štas pokilis pas kun. Remei
ką, o vargonininkai pavaišin
ti pas kun. Lencevičiaus tė
vą. Būtų gražu, kad ir daž
niau apylinkės vargonininkai 
būtų kviečiami giedoti įvai
riose gedulo iškilmėse. Tas 
sudaro rimtą ir efektingą į- 
spūdį.

KUGELIŲ BALIUS

Šį penktad. kovo 1 d. Ka
rai. Angelii parap. sodalietės 
rengia ’’Kugelių Balių” pa
rap. salėj. Bus trumpa dainų 
programėlė; gors Hi-De-Hi 
Boys orkestras. Kugelių vi
siems bus ’’iki kaklo”. Nepa
mirškite atsilankyti.

IšSINUOMUOJA 5 nedideli pato
gūs kambariai, su kombinuotais 
(geso ir anglių) pečiais.

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

SUSIRINKIMAS

LRKSA. 134 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks kovo 
3 dieną, tuojau po sumos, Ka
ralienės Angelų parapijos sa

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.

Skaitydami gerus ir rimtus 
Lietuvos laikraščius ir žurna
lus — tikrai pažinsime mūs 
tėvynės gyvenimą.

GRAND PARADISE BALL ROOMSJi
buvus GRAND ASSEMBLY

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

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

MOT. SĄJUNGOS 29 KUOPA

Mot. Sąj. 29 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyko vasario 
20 d. Apreiškimo parap. sa
lėje. Atsilankė gražus skai
čius narių. Naujai prisirašė 
R. Kašėtienė. Išduota rapor
tai iš Mot. Sąj. apskričio su
važiavimo, iš federacijos ir

Tel.: Evergreen 7-717$

POVILAS GUSTAS 
—:Graborius :—

i Išnuomojami automobiliai įvairiems reikalams
423 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.
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I CLINTON PARKAS 1Ml M

Tinka Piknikams, Baliams, ir kitiems parengimams
■■ Ml
■■ Ml

= JUniper 5-8059 1 Jonas Klasčius, Savin. =

= Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, Jf. Y. |
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Phone EVergreen 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. 6th STREET

VALANDOS: 
8—10 ryte 
1—2 P. P. 
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel.: MAnsfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

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

VALANDOS:
1—2 P. P.
6—8 vak.

Iškiriant Ketvirtadienius ir 
Sekmadienius

Tel.: JUniper 5-4488

DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4tli STREET

VALANDOS:
9—12 ryte
1— 8 vak.

PenktadleniMs 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:
1 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.: JTJniper 5—0259

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

Tel.: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

Tel.: STagg 2-3672

PAKETBUKAI

LEATHER GOODS

AMBRELIAI

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

Skelbimą Amerikoje.

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

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

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

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