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NAZIAI ATSAKO GY
VYBĖMIS

Austrijos teismas teise 21 
nazį, už pereitą vasarą ruoš
tą Austrijoj terorą, kuriame 
žuvo ir garbingas Austrijos 
premjeras Engelberth Dol- 
ffuss. Teismas 17 kaltinamųjų 
pasmerkė mirčiai, 2 kalėjimu 
nubaudė, o 2 išteisino. Pas 
juos, po nevykusio teroro, poli 
ei ja rado daug ginklų įšmu- 
geliuotų iš Vokietijos.

Dabar taipgi suimta ir Če
koslovakijoj 13 nazių šnipų, 
kurie galbūt atsakyt savo gy
vybėmis

Panašiai, manoma, pasielgs 
ir Lietuvos vyriausybė su 
Klaipėdos naziais — teroris
tais, nežiūrint, kad Vokieti
ja visokiais būdais ’grasina 
Lietuvą. Bet Kaune vyrauja 
mintis, kad šiuo atveju teisė 
bus jėga, o ne jėga taps teise.

VOKIETIJA BLOFUO- 
JA

Kovo 7 d. planuota pasita
rimas tarp Hitlerio ir Anglijos 
užs. reik. Sekretoriaus Sir 
John Simon neįvyko. Hitleris 
per savo užs. ministerį Neu- 
rath Anglijos ambasadoriui 
Berlyne pranešė, kad Hitleris 
negali turėti pasimatymo su 
Simonu, nes ’’pagavęs didelį 
šaltį” lankydamasis Saaro 
oficialus prijungimo prie Rei
cho iškilmėse, iš kur jis grįžo 
šeštad. Tačiaus informuoti 
sluoksniai kalba, kad sekma
dienį Hitleris lankėsi Auto- 
mobilių parade Berlyne ir bu 
vo visai sveikas, net pusnuo
gis sveikino matuojančius, 
rudmarškinius. Anglų spauda 
pabrėžia, kad šis staigus Hit
lerio ligos pasireiškimas yra 
politinis blofas.

Kada ir ar išviso beįvyks 
Simono pasimatymas su Hit
leriu — nieks nežino.

KARNIVALAS BRAZI
LIJOJE

Kovo 3 d. Rio de Janeiro 
Brazilijoj prasidėjo milžiniš
kas ’’Carnival Carloca”, kuris 
tęsis keturias dienas ir jame 
dalyvauja apie 1,000,000 žmo

nių. Visose aikštėse bus šo- v
kiai ir viskas bus leistina. Ka
dangi namai bus tušti, tai kad 
jų neapvogtų, policija iškal- 
no išgaudė visus žinomus va
gilius ir sudėjo per tą laiką 
kalėj iman.

KLAIPĖDA PARAKO 
STATINĖ

Chicago, Ill. ”N” Chicagos 
dienraštis, Hearsto ’’Herald 
and Examiner” patalpino U- 
niversal Service kabelį iš Kau 
no, kuriame korespondentas 
Arno Dosh Fleurot rašo apie 
neumanininkų bylą.

Korespondentas Fleurot pa 
vadino Klaipėdos kraštą — 
’’Parako statine”, o Klaipė
dos išdavikų bylą atrado drą
siu, atviru pasipireišinimu 
Hitleriui.”

Vienas iš Lietuvos viršinin
kų pareiškęs korespondentui 
Fleurot, kad ’’Mes, su 2,500,- 
000 gyventojų ir 23,000 armi
ja ’netyčiomis erziname’ 65,- 
000,000 vokiečių. Klaipėdos 
krašte buvo dvi organizacijos, 
kurių tikslas buvo surengti 
ginkluotą sukilimą prie Lie
tuvą ir prijungti Klaipėdos 
kraštą prie Vokietijos”.

Ištisa žinia parašyta prie
lankioje, užjaučiančioje dva
sioje, ir, priedų, prie žinios 
prikergtame žemlapyje, ko
respondentas priskiria Lietu
vai Vilnių.'

GRAIKIJOJ SUKILI
MAS

Buvusio Graikijos premjero 
Venizelos vadovaujami, suki
lo prieš vyriausybę Graikijos 
kariuomenė ir laivynas. Nors 
vyriausybė ėmėsi visų prie
monių sukilim užgniaužti, bet 
jai nuo pat pradžių ir dabar 
nesiseka. Pranešimai sako, 
kad beveik visuose susirėmi
muose vyriausybei ištikimos 
dalys pralaimi. Taip kovo 5 
d. artilerijos mūšiuose prie 
Drama, laimėjo sukilėliai. 
Tačiau vyriausybė, premjero 
Tsaldani vadovaujama, deda 
visas pastsangas sukilimą už 
gniaužti. Naujas rūpestis ap
ėmė vyriausybę, kad kaimy
nės valstybės traukia kariuo
menes Graikijos pasienin.
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SUMAŽINTI ŽEMĖS
MOKESČIAI

Kaunas. — Lietuvos minis- 
terių kabinetas priėmė įstaty
mo projektą, kuriuo dve
jiems metams sumažinami 
10% žemės mokesčiai. Šis su- 
mąžininmas veiks nuo 1935 
m. sausio 1 d., iki 1937 m. sau 
šio mėn. 1 d.

Ūkininkai, kurie skirstosi į 
viensėdžius^ per skirstymosi 
laiką visai atleidžiami nuo že
mės mokesčių.

LITAS NEMAŽĖS

Washington, D. C., kovo 2. 
— Vienur-kitur spaudoje pa
sirodė žinių esą Lietuvos vy
riausybė svarstanti lito ver
tės sumažinimo klausimą. Šiuo 
reikalu Pasiuntinybė yra įga
liota pareikšti, kad tos žinios 
yra Lietuvos priešų grynas 
prasimanymas.

LIETUVOJ ŠUNŲ KA
LĖJIMAS

Lietuva tiek ’’sumodernė
jo”, kad net šunis ėmė baus
ti kalėjimu, kurie be leidimų 
atvyksta Kauno gatvėsna pa
sivaikščioti. Vadinamas ’’šu
nų kalėjimas” pats atvažiuo
ja Kaunan ir gaudo ’’nusikal
tėlius”. To kalėjimo atskiro
se kamerose talpinami šunys 
pagal veislę ir didumą. Kada 
šunų gaudytojai prigaudo 
pilną kalėjimą, tada vyksta 
nuovadon, čia suregistruojami 
ir paskui vežami į Petrašiū
nus, į Kauno priemiestį.

Čia be pasų šunys laikomi 
apie tris dienas, ar kartais 
kas neatsišauks Jei atsiranda 
savininkas, sumoka tam tik
rą mokestį ir atgauna savo 
šunį. Per du metus tuodu 
gudrūs šunų gaudytojai Pe
trašiūnų smiltynuose pakasė 
apie 10,000 šunų. Tokiu bū
du užkertamas kelias pasiuti
mo ligai plėstis, ir žmonės ap- 
saugojami nuo nelaimių. Bet 
.išgaudytųjų vieton, vėl atbė
ga iš provincijos naujų, ku
rie maloniai bėgioja po Kau
ną. ’

— Tula mergaitė iš Kansas, 
kuri yra dar tik 24 m. am
žiaus, jau perkentė 33 opera
cijas. L

DIDELĖS IŠKILMĖS

Vasario 25 d. įvyko labai 
didelės iškilmingos naujo 
Brooklyn© vyskupo Raymond 
A. Kearney įšventinimo apei
gos. Dalyvavo net 12 vysku
pų, 1200 kunigų ir apie 10,- 
000 žmonių, kurių erdvi Our 
Lady of Perpetual Help ba
žnyčia negalėjo sutalpinti ir 
daugumai teko stovėti lauke.

Su šios savaitės ’’Amerika” 
išsiunčiame J. E. Vyskupo R. 
A. Keamey didelį paveikslą 
visiems Brooklyno sakityto- 
jams. Paveikslus ’’Amerikai” 
dovanojo ’’The Brooklyn Ta
blet” per kun. J. Balkūną.

ANGLIJA GINKLUO
JASI

Kadangi Vokietija ir kitos 
valstybės, nežiūrint į Anglijos 
pastangas dirbti taikai, gink
luojasi lenkt yniaudaraos, tai 
ir Anglija imsis ginklavimo
si kiek jos saugumui bus rei
kalinga. Ta proga Anglija 
dar pažymi, kad jos ir Franci 
jos siūlomas taikos paktas 
Vokietijai turi būti priimtas 
visas, kaip suprojektuotas, 
bet ne dalys. Anglai, matyt, 
pamatė kreivą Hitlerio politi
ką ir dėlto užsigavo.

SIAMO KARALIUS 
PASITRAUKĖ

Kovo 4 d. pranešimu iš Lon 
dono, Siamo karalius tikrai 
abdikavęs — atsisakęs sosto, 
nepaskirdamas jokio įpėdinio. 
Karalius Prajadhipok pasilik- 
siąs paprastu princu. Bet iš 
Šveicarijos praneša, kad ten 
viešįs princas Anandra, 11 
metų, anūkas pasitraukusio 
Siamo karaliaus, apsima pri
imti pakvietimą tapti Siamo 
karalium. Jis laukiąs tik toli
mesnių žinių iš Siamo sostinės 
Bangkok.

— New oYrko miestas pro 
jektuoja pastatyti 4 elektros 
stotis, kurios reikalaui ištikus 
galėtii bent miesto reikalams 
teikti energiją.

— Chicago ALTASS pra 
neša, kad Įeit. Vaitkus jau 
pasiruošęs kelionei į Lietuvą. 
Lėktuvas ’’Lituaniea II” per 
krikštytas į ’’Baltoji Gulbė”.

Iš Visur
— Anhwei provincijoj, Ki

nijoj, dėl sausrų pereitą va
sarą, dabar visas maisto ište
klius pasibaigė. Apie 3 mil. 
gyventojų gręsia bado mirtis. 
Tai didžiausias badas, kokį 
kada žmonės atmena. Čia ne
laiminguosius gelbsti misio
nieriai.

— Kovo 1 d. įvyko didelis 
dujų sprogimas Edwardsville, 
Pa. miestelyj. Nuo sprogimo 
sugriuvo 2 gyvenami namai, 
užmušta 4 ir sužeista 13 žmo
nių.

— Kad sukėlus gyventojų 
ūpą, Hitleris lankė Saaro kra
štą su aukštais savo patarė
jais. Bet žmonės mato, kaip 
jie nejučiom neteko laisvės 
ir bešališko teismo, kuriuo 
pirma naudojosi.

— Sovietai praneša, kad jie 
kviečia Anglijos užs. reik, mi
nisterį Simsoną į Maskvą po 
to kai jis atsilankys Berlyne.

— Maskvoje, paišelių dirb
tuvėj, ,sprogo suspausto oro 
tankos, po ko kilo gaisras. Ek- 
spliozijoj ir gaisre žuvo 29 
darbininkai.

— Kadangi Italijos su A- 
merikos Jungt. Valst. preky
ba rodo balansą Amerikos 
naudai, tai Mussolini reikalai! 
ja prekių mainų sutarties, ki
taip Italija nutrauksianti savo 
užsakymus Amerikai.

— Netoli Hillside, New Jer
sey valstijoj, 3 vaikai prigėrė 
įlūžus ledui Elizabeth upėj.

— Olympia, Wash., Valsti
jos legislatūra atšaukė seną 
įstatymą, draudžiantį indė
nams pirkti svaigalus.

— Kovo 3 d. Dubline, Airi
joj, prasidėjo gatvekarių ir 
gelžkelių darbininkų streikas, 
už tai, kad buvo paleistas dar 
bininkas ir inžinierius iš dar
bo.

— New Yorko policijos pa
stangomis įvairiuose miestuo
se ir vietiniuose bankuose ieš
koma daugiau Lindbergho pi
nigų. Viso iš $50,000 yra su
rasta tik $19,715. Manoma, ki
ta dalis yra dar kur užslėpta 
arba apyvartoj.

— Kaune Liet. Aero Klubas 
rengia priešlėktuvinės apsau
gos parodą.
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NETURIME ŠVIESUOMENĖS

Teisingai ’’Studentų Žodžio” (kovo mėn.) įžanginiame 
straipsnyje pabrėžta, kad labiausiai nuvalkiotas, niekam pa
verstas, be minties, be reikšmės posakis yra: ’’Jaunimas — 
tautos ateitis”. Gili tiesa, bet nieko nereiškia. Nė gugu, nė 
pirštu neprisidėdame prie tos ateities. Jei kas nepaisoma, tai 
jaunimas.

Senieji vadai, buvę jauni, dirbo jaunuomenei. Ir jauni
mas tada buvo organizuotas. Vieni kitus suprato. Dabar rodo
si ir dvasia kitoniška, ir jaunimas atsimainė. Senieji nesupran
ta jaunųjų; na ir ieškoma kelių. Senieji, tad griebiasi lokali
zuoti, decentralizuoti. Gal ’’Studentų Žodis” ir perdėjo pla
kdamas senuosius vadus, kad jų kaltė, kad jaunimas neorga
nizuotas ar necentralizuojamas.

’’Mes , Amerikos lietuviai,” rašo ten pat ’’Studentų Žo
dis” ’’turim prisipažint, jog tautiniai gana sparčiai mažė
jam, nykstam. Nemažas mūsų jaunimo skaičius nueina pas ko
munistus, pas socialistus — subedievėja. Kodėl? Kodėl iš lie
tuviškų katalikiškų šeimų išsigimsta kažkokia keista, niekam 
nežinoma, bedievių ir betaučių rasė, kuri nėra nei lietuviška, 
nei vokiška, nei angliška, kurios dievaitis — auksas ir garbė 
(pridėčiau ’pleasure’ — J. B.). Todėl, kad mes neorganizuoti, 
mūsų nejungia bendri principai. Tiesa, yra kelios centrai inės 
organizacijos, kurios, deja, nieko daug nuveikt negali, nes ne
turi bendrojo visuomenės pasitikėjimo, ne paramos. Jas no
rima panaikint ir jų vieton įsteigt lokalias draugijas ir klu
bus ’ ’.

APŽVALGA:-
NENORI LIETUVIŲ KAL

BOS MOKINTIS

Migliovara ’’Garse” rašo 
šiaip:

’’Mūsų tauta tikisi iš savo 
profesionalų vadovybės lietu
vybės reikalais. Jau jei mūsų 
inteligentai nemato reikalo 
net kalbos išsimokyti, tai ko 
tikėtis nuo mūsų bemokslės 
liaudies. Gal jie teisinasi, būk 
progos neturėję — jų apylin
kėje nebūta lietuvių mokyk" 
los. Tiesa, kad mokyklos ga
lėjo nebūti, bet kokios gi ga
lėjo būti kliūtys privačiam 
studijavimui lietuvių kalbos? 
Juk lietuvių kalba rašytų 
knygų, berods, pakankamai 
turime. Aš stebėjausi ir ste
biuosi, dėl ko jie nepermatė, 
kad jiems savo laiku reikės, 
nežiūrint į kokią prifesiją sto 
jus, įvairiomis progomis sto
ti prieš savus žmones ir gėda 
akis kaitinti nemokant gim
tosios kalbos. Kurie profesi- 
jonalai žinoma, -net ir duonu
tės pasitiki nuo lietuvių ir 
visvien su panieka žiūri į lie
tuvybės klausimą, tai dar blo 
giau prasikalsta. Jau čia sta
čiai pasmerktinas arogantiš
kumas. Būtų gerai, jei minėti 
kaltininkai griebtųsi bent dar 
nors kokių priemonių savo 
kalbos pramokti, kad kartais 
istorija nepaskaitytų juos iš- 
tautėjimo pirmtakūnais. To
kio titulo jie, be abejo, nepa
geidauja ir mes jiems jo ne
linkime, bet istorija nesiskai
to su jausmais—tik įvykiais”.

Pasakyta karti, bet teisinga tiesa. Jaunimas palaidas, 
centralinės organizacijos be pasitikėjimo ir plačios paramos. 
Ar ir čia kalti senieji vadai? Senieji vadai daugumoje susida
ro iš kunigų. Ant jų pečių buvo visas išeivijos suorganizavi
mas, bažnyčių, mokyklų, įstaigų įkūrimas, laikraščių leidi
mas ir k. Jie vieni su liaudimi, jokių inteligentinių bendra
darbių neturėdami, kūrė' lietuvišką gyvenimą. Jų viena klai
da, — nesirūpinimas ateičiai pasaulinių šviesuomenės pajėgų.

Palyginamai mes lietuviai turime labai mažai šviesuome
nės. Kurią turime, ir tą netikus, bevertė lietuviškai visuome
nei. Suanglikanizėjus, atsiskyrusi nuo mūsų, nepažįsta ir ne
jaučia mūsų reikalų. Jei išmokslinti lietuviai nepaiso liau
dies, tai ko laukti? Tiesa, liaudis inteligentų neremia, nes 
jais nepasitiki. Inteligentai profesionalai pragyvenimą gauna 
iš svetimtaučių, nejaugi rūpinsis jaunimu ar kaip jie sako, 
’’lietuviška politika”. Toks užburtas ratas ir skiria liaudį 
nuo šviesuomenės.

Be inteligentų, pasaulinių vadų neįmanoma organizuotė. 
Dauguma dabartiniai pasauliniai veikėjai yra pusiau kepti 
inteligentai nedamokšai. Ant kunigų pečių perskaudu viską 
dėti. A. L. K. Studentų ir Profesijonalų Sąjunga yra naudin
gesnė ir būtinesnė už visas centralines organizacijas. Ji jun
gia ir auklėja ateičiai vadus. Jei Mjoksleiviai ir Giedrininkai 
būtų ištesėję ligi šiol, gal nereikėtų dejuoti šviesuomenės tru
kumais. Jie davė Lietuvai visus geriausius savo vyrus. Todėl 
mes nuskriausti. Bet dar nepervėlu. Dabar seniems vadams ir 
jauniems būtina suprasti ir vertinti A. L. K. Studentų ir Pro
fesijonalų Sąjungą. Kiekvienas kunigas, prof esi j onalas ir stu-

SALEZIEČIŲ ĮGALIOTINIS \
Lietuvos Saleziečių įgalioti

nis kun. Albinas Drazdys at
vyko Amerikon kovo 5 d., Pa
ris laivu. Jis lankys įvairias 
lietuvių kolonijas, ves rekole
kcijas ir misijas vietos lietu
viams. Uolus Saleziečių bend
radarbis, gerai pažįstas mo
dernųjį šventąjį kunigą Bos- 
ko su jo moderniąją auklėji
mo sistema, Saleziečių platų
jį veikimą ir lietuvius sale
ziečius. Dabar apsistojęs pas 
kun. J. šeštoką New Yorke.

Lietuviai saleziečiai, šven
taisiais, ir kunigo Bosko ka
nonizacijos, metais, pradėjo 
savo veikimą Lietuvoje.

Jie apsistojo didžiojo ame
rikiečiams pažįstamo, a. a. ku
nigo Antano Petraičio, žy

dentas prisidedąs prie sąjungos taiso praeities klaidą. Sąjun
ga bus visuomeninė mokykla ruošti darbininkus ir planus 
tolimesniam veikimui. Prasideda Gavėnia su katalikų veiki
mo vajumi. Pradėkime nuo viršūnių. Organizuokime šviesuo
menę. J. B.

maus astronomo studijozo, te 
stamento keliu paliktame ūky
je, Zamkuje, kurį dabar lie
tuviai saleziečiai sulietuvino 
pavadindami Vitėnais, Rasei
nių apskr., šalia Skirsnemu
nės, ant Nemuno kranto. Tos 
pirmutinės Lietuvoje steigia
mosios įstaigos direktoriumi 
liko paskirtas kun. Antanas 
Skeltys, pirmutinis, daug ge
ro padaręs, lietuvis salezie
tis. Su juo darbuojasi, tuo 
tarpu, kiti keturi lietuviai 
saleziečiai.

Jie ten nori pastatyti dide
lius namus, kuriuose tilptų 
kandidatai, nauj okynas-novi- 
cijatas, žemės ūkio mokykla 
ir uždarų rekolekcijų vieta 
Lietuvos jaunimui. Prie įstai
gos bus ir bažnyčia.

Nors ir sunkūs laikai, ne
lemta krizė vis nesiliauja slė- 
gus, tačiau lietuviai salezie
čiai, pasitikėdami Dievo Ap
vaizda ir duosniomis širdimis 
pradėjo paruošiamuosius sta
tybos darbus. Tai kaip tik da
bar jaučiamas gyvas reikalas 
žadėtosios pagalbos.
. Lietuviai saleziečiai grįžo į 
tėvynę dirbti Dievo garbei ir 
Lietuvos labui. Jie tėra. įran
kiai Apvaizdos skirtame dar
bo lauke. Jei norit, kad tie į- 
rankiai gerai dirbtų, pasiim
kit juos į savo globą. Tarp 
savo labdaros, neužmirškit 
Lietuvos saleziečių jaunos at
žalėlės, būkit jų darbo dali
ninkais. Kurie žymiai sušelps, 
jų atminimas vienu ar kitu 
būdu bus įamžintas Vitėnuo- 
se.

ŠV. PRANCIŠKAUS AKA
DEMIJOS LITERATINIAI 

PROJEKTAI
Moksleiviai veda korespon

dencijas su Lietuvos aukštes
niųjų mokyklų moksleiviais.

Daug gyvumo, malonumo ir 
įdomumo priduoda akademi
jos lietuvių kalbos kursams 
gaunamieji laiškai iš mokslei
vių tėvynėje. Iš akademijos 
tapo pasiųsta 30 laiškų į Lie
tuvos studentiją aprašant m o 
kyklos veikimą, mokinių gy
venimo būdą, apie lietuvius 
Amerikoje, ir duodant įvairių 
klausimų Lietuvos studentam 
apie jų mokslo ir gyvenimo’ 
tvarką, apie Lietuvą, ir tt.

Šį gražų ir kilnų sumanymą 
įvykdino Užsienių Lietuviams 

Remti Draugijos Akademinis 
Skyrius sekančiu laišku į Šv. 
Pranciškaus Akademiją:

’’Užsienio Lietuviams Rem
ti Draugija (DULR) pasiėmė 
organizuoti susirašinėjimą lai 
škais Lietuvos mokyklinio am
žiaus jaunuomenę su tokio pat 
amžiaus lietuvių jaunuomene, 
gyvenančia užsienyje. Mūsų 
Draugijai ypatingai rūpi už
sienio lietuvių jaunimas, tuo 
būdu sujungti su Lietuvos 
jaunimu. Šį darbą realizuoti 
DULR pavedė tos pat drau
gijos Akademiniam skyriui.

’ ’DULR Akademiniam Sky
riui jau pasisekė gauti prita
rimo iš daugelio Lietuvos mo
kyklų vedėjų šiam darbui pa
dėti. O iš Lietuvos jaunuome
nės jau yra nemažas skaičius 
entuzijastingai norinčių ko
responduoti su nepažįstamais, 
bet kilme artimais broliukais 
ir sesutėmis.

Šiuomi DULR Akademinis 
Skyrius kreipiasi į Tamstą 
maloniai prašydamas, padėti 
šiame darbe: atsiųsti mokyk
linio amžiaus jaunuolių sąra
šą, kurie norėtų susirašinėti 
su Lietuvos jaunimu. Sąraše 
turėtų būti kiekvieno norin
čio susirašinėti vardas, pavar
dė, amžius, kurioj mokyklos 
klasėj, skyriui ar kurse, tiks
lus adresas laiškui rašyti.

Jei apklausimas Tamstai ži- 
ftomų jaunuolių apie jų norą 
susirašinėti su Lietuvos jauni
mu sudarytų kokių sunkumų, 
prašome atsiųsti tų jaunuolių 
sąrašą, jų ir neatsiklausius

Gavę iš Tamstos žinių ir ad" 
resų mes tuoj tuos adresus 
perduosime atatinkamo am
žiaus ir išsilavinimo Lietuvos 
moksleiviams, kad jie parašy
tų laiškus”. į

GELTONOJI RASĖ GRĘSIA 
BALTAJAI

Jau prieš kurį laiką žymes
ni visuomenininkai nurodė 
pavojų, kuris artinasi baltą
ja! rasei iš geltonosios — Azi
jos. Taip dabar jau susirūpino 
Rusija, o nemažiau turėtų iš
sigąsti ir kitos valstybės dėl 
paskutiniuoju laiku užsimez
gusių draugiškesnių santykių 
Japonų su Chinija. Tiedvi tau
tos susijungę į vieną valsty
bę ir įsigalėję visoje Azijoje, 
savo šimtą milijonines mases 
nusuks prieš Europą, eis ieš
kot sau duonos, gindamosios 
nuo bado, kuris Azijoj yra 
taip dažnu svečiu O kad mi
nėtos tautos jungiasi polaips- 
niui, tai ne paslaptis. Kad ir 
dabar, kai kitos valstybės vie
na kitą saugoja ginkluojantis, 
ginčijasi ekonominiais ir po
litiniais klausimais, tai Japo
nija nepraleidžia nė mažiau
sios progos GhinijojĮ 1
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Apie Moterų Pirmenybę

Dar nesenai moterys faiti- 
nos už lygias teises su vyrais. 
Kaip tik vyrai davė lygiass 
teises, tai jos pareikalavo pir
menybės. Ir čia vyrai stupi- 
jos, iš mandagumo — davė 
pirmenybę. Bet gavę pirme
nybę moterys nebeturėjo rei
kalo iš vyrų prašyti dar di
desnių teisių, o stačiai pasi
kinkė vyrus į darbą. Kad 
įtikt moteriškai valiai, vyras 
tur uždirbt žmonos užlaiky
mą, prižiūrėt kambarį, išvirt 
valgyt, apaut kojas ir auklėt 
vaikus, jei kuri, ’’geraširdė” 
moteris dar nori jų tūrėti. Bet 
ir tie vaikai, ypač, jei jų bū
na mergaitės, prisižiūrėję kaip 
motina vyrą nigerio vietoj 
laiko, tą patį su tėvu daro. 
Sulaukę pavakario traukia 
sau pas kūmutes ar į teatrą, 
o vyras skuba galvatrūkčiais 
iš darbo, kad spėtų laiku va
karienę savo ’’poniai” ir pa
naitėm” paruošti. Kitaip nė 
po lova negalės pernakvot. 
Tai taip moterys, gavę lygy
bę, vyrus vergais padarė, lyg 
ta degloji, įėjus į namus ir 
ant stalo lipa.

Užsiminus apie ’ ’pirmeny: 
bes’ atėjo galvon, kad mote
rys jau ruošiasi ir Amerikos 
prezidento vietą užimti. Oho, 
nieko sau užsimojimas! Ale 
kur tau jos nebus drąsios: 
juk nebėra ir rybij jų teisėm. 
Ana, jei koks parengimas ar 
beer party, tai žiūrėk prie ba
ro vyrų nė nesimato: mote
rys ir čia naudojasi pirmeny
be. O ne tik moterys, bet ir 
mergaitės, vos keliolikos me
tų, traukia netik alų skūne- 
riais, bet ’’straight whisky”, 
lyg pieną. O vyrai? Vyrai 
stovi kampe ir duoda pirme
nybę... Kažin kada ateis lai
kas, kad piemuo surėks: lauk 
iš gryčios... arba vyrai sakys: 
moterys — į virtuvę ir šeimų 
auklėt! Dėdė.

ĮSIGYKIT SAPNININKĄ

Br—lyno šimtaprocentiniai 
tautininkai” ėmė apsčiai sa
pnuoti. Ali aš jų ne nepadyvi- 
ju. Mat pirma perdaug dir-

Į bo, norėdami naujos gazietos 
išlaist. Ali kai sušaukė ’’visų 
draugijų” mitingą, tai salėj 
pasirodė 12 žmonių, įskaitant 
ir patį glavną, kuris prašė tik 
po dešimkę iš visų ir sakė, 
kad šiaip viskas bus OK. Ka
dangi susirinkusieji norėjo 
pirma pamatyt ant delno tik
rą rokundą, o tada duot po 
dešimkę... tai viskas baigėsi 
pišš ir načialstva nuėjo mie
got, kad geriau pasilsėjus 
prieš naują darbą... Žinai, kai 
su neramia sumenija miega 
žmogus, ypač šimto procenti
nis patriotas, tai jam galvon 
lenda visokių sapnų. Taip vie
ną naktį jie sapnavo apie savo 
garbę ir galybę. Čia jie pama
tė, kad vienam Brooklyne jau 
turi net 33 draugijas, kurios 
ruošia milžiniškus minėjimus, 
vakarienes; ir tam visam di
deliam judėjimui vadovauja 
tautininkų klubas ir dainuš
ka. Ir pabudę tuoj savo sapną 
aprašė ’Clevelando Dirva’ ga 
zietoj. Ar tai ne juokai. Reikė 
jo, ponai, užeit ’’Amerikon” 
ir nusipirkt sapnų knygą, ku
rioje būtų buvę tam sapnui 
iš vyr ožy j imas. Kik.

APIE PATARLES IR TYS- 
LIAVĄ

’’Kur šuo laka, ten ir loja” 
— sako sena patarlė. Kartais 
ir žmogus ’’loja” už duonos 
plutą. Bet žmogus tampa 
margiu retai; tik tam tikri ir 
tam tikro išsilavinimo žmonės 
taip elgiasi. Kilnios sielos, iš
silavinęs žmogus savo idealus 
gina net gyvybe.

Ot kaip skaitau polską ga
zietos iškarpą ir randu gar
saus” poeto Juozo Tysliavos 
pavardę. Žiūriu kas apie tą 
pavardę kalbama. Ogi štai 
koks priekaištas: ’’Dar 1928 
m. Tysliava, prašomas para
šyt autobiografiją tūlam leidi
nėliui Kaune, atsakė, kad tau
ta, kuriai jis turėtų rašyti, 
yra senai išmirus,-gi kalba, 
kuria jis turėtij rašyti — yra 
senai pamiršta. Taigi Tyslia
va didžiavosi, kad nesąs lie
tuvis.

Kaip dabar matome, minė
tas asmuo ’’loja” už lietuvius, 
o ypač už tuos, kurie jam duo 
da duonos plutą. Kai nustos 
redaktoriaus vietos, jis vėl pa 
sisakys apie lietuvius taip vp ’ 
kiškai, kaip anuomet ganyda
mas francūziškas ožkas. Bet 
mano tokunda, tai žmogus ka
da nors turėtų ateit į savo ve 
žias. Laikas būtų liautis pliau 
kšti kas pakliuvo.

Gali p. Tysliava asmeniškai 
ir būt ateistu, kol kada nors 
apsis varstys, bet jam ne vieta

MŪS DIDYBĖ MUS 
SMAUGIA

Nereiks ilgai galvoti, ne
reiks vartyti laikračių, kad 
pastebėjus didelį skirtumą mū 
sų apylinkės katalikų veiki
me. Beveik visos žymiausios 

| ar žymesnės organizacijos, 
klubai, draugijos mūsij apy
linkėj buvo išimtinai lietuvių 
katalikų suorganizuotos. O 
prie to pridėjus net kelių lie
tuviškų parapijų suorganiza
vimą — pasakysime, kad čia 
būta veiklių katalikų.

Tačiau visai kitoks vaizdas 
yra šiandien! Kaikas sakys, 
kad mes nuslydom dėlto, kad 
nebeatvyksta naujų, energin
gų veikėjij iš Lietuvos. Dali
nai taip, bet daugiau ne! Juk 
tos aplinkybės turėjo paveikt 
ir į kitas sroves. Sakyčiau, į 
juos turėjo paveikt dar dau
giau, nes dabar žmonės yra 
daugiau apsišvietę ir nesiduo
da apgaudinėjami.

Reiktų ypač pagalvoti, kas 
privedė mus prie tokios padė
ties, kokioj esame atsidūrę. 
Dešimtimis skaitome savo dr- 
jas, turime virš dešimt para
pijų, o vos pajėgėme išleisti 
savaitraštį, kurio nebesirūpi
name sustiprinimu, pagerini
mu ir pastatymu į tinkamą 
aukštumą. Daug kalbame a- 
pie savo ’’didybę”, planuoja
me, bet viskas baigiasi žo
džiais; darbai rodo ką kitą. 
Nenorėčiau daryti priekaišto, 
jei taip nebūčiau įsitikinęs. 
Prisipažinkime, kad esame ap 
sileidę ir pasiduodame aklam 
likimui. Kiek anksčiau gra
žiai veikusių katalikių suorga
nizuotą draugiją nuėjo savo 
keliu? Kiek gražaus jaunimo 
sudariusio šimtinius chorus, 
vyčių kuopas, lankiusiii įvai
rius kalbos kursus ir moky
klėles šiandien nebepasirodo 
pas mus? Arba vėl, turime 
gražias parapijų sales, o para
pijiečių vaikai eina ’’moky
tis” į karčiamas. Nenorim 
daugiau faktų kelti aikštėn. 
Tik pagalvokime, gyvenimas 
už save kalba. Netaip sunku 
būtų rasti ir tų blogybiii prie
žastis. Pradėkime jas šalinti 
nuo šiandien ir nuo savo as
mens pirmiausia. Vienas iš 
mūs veikimą žudančių reiški
nių — yra tai sapnas ir įsivai
zdavimas mūsų didybės. Ji 
mus ir smaugia. Taigi apsigal
vokime ir susirūpinkime, nes 
dar nevėlu. Katalikiškų drau-

laikraštyj dergti kitų religi
nius jausmus. Tikiu, kad tai 
buvo ’’kūryba ant bonkos 
kamščio”, o ne blaivaus pro
to išdava. Jei kitaip, gali tekt 
susidurt ir su šermukšnine.

Balabaika.

gijų, parapijų, mokyklų, at
seit viso katalikiško judėji
mo sustiprinimas ir išlaiky
mas mūsų išeivijoj, patikrins 
lietuvybės ilgesnį išsilaiky
mą. Kik.

NEW YORKO 
ĮDOMYBES 

(Tąsa)
TRINITY CHURCH turi 

192 pėdas ilgio ir 80 pėdų plo
čio. Šalia jos ant kapxj yra pa
laidota daugelis pirmųjų A- 
merikiečių, tarp kurių randa
si Aleksandras Hamiltonas ir 
Robertas Fultonas.

SINGEER BUILDING yra 
vienas iš pirmųjų dangarai- 
žių, skiriančiij debesis, 47 au
kštų, su lempa bokšte, 612 pė
dų aukštumo. Iš jo bokšto ga 
Įima matyti aplinkui 65 mylių 
tolumo.

ŠV. POVYLO BAŽNYTĖ
LĖ, yra seniausias New Yor- 
ko trobesys, pastatytas 1764 
metais.

TELEPHONE BUILDING 
yra didžiausia šios rūšies pa
saulyje statyba. Jis pašvęstas 
vien tik susisiekimo reikalams 
Telefono vielomis, kurios ran 
dasi vidui namo, būtų gali
ma per ekvatorių (pasaulį ap
juosti 8 kartus.

HUDSON TERMINAL BU
ILDINGS yra dvilypės .Jstaty- 
bos, kiekvienas turįs 22 auk
štus, kuriuose randasi 4,000 
ofisų, kur 10,000 žmonių tu
ri darbus. Apačioje po namais 
randasi požemių traukinių, 
einančių apačia Hudson upės, 
puiki stotis.

WOOLWORTH BUILDING 
turi 55 aukštus ir yra 790 pė
dų aukštumo. Iš jo bokšto 
šviesą gali matyti net viena 
šešiolikta dalis Jungt. Amer. 
Valst. gyventojų. Jūroj jo 
šviesa matyti net 75 mylių to
lume. Namas kainuoja su 
virš 13 milionų dol. Šis namas 
yra pastatytas iš dešimtukų.

BANK OF MANHATTAN 
BUILDING, kuris . randasi 
Wall gatvėj, yra vienas di- 
džiausių New Yorko namų, 
pastatytas center finansinio 
distrikto.

IRVING TRUST CO. BUIL
DING, vienas iš New Yorko 
dangoraižių, kuris randasi ant 
kampo Broadway ir Wall St. 
tur 50 aukštų.

CHRYSLER BLDG., 42nd 
ir Lexington Ave., kampas, 
yra 808 pėdij aukštumo ir tu
ri 63 aukštus.

HOLLAND VEHICULAR 
TUNNELL, jungiąs Manhat
tan su Jersey City, buvo ati- 
darytas lapkričio 13 d., 1927 
m. ir pirmą dieną per jį per
važiavo 52,000 motorinių ve
žimų. Jo ilgis 9,250 pėdų.

(Bus daugiau)

KNYGA APIE DARIŲ IR 
GIRĖNĄ

Kovo mėn. pradžioje išėjo 
iš spaudos visuomenės senai 
laukiama knyga ’’SPARNUO- 
TL LIETUVIAI DARIUS IR 
GIRĖNAS”. Šį didelį (384 
pusi.) veikalą parašė kap. P. 
Jurgėla, kuris buvo Dariaus 
ir Girėno skridimo rėmėjij vy
riausio komiteto sekretorius ir 
per spaudą garsino skridimą. 
Tai dar pirmoji knyga apie 
šiuos mūsų tautos didvyrius, 
Atlanto nugalėtojus. Visuome" 
nė nežinojo jų praeities, dar
bų ir vis dėlto graudžiai ap
raudojo ir karališkai palaido
jo daugiausia tik už Atlanto 
perskridimą ir netikėtą tragi- 
šką žuvimą prie pat Tėvynės. 
Ne be reikalo ir kitos tautos 
reiškė užuojautą ir drauge su 
lietuviais liūdėjo. Dabar iš tos 
knygos galėsime -gerai pažin
ti šiuos du drąsuolius, jų dva
sią, asmenybes ir geriau su
prasime jų žygio svarbą.

Knygą puošia net 86 pavei
kslai gerame popieriuje. Tai 
tikras albumas—knyga. Be to 
paskelbti visi skridimo rėmė
jai ir rėmėjų komitetai. Tai 
visa laibai įdomu.

Nežiūrint brangios (geros) 
spaudos ir daugybės įvairių 
gražių paveikslų, knyga par
duodama tik po $1.50, o siun 
čiant paštu po $1.65. Knyga 
parems Dariaus ir Girėno pa
minklą Chicago j e.

Reikalaukite ’ ’Amerikos ’ ’ 
redakcijoje.

’’ŽIDINYS”
Didžiausias ir rimčiausias 

lietuvių kalboje žurnalas; 
gvildena mokslo, politikos, 
visuomeninio gyvenimo, meno 
ir literatūros klausimus. Ja
me bendradarbiauja žymiau
si Lietuvos proto galiūnai. 
Amerikiečio inteligento stalą 
turėtų puošti ’’Židinys”. Jo 
kaina metams 45 litai. Adre
sas: Kaunas, Laisvės Al._ 3, 
Lithuania.

STUDENTŲ ŽODIS
Amerikos Liet. Katalikij 

Studentų ir Profesionahj mėn 
raštis ’’Studentų Žodis” yra 
vienintelis tos rūšies žurna
las mūs išeivijoj. Kovo mėne
sio numeris, kaip ir kiti, yra 
rimtas ir turiningas, gražiai 
išleistas. Malonu paimti į ran 
kas. ’’Studentų Žodis” turė
tų susilaukt paramos iš mūsų 
inteligentijos, kad ir ne or
ganizacijos narių. Jis metams 
kaštuoja tik $2. ir studentams 
— nariams $1. Adresas: Ma- 
rianapolis College, Thompson, 
Conn.

f
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RADIOGRAMA
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Ar girdite Amerikos radio pro
gramas? -Trečiadieniais 7 vai. va

karo. Penktadieniais 10:15 v. ryto

VYRŲ CHORAS

Savaitraščio Amerikos ir 
Karalienės Angelų parapijos 
radio programose (vasario 27 
d.), dalyvavo Karalienės An
gelų parap. Vyrų choro dalis: 
Vyt. Lapšys, Jonas Juodzevi
čius, Albertas Juodzevičius, 
Ignas Bu j okas, Al. Pranis Juo 
zas Pranys, Juozas Baliūnas, 
Petras Taputis, Bronius Liber 
ris, Kastas Lesevičius, Mečis
lovas Matuzas ir, choro vadas 
muz. Pranas Dulkė.

Vyrų choras energingai su
dainavo: 1) Augin tėvas du 
sūneliu, 2) Aš kareivis Lie
tuvos, 3) Vėjas gaudžia po mi 
skus, 4) p. Dulkės kompozici
ja apie šv. Vardo Draugijos 
įvykusį ’’Strazdų balių”, F 
rio darbininkai buvo išvardin 
ti šioje dainoje. ’’Anksti ry
telį” dainelę dainavo kvar
tetu: Juodzevičius, Lesevičius 
Motuzas ir Dulkė. Solo dai
navo J. Juodzevičius. Dainoms 
dirigavo ir pianu akompana
vo p. Dulkė.

Karalienės Angelų parapi
jos programos metu kalbėjo 
vikaras kini. J. Lensevičius. 
Jis klebono kun. S. Remeikos 
ir savo vardu dėkojo dalyvu- 
siems gedulingose pamaldose, 
Karalienės Angelų bažnyčio
je, vasario 26 d. už sielas kun. 
S. Remeikos motinos Petronė
lės ir kun. J. Lensevičiau mo
tinos Petronėlės, šešių metų 
mirties sukaktuvių proga. Be- 
abejo, kun. Remeikai ir kun. 
Lensevičiui prisiminus savo 
motinėlių netekimo momentą 
— perėjo per jų širdis skaus
mo banga... Jų suraminimui 
jų motinėlių pagarbai buvo 
skirta dainelė. ’’Kai širdį tau 
skausmas suspaus ’ ’, kurią 
dainuojant kun. Lensevičiui 
ašaros riedėjo per veidus. Jis 
ir kalbėjo labai susijaudinęs.

Gavėnios metu Amerikos
radio programos, ant kiek ga 
Įima, bus taikomos gavėnios 
dvasiai. Kviesime ir kalbėto
jus iš dvasiškių ir pasaulie
čių pakalbėti aktualiuose die 
nos klausimuose.

Gavėnios programai- reko 
mendacijos, patarimai — 
maloniai priimami. Savo pa
tarimus bei programai skir
tus pranešimus, skelbimus ma 
lonėkite siųsti antrašu: Ame- 
rika Radio, 423 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

’’KUR KITI DEVYNI?”

Džiaugėsi Kristus, pamatęs ’ * > 
vieną išgydytą raupsuotą, grį
žtantį pasakyti savo padėkos 
žodį. Linksma Katalikų visuo 
menei, kad auga mūsų jauni
mo organizacijos. Nuo buvu
sio seimo New Yorke susilau
kėme arti trijų šimtų narių. 
Bet kur dar ta galinga minia 
jaunimo, kuri ne su mumis. 
Daug jo yra visai neprijung
to prie jokių katalikiškų orga 
nizacijų. Kur jie?

Brangus Vyti, tai tavo dar 
bas juos surasti. Kur tik su
tiksi jauną, ar dirbtuvėje, ar 
žaidime, ar pasilinksminime, 
tuoj bandyk jį prikalbinti 
prie Vyčių. Būk savo orga
nizacijos apaštalu. Perduok 
jos idealus kiekvienam savo 
draugui, pažįstamui.

Šiandien kas tik pradeda ko 
kį—nors darbą, tuoj stengia
si sudaryti organizaciją, arba 
prisijungti prie esančios. Ži
no, kad tame yra didesnė jė
ga. Iš tokio veikimo randa
si gausesnių vaisių.

Žinome, kad komunistai vi
sokiais būdais bando įsibriau- 
ti mūsų tarpan ir paglemžti 
mūsų jaunimą. Nežinau kur, 
bet atsimenu girdėjęs posakį: 
’’Tvirčiausia defensyva — y- 
ra gera ofensyva”. Reiškia, 
tas geriausiai atsilaikys prieš 
užpuolimą, kuris tvirčiausiai 
yra prisiruošęs.

Negaišinkime laiko, nei 
spaudos lapų, pešdamiesi žo
džiais su mūsų priešais. Tegu 
jie aikvoja savo laiką ir ra
šalą šmeižtams ir išmetinėji
mams. Mes-gi ,tuo tarpu bur- 
kime savo jaunimą į didelę or
ganizaciją. Akyliai ją daboki
me, tvirtai ją saugokime, są
moningai ją auklėkime. Ir 
štai mūsų priešai pasijus vie
ni besiklausą savo šmeižtų ir 
ras opoziciją nepergalimą.

Todėl dar kartą kviečiame 
visą katalikišką jaunimą prie 
Vyčių. Duokime mūsų kata
likiškai visuomenei džiaugtis 
mūsų Lietuvos meile ir išti
kimybe Bažnyčiai.

Kun. A. Valančius, 
L. Vyčių Centro Dv. Vadas.

VILNIAUS AKCIJOS KOMI
TETAMS ŽINOTINA

Iš Amerikos lietuvių spau
dos pranešimo apie Vilniaus 
akcijos vystymąsi 1934 me
tais, matosi, kad Amerikos 
lietuvių tarpe veikia 51 komi
tetas, kuriuos galima pavadin 
ti skyriais Vilniui Vaduoti 
Sąjungos, su Centru Kaune.

Reikia tikėti, kad V. V. S. 
skyrių Amerikoje dar šiais 
metais atsiras daugiau. Tegul

tik tos kolonijos, kur dar nė
ra Vilniaus akcijos, pasijudi
na, — ir beregint susilauksi
me naujų skyrių, naujų talki
ninkų. Jau ir 50 dabar veikian 
čių Vilniaus akcijos komitetų 
gali nuveikti milžinišką dar
bą: ’’Vilniaus pasų” galėtų 
ūmu laiku išplatinti iki 10,000

Kad mūsiškių Vilniaus akci 
jos komitetų darbas būtų 
sklandesnis, gyvesnis ir vaisiu 
gesnis, man rodosi, yra reika- * 
linga keletas dalykų:

a) Patys komietai privalo 
daugiau žinoti apie vilniečių 
reikalus ir Vilniaus didžiąją 
bylą; tam tikslui komitetai 
turėti} skaityti ’’Mūsų Vil
nių”, kurį leidžia V. S. Są
junga Kaune;

b) komitetai gali gauti sau- 
’’Mūsų Vilnių” nemokamai; 
jie tiktai turi parašyti Kau
nan laiškelį ir nurodyti: ko
kiu adresu Sąjungos laikraštis 
’’Mūsų Vilnius” turi būti 
siuntinėjamas. ’’Mūsų Vil
niaus” redakcijos adresas y- 
ra: ’’Mūsų Vilnius” Admini
stracija, Duonelaičio gatvė 9- 
A, Kaunas, Lithuania.

c) Čionykščiai Vilniaus ak
cijos komitetai, kaipo V. V. 
Sąjungos skyriai, turėtų už- 
megsti ir palaikyti artimes
nius santykius su savo vy
riausiuoju centru, su Vilniui 
Vaduoti Sąjunga, Kaune.

Centrui ypač svarbu kas
met apturėti adresus kiekvie
no skyriaus valdybos narių. 
Taigi neatidėliojant parašyki
te Kaunan ne tiktai apie Ko
miteto adresus, bet ir apie ko 
miteto veikimą.

Lietuvos Žmogus.

NELAIMINGI IŠGAMOS

Jau atėjo patikrintos žinios 
kad vasario 17 d. Maskvoje, 
mirė Vincas Mickevičius, A- 
merikos lietuviams gerai ži
nomas Kapsuko vardu. Kita
dos jis čia Amerikoj su čika- 
giškiu Grigaičiu vadovavo so
cialistams ir vėliau dėl asme
niškų ambicijų ir užsispyrimų 
išsiskyrė, pasidalindami pase
kėjais. Ir vieni ir kiti tarėsi 
esą ’’lietuvių tautos gelbėto
jai iš rusų jungo”. Grigaičio 
klika neturėjo galimybės vie
šai pademonstruoti savo ”idė
jų”, gi Kapsukas rado pro
gą ir pasižymėjo judošiškumu. 
Išvykęs į Rusiją ir tapęs lie
tuvių tautos išmatų — komu
nistų galva iš ten, rusų pagal
ba, 1919 m. jis puolė Lietu
vą. Puolė ją tuo laiku, kai
Lietuva kėlė iš karo griūvė
siu, šimtmečius išvergavusi 
rusams, stojo kovon už laisvę 
iki paskutinio kraujo lašo. 
Lietuvis Kapsukas su raudo
nosios burliokų armijos pul-
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— Vasario 3 d. įvykęs Kau 
ne DULR metinis suvažiavi
mas, kuriame galutinai nutar 
ta šaukti šią vasarą viso pa
saulio lietuvių kongresas. Iš 
valdybos raportų paaiškėjo, 
kad bendrai visų pasaulio lie
tuvių Vienybei geriausia pri
taria katalikai.

— Nesenai iš Lietuvos ben
drovės ’’Maistas” So v. Rusi
ja užpirko 100 vagonų kiau
lienos. Mėsa išvežta specia
liuose vagonuose — ledaunė-
se.

— Antrajam cukraus fabri
kui Lietuvoje jau nupirktas 
žemės sklypas iš 38 ha. Fa
brikas bus Kuršėnų valse. 
(Šiaulių apskr.)- prie pat Pa
nevėžio gelžk. stoties. Rytų 
ir šiaurės Lietuva taip ir ne
sulaukia joms įmonės, kad pa
lengvinus ūkio produktų par 
davimą.

— Lietuvoje, Alytuj, prie 
Miškininkų mokyklos norima 
statyti kanifonijos ir terpen
tino dirbtuvės. Lietuvos pu
šys tam yra labai tinkamos 

— Kauno miesto savivaldy
bė iškėlė bylą Jonui Kubic- 
kui, kad jis. nakvojęs savival
dybės namuose ir nesumokėjęs 
už nakvynę 5dc. Advokatas 
Levinšteinas reikalavo kalti
namąjį nubausti ir atiteisti 
savivaldybės naudai 50c. A- 
pylinkės teismas nutarė bylą 
atidėti ir pavesti policijai su
rasti kaltinamąjį. Tai matot, 
koki gera tvarka Lietuvoj.

— Fall River, Mass, ligoni
nėj padaryta operacija 10 m. 
mergaitei, A. J. McHenry, 
kurios pilvas buvo apsivertęs. 
Per operaciją, kuri truko 150 
min. viduriai pavyko atitai
syti.
—New York Times korespon
dentas Otto Tolyšius dviem at
vejais labai palankiai apra
šė apie Lietuvą ir jos santy-

kais ne vienam laisvės ištroš
kusiam Lietuvos sūnui darbi
ninkui atėmė gyvybę... bet ne 
pajėgė vėl pavergti.

Praėjo 16 metų. Tolimoj 
Maskvoj mirė Kapsukas. Vie
ni laikraščiai ankščiau, kiti 
vėliau, apie tai patyrė. Be-
veik visi paskutinį žodį apie
jį pasakė- — mirė išgama... 
Kas jį pagerbs, kas prisimins 
jo gabumus, kovą ir laimėji
mus užklydę, kartais ant jo 
kapo? Nieks. Kitataučiai sa
kys — jis ne mūsų žmogus. 
Suklaidinti darbininkai, su
laukc tokio pat likimo ir sw 
pratę buvo suklaidinti — 
keiks ir šauks keršto, o lais
vas lietuvis sakys — vargšas 
išgama, nepažino savęs ir no
rėjo parduoti mūsų tėvynę.

kiuss u Vokietija ištisai ci
tuodamas Klaipėdos guberna 
to;riaus Navako pareiškimą.

— Biržų miesto savivaldy
bė įsteigė akmenų tašymo mo
kyklą — dirbtuvę. Čia bedar
biai bus mokomi tašyti akme
nis, kuriais bus grindžiamos 
miesto gatvės. Tai pirmutinė 
tur būt toki mokykla Lietu
voje.

— Pereitos savaitės pabai
goj Anglijos piniginis viene
tas svaras labai krito. Yra 
pavojaus, kad svaras dar dau
giau kris. Tas gali sukelti fi
nansinę paniką Anglijoj.

— Nuo kovo 1 d. Lietuvoje 
pradeda veikti nupigintas ge 
ležinkelių tarifas, kuris taip
gi numato daug lengvatų eks 
kursi joms ir iškiloms.

— Buvusio didžiausio Lie
tuvoj kaimo laikraščio ’’Mū
sų Rytojus” turtui uždėtas 
areštas, kad išieškojus 2,700 
litų algą p. Obuolevičiui.

— Amerikos demokratai 
oficialiai pareikalavo Roose- 
velto, kad jis pašalintų iš val
diško darbo visus republiko- 
nus, kurie tik kliudo demokra
tų programai.

Vidurinėj ir centralinėj 
Franci jo j siautė didelė audra, 
per kurią žuvo apie 6 žmonės.

— Yra išrasta nepaprastai 
stipri sprogstama medžiaga, 
kuri gali būt išmesta į skren
dantį orlaivį ir detonavus, vi
są erdvę pripildo ugnies, ku
ri, žinoma, sunaikina orlai
vius. Tokius ugnies svaidyto- 
jus turi nekurie Italijos jūrų 
lėktuvai (sub-chasing sea pla
nes)

— Sovietų Rusijos propa
gandos filmos turi 152 teatrus 
Amerikoje, kuriuose komuni
stai rodo Rusijos ’’rojaus” 
pažangą.

— Graikų revoliucijonie- 
riams nesiseka. Valdžios karei 
viai nustūmė revoliucijonie- 
rius net iki Turkijos ir Bulga
rijos sienų.

— Iš Varšavos praneša, kad 
lenkų vyriausybė rengiasi su 
tikti ukrainiečių sukilimą, 
kuris yra planuojamas pava- 
saryj.

— EI Centro, Cal. susekta,
kad čia Japonijos ekskariai
šlapta mokė Amerikos japonu 
kus kariškų pratimų specia
liose kempėse. Tas patvirtina, 
kad Japonija ruošiasi prie 
pietinės Californijos užėmimo.

— Kai Vokietijos mokoma
sis kruseris ’’Karlsruhe” at-
plaukė į San Francisco ir jo 
marinai išlipo 10 d. pasisve
čiuoti, tai vietos gyventojai 
juos sutiko su baubimais ir ki
tokiais nenuoširdaus sveikini
mo būdais.
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Šią savaitę baltimoriečiai 
jau susidomėjo aukštojo baž
nyčios svečio J. E. Vyskupo 
T. Matulionio atsilankymu. 
Gaila, kad tose iškilmėse mū
sų klebonas negalės dalyvau
ti; jam padaryta kojos ope
racija, todėl guli ligoninėj. 
Apie pasekmes per anksti 
spręst.

Kovo 3 d. Šv. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo merginų 
draugijos buvo mėnesinė šv. 
Komunija, dalyvavo daug ma 
žiau kaip kitais mėnesiais, 
apleido savo gerąja Motiną 
Mariją, o pasivedė tuštiems 
pasilinksminimams prieš ga
vėnią.

Kovo 4 d. kun. Kazimieras 
Keidošius savo vardo dienoj 
atnašavo šv. Mišias. Buvo už
prašyti parapijiečiai, kurie 
nedirba, ateiti pasimelst.

Iš Newark, O. A. Tamašaus 
kas Inžinierius, parvažiavo 
šeštadienio rytą, savo tik ką 
gauta alga aprūpino tėvus. 
Jis ten mašinų dirbtuvėj ir 
džiaugiasi, kad pakaktinai 
darbo bus 2 metam. Tos pat 
dienos naktį išvažiavo atgal, 
kad pirmadienį spėtų darban.

Kovo 3 d. Lietuvių Bendro
vės salėje, p. A. Žigas rodė 
krutamus paveikslus.

Publikos prisirinko virš po
ros šimtų; tarpe kitų paveik
simi parodė ir Baltimorės lie
tuvių bažnyčią, jo paties fil
muotą. Laikui bėgant sulauk
sim gero filmisto.

Tą patį vakarą parapijos 
salėje įvyko Ražančiaus Alto
riaus Moterim draugijos vaka
rienė parapijos naudai. Salė 
buvo prikimšta publikos. 
Prie stalų apie keturioms per
traukoms svečiai buvo sodina
mi. Tikrai moterys šį kartą 
laimėjo, bet ir p. Žigas nepra- 
lošė. Apveizda visus patenki
no ir paaiškėjo publikos krip- 
tis. ' J. K.

Newark, N. J.
Jau ankščiau buvo Ameri

koj paminėta apie Newarko 
ir apylinkės iškilmingą Lietu
vos Nepriklausomybės minė
jimą, kurį rengė šiais metais 
jaunimas vasario 16 ir 17 dd. 
Čia paduosime dar keletą 
smulkmenų. Visas susirinki
mas priėmė sekančią rezoliuci
ją

Rezoliucija, priimta Newar 
ko Lietuvių susirinkime pa
minėti Lietuvos Nepriklauso

mybės sukaktuves vasario 17, 
1935 m.

Mes, Newarko ir visos apy
linkės lietuviai, susirinkę į 
masinį susirinkimą Lietuvių 
salėje, 180 New York Avė., 
paminėti Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktuves, vienbal
siai priėmėm šią rezoliuciją.

Kadangi lenkai, pasirašyda 
mi su lietuviais Suvalkų su
tartį, didžiųjų valstybių ats
tovų akyvaizdoje iškilmingai 
pasižadėjo tą sutartį pildyti, 
neperžengiant Lietuvos tuo
met nustatytus rubežius, kame 
buvo aiškiai pažymėta, kad 
Vilnius yra Lietuvos Sostinė, 
o ant rytojaus lenkai jau puo
lė Vilnių ir sulaužę savo pa
sirašytą sutartį, jėga užėmė 
Vilnių;

Kadangi lenkai Vilnių, Lie
tuvos Sostinę dar ir šiandien 
turi užgrobę, persekioja lie
tuvius ir pūdo kalėjimuose 
Vilniaus lietuvių veikėjus, — 
tai griežtai protestuojame 
prieš lenkų tokį brutališkumą 
ir reikalaujam kad didžiosios 
valstybės į tai įsikištų ir už 
Lietuvą tartų savo galingą 
žodį ir vardan teisybės, var
dan žmoniškumo, kad didžio
sios valstybės darytų žygius 
kad ta, taip didelė Lietuvai 
padaryta skriauda būtų kuo 
greičiausiai atitaisyta.

Šis susirinkimas nutaria 
šios rezoliucijos kopijas nu
siųsti Amerikos Jungtinių 
Valstijų vyriausybei, Lietuvos 
vyriausybei ir Tautų Sąjun
gai.

Buvo renkamos aukos Vil
niaus reikalams, aukavo: V. 
Boreika $4.00, S. T. Goodis 
$3., p. Katilius $2, su smul
kioms aukoms ir Vilniaus pa
sais įėjo $44.55. Padengus iš
laidas $21.40 Vilniaus įgalio
tiniui p. J. Steponaičiui tapo 
priduota $23.15.

Dėkojame programo daly
viams dainininkams ir kalbė
tojams, taipgi ir visiems auko
tojams, kurie prisidėjo prie 
šio vakaro parengimo. Taipgi 
labai dėkojame kun. Ignui 
Kelmeliui, kuris veltui atlaikė 
pamaldas. Ir dėkojame šv. 
Jurgio draugijai ir josx ma- 
nadžeriui p. Makareckui už 
suteikimą veltui salės.

Daugiausia pasidarbavo šie 
asmeįnys: J. Jociūtė, J. Dem- 
skįūtė, M. Sakevičiūtė, E. El- 
seikienė, O. Valukoniūtė, B. 
Palešiūtė, Choro ved. A. Stan 
šauskas, K. Balčiūnas, Z. Stan 
kus, P. Kilda, S. Pocius, J. 
Ponelis, Jr., P. Elseika ir A. 
Sakevičius.

Tik apgailestaujame, kad 
nebuvo kai kurių seno komi- 
teto narių, kurie seniau dar
bavosi Tautos reikalais.
Newark, N. J. Lietuvių Bend
ro Komiteto Valdyba: .

P. Elseika, Pirmin.
J. Ponelis, Jr. raštin.
P. Kilda, iždininkas

. LINDEN, N. J.

Moterų Ristynės
Vasario 23 d. Mot. Sąjun

gos 53 kp. turėjo didelį balių 
ir Moterų Ristynės, Rupšio 
salėj. Žmonių buvo pilna salė, 
jų tarpe buvo ir svetimtaučių 
ir iš kitų apylinkių. Dešimtą 
valandą atvažiavo mūsų risti- 
ninkės į salę, tai visi nustebp 
ir ranki! plojimais užleido jas 
ant scenos. Poni Litvinaitie- 
nė paaiškino apie jas ir pers
tatė publikai. Potam prasidė
jo ristynės pirmiau dvi labai 
plonos, paskui dvi storos. Tai 
buvo daug juoko, kokio Lin- 
denas nebuvo matęs. Taipgi 
išduota po dovaną atsilankiu- 
siom publikos moterims. Sto- 
riausiui ir ploniausiui. Taip- 
pat ir du vyrai gavo po dova
na. . K. S.u

40 METŲ SUKAKTIS 
ELIZABETHE

Kiek būta lietuvių prieš 
1890 m. Elizabethe, sunku su
žinoti; žinoma, kad jie pradėjo 
apsigyventi nuo 1878 m. Tik 
keliais metais prieš tai klebo
nas vietinės airių parapijos, 
šv. Patriko, kun. Dean Gess- 
ner, pradeda gėrėtis pamal
dumu ir duosnumu lietuvių, 
kurie lankėsi jo bažnyčioje. 
Gi 1891 m. jau atsirado toks 
lietuvių skaičius, kad klebo
nas ragina juos burtis į drau
gijas ir rengtis steigti savo 
parapiją. Lietuviai kunigai 
dažnai atvykdavo pas šios ko
lonijos lietuvius klausyti ve
lykinės išpažinties, ir šie sa
vo pamokslais ir padrąsini
mais vede lietuvius vienyjimo 
keliais. Uoliausiais jų buvo 
kun. Juozas Žebrys ir kun. 
Juozas Kaulakis — vienas 
klebonu Waterbury, o kitas 
Philadelphia. Tie raginimai 
nenuėjo veltui ir galutinai 
pavasaryj 1892 m., susitveria 
pirma lietuvių pašalpinė Šv. 
Kazimiero draugija, o kiek ve 
liau šv. Jurgio. Draugijų vei
kimas, riša vietinius lietuvius, 
kuriuose kyla troškimas eiti 
prie steigimo savos parapijos. 
Tuo laiku atsilanko kun. J. 
Žebrys, kuris sušaukia susirin 
kimą ir eina per namus su
kviesti žmones. Įvyksta susi
rinkimas rugsėjo 4 d., 1893 m. 
kuris sutveria pastovią orga

nizaciją rūpintis bažnyčios 
reikalais. Vyksta atstovai pas 
vyskūpą Wigger, leidimo da
ryti rinkliavą tarp vietinių 
lietuvių. Organizacijos valdy
ba susidarė: Vincas Ambraze
vičius, vedėjas, Vincas Burin- 
skas, vice-vedėjas;) 
Salyklis, protokolų 
Stanislovas Pranys, 
Simonas Makauskas
Jonas Vaičiulis, Vincas Kali
nauskas ir Jonas Macys iždo 
globėjais. Rugsėjo 17 d., 1893 
m. įvyksta kitas susirinkimas 
kame kun. J. Žebrys pasako 
sužadinančią prakalbą, po ku
rios visi užsideda pagrindinį 
mokestį: $20.00 asmeniui, pa
rapijos steigimo pradžiai. Ei
na pasitarimai apie būsiančios 
parapijos užvardinimą. Kyla 
mintis pavadinti bažnyčią So
pulingos Dievo Motinos. Ta
čiau kiek vėliau, pamainoma 
į Švento Petro ir Povilo. Ir 
visas veikimas vadinama ”Šv 
Petro ir Povilo parapijos dar
buotė. ’ ’ Susirinkimai buvo 
laikomi kas mėnuo, per ku
riuos renkama mėnesinė duo
klė parapijos steigimo fon- 
dan, rengiama loterijų, kurių 
premijas patys nariai suau- 
kavo, rengiama pramogų, ba
lių, piknikų, teatrų. Kai su
sidarydavo žymesnė suma pi
nigų, tai iždininkas veždavo 
pas vyskupą, kuris liko fondo 
globėju. Vyskupas organizaci 
jos darbuotę užgiria ir rūpi
nasi gauti lietuvį kunigą. Su 
tuo šios kolonijos veikimas ir 
pradėjo gyvėti. Taip veikimas 
eina nuolatos, ir spalių 7 die
ną, 1894 m. matome naują val
dybą: Jurgis Bagdonas, ve
dėjas; Juozas Laucevičia, vi
ce-vedė jas; Adomas Babars- 
kis, prot. rašt.; Antanas Pin
kas f in. raštin.; Simonas Ma
kauskas, iždin.; o Vincas Nor 
mantas ir Ignas Mikšys, kasos 
globėjais. Į veiklesniųjų as
menų tarpą šiuo laiku atvyk
sta Dominikas Bražinskas, iš 
Shenandoah, Pa., ir įsteigime 
parapijos uoliai darbuojasi. 
Po Simono Makausko, jis iš
rinktas iždininku ir pasilieka 
iki susitvėrė parapija. Kuo
met fonde jau buvo pinigų iki 
$1,200.00, tai S. Makauskas ir 
D. Bražinskas išrinkti rūpin
tis pirkimu bažnyčiai žemės.

Vyskupo užgirtas darbas 
pradeda nešti vaisių. 1895 m. 
vėl atsilanko kun. J. Žebrys 
ir pataria rūpintis gauti savo 
kunigą. Birželio 28 d. 1895 m., 
parinkta vietelė 80 Bond St. 
Ten buvus krautuvėlė pertai
soma ir prirengta pamal
doms, o kambariai virš krau
tuvėlės, sudarė klebonijos pa
talpą. Kun. J. Žebrys duoda 
nurodymus pilnesniam priren 

gimui altoriaus ir kitų reika
lingų dalykų. Dabar veikimas 
dar padidėjo. Tų pačių metų 
liepos 31 d. vyskupas jau pa
kviečia kun. Juozą Servetką,
iš Pittsburgh, Pa. ir jis atvyk

I sta, lydimas kun. Jono Sut- 
Andrius | kaičio. Su tuo atvykimu vy- 
raštin., skupas Wigger pilnai ir _le- 
raštin.; galiai įsteigia parapiją. Tai 

, iždin.; o | buvo rugpiūčio 5 d. 1895 m. 
Tuoj aus prasidėjo ant nupirk
tos žemės savo bažnyčios sta
tymo darbas. Nenorėdami pi
nigų skolinti iš banko, šie pa- 
rapijonai sudarė paskolą: An
tanas Smaidžiūnas $200; Ado
mas Babarskis $200; po $100 
skolino: Ant. Staniulevičius, 
Just. Blažys, Domin. Bražin
skas, Jurgis Goberis ir Juo
zas Krivickas.

’ ’ŽMOGŽUDŽIO DUKTĖ ’
Ilgai laukta panašios iš Lie

tuvos gyvenimo dramos. Ji vy 
čių dramos ratelio jau pilnai 
prirengta ir gavėnios laiku 
bus perstatyta visose apylin
kės kolonijose, kur tik yra 
vyčių kuopos.
Pirmas perstatymas Great 

Necke
Šių veikalų perstatymų ati

darymo garbė tenka Great 
Neck, L. I. kuopai, kur šį še
štadienį, kovo (March) 9 d. 
Šv. Aloyzijaus mokyklos salėj 
įvyks pirmas šių veikalų pers
tatymas. 109 kuopa yra pasi
ryžus didžiulę svetainę pripil
dyti.

Sekmadienį — Jersey City
Antras perstatymas įvyks 

šį sekmadienį, kovo 10 d. šv. 
Onos parapijos salėje, Grand 
St. ir Manning Ave., Jersey 
City, N. J. . . ( ,

PAVEIKSLAI!

Atėję į šiuos paveikslus, pa 
matysite tą garsųjį visame pa
saulyje Prancūzijos miestą 
LIURDĄ, kur 1858 m. Švč. 
Panelė apsireiškė šv. Bernade. 
tai. Be to dar pamatysite:

1) Istoriškus paveikslus iš 
Lietuvos.

2) Dariaus ir Girėno išskri 
dimo ir žuvimo vietą — Sol
dino miške.

3) Pasaulinę parodą Chica
go j e.

4) Komediją kur dalyvauja 
Charlie Chaplin.

Paveikslus rodys A. Pel- 
džius sekančiose vietose.-

Ketverge, kovo-March 7 d., 
Klaščiaus salėje, Maspeth, N.

Pėtynčioje, Kovo 8 d., — 
Great Neck, N. Y. prašant 
kun. J. Balkūnui.

Panedėlyje, Kovo 11 d., pa- 
rap. salėje, Bridgeport, Conn.

Ketverge, Kovo 14 d., para
pijos salėje, Hartford, Conn.
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[VIETOS IR APYLINKĖS ŽINIOS |
PRAŠOME ATSIMINTI

Amerikos redakcija prašo 
savo gerbiamų skaitytojų, ku 
rių prenumeratos laikas išsi
baigė ar baigiasi, kad ją rei
kia atnaujinti. ’’Amerikai” 
labai sunku verstis, kai skai
tytojai apsileidžia atsilygini
me už prenumeratą. Mes ne
norėtume sulaikyti laikraščio 
siuntimo, bet galime būt pri
versti.

Taigi būtų malonu, kad šis 
paraginimas pasiektų jūsų ge 
uis norus ir jūs ispildytumet 
savo pareigas. Mes nenorime 
siutinėti kiekvienam atskiro 
paraginimo, nes tas sudaro 
kiek išlaidų ir atima bran
gaus laiko, o taipgi manome, 
kad yra mandagiau per laik
raštį bendrai apie tai primin
ti, bet ne asmeniškai raginti. 
Nesirūpinkite, išsibaigimo lai
ką mes patikrinsime ir atnau
jinimą pratęsime nuo išsibai
gimo. Administracija.

NAUJA BIURO VALDYBA

Kaip buvo pranešta, vasario 
4 d. įvyko Lietuvių UniVer
salio Biuro savininkų — šė- 
rinikų metinis susirinkimas, 
kuriame senoji valdyba ir ad
ministracija padare apyskai
tas. Aptarus nekuriuos klau
simus išrinkta valdyba sekan 
tiems metams. Valdybos pir
masis posėdis ir pareigų pasi
skirstymas įvyko vasario 28 
d. Amerikos Redakcijoj. Pa
reigomis pasiskirstyta sekan 
čiai: Pirm. J. P. Machulis, 
Vice pirm. Kazys J. Krušins- 
kas„ Sekretorius — iždin. Ka
zys P. Vilniškis, kun. S. P j 
Remeika, kun. N. Pakalnis ir 
kun. J. Balkūnas — direkto
riai — iždo globėjai. Apsvar
styta nekurie einamieji reika
lai ir nutarta kitą direktorių 
posėdį turėt trečiad. — kovo 
6 d.

KAIP VYČIAI APVAIKŠ
ČIOJO SAVO DIENĄ

Sekmadienį, kovo 3 d. L. 
Vyčių N. Y. ir N. J. apskri
tys iškilmingai apvaikščiojo 
savo patrono Šv. Kazimiero 
dieną, Jersey City, N. J.

Apvaikšeiojimo iškilmės pra 
sidėjo 10:30 vai. rytą šv. Mi- 
šiomis Šv. Onos Bažnyčioje, 
kurias laikė klebonas, kun. 
P. Vanagas, vyčių intencija. 
Pamokslą pasakė senas vyčių 
veikėjas—rėmėjas kun. P. Le- 
kėšis, kuris tuo tikslu ir atvy

ko iš Maspetho. Šių pamaldų 
laike visi vyčiai ėjo prie šv. 
Komunijos.

Iškilmingi pusryčiai.
Po pamaldi} visi dalyviai 

vyko į Elk’s Club bendriems 
pusryčiams. Ir čia vaizdas 
buvo tiesiog puikus. Stalai 
erdvioje salėje buvo gražiai 
išpuošti, kurie beveik visi bu
vo užpildyti jaunimu- vyčiais.

Pusryčiai pradėta kun. P. 
Lekėšiui atkalbant maldą. Vi
siems dalyviams pasistiprinus 
Liet. Vyčių centro pirminin
kas Inž. A. Mažeika pradėjo 
programą, pakviesdamas kun. 
P. Vanagą pasakyti keletą 
žodžių.

Pakviestas Liet. Gener. kon 
sulas pulk. P. Žadeikis pasa
kė ilgą kalbą apie lietuviš
kas draugijas, kaip jos prasi
dėjo, kokie jų tikslai ir kr 
jos nuveikė lietuvybės nan 
dai. Užbaigdamas jis pabrėžė, 
jog norint turėti gerą draugi
ją, reikia pažinti patys save, 
laikytis konstitucijos, savo 
idealų. Todėl jis ir kvietė vy
čius pasekti savo pirmųjų or
ganizacijos veikėjų nustaty
tų idealų bei tikslų.

Sekantis kalbėtojas kun. 
P. Lekėšis, jausmingoje kal
boje pažymėjo, jog jis veikė 
su vyčiais nuo pat šios orga
nizacijos įsisteigimo ir dabar 
visais būdais juos remia. Jis 
linkėjo vyčiams ir nuo savęs, 
nuo kun. J. Aleksiūno, apskri
ties dvasios vado, ir kun. J. 
Balkūno geriausių pasekmių 
ir surengti daugiau tokių iš
kilmių.

’ ’Amerikos ’ ’ redaktorius K. 
Vilniškis nors trumpoje, bet 
labai karštoje kalboje pareiš
kė didelį džiaugsmą šia vyčių 
puota ir palinkėjo ir toliau 
veikti toje pat linkmėje ir di
desnėmis pasekmėmis. Toliau 
vadovauti pusryčiams buvo pa 
kviestas M. Martinkus, apskri
čio pirmininkas. Pasakęs ke
letą žodžių, jis pakvietė kal
bėti centro valdybos narį J. 
Brajų. Po jo kalbėjo atskirų 
kuopų pirmininkai, k. a. O.. 
Kopelaitė, nuo 124 kp., J. Mi- 
nauskas — 41, K. Augustinas 
— 110, A. Petrauskas — 111, 
M. Štokas — 67, J. Krusas— 
113, O. Stankiūtė — 90. J. 
Staniulis — 61, K. Budris 109 
kuopos iždininkas, B. Braškiū- 
tė 12 kp. raštininkė, K. Basa
navičius — apskričio sporto 
vedėjas. V. Matulevičius — ap 
skričio vice- pirmin ir užbai
gė M Martinkus trumpa kal
ba, dėkodamas visiems už pa
ramą apvaikščiojant vyčių 

dieną. Programą užbaigė A. 
J. Mažeika trumpai apibudin
damas šio apvaikšeiojimo svar 
bą ir kviesdamas visus ateity
je surengti dar iškilmingesnes 
vyčjų dienas. Kun. P. Vana
gui atkalbėjus maldą, visi da
lyviai vyko atgal į parapijos 
salę, kur įvyko apskričio su
važiavimas. Pirmutinė vyčių 
diena nusisekė labai gerai, 
tik gaila, jog Brooklyno 42-ta 
ir Elizabeth 52 kuopos nedaly
vavo. (Bus daugiau)

MASP1TH, N. Y. "

Gavėnios pamaldos

Kaip kasmet: Graudūs Ver
ksmai — sekmadieniais 4 vai. 
p. p. ir treičadieniais 7:30 v. 
vak.; Kryžiaus Keliai penkta
dieniais 7:30 vai. vak.l Šv. 
Kryžiaus medžio relikvijų a- 
doracija bus visose pamaldo
se Gavėnios metu.

— Šv. Kazimiero atlaidai 
praėjo iškilmingai. Ryte suma 
su asista ir kun. Lekėšio pa
mokslu, vakare iškilmingi mi 
šparai ir kun. Paulonio pamo 
kslu. Ryte ir vakare buvo šv. 
Kazimiero relikvijų adoraci
ja.

— Šv. Vardo draugija turė
jo balių, kuris pasisekė. Kun. 
Aleksiūnas parodė paveiks- 
lu4.

Gavėnios metu vienas kuni 
gų kasdien važinės į Great 
Necką laikyti mišias.

Vyčiai Veikia

Maspetho vyčiai vėl išsimu
šė priekin New York ir New 
Jersey vyčių apskrity j.

Praeitą rudenį maspethie- 
čiai vaikinai ir merginos išlo
šė ping-pong čampionatą ap
skrity j, ir štai praeitą savaitę 
išlošė baskeball čampionatą. 
Taipgi gavo medalį už dau
giausia lošime punktų, kurį 
gavo Jonas Augustinas, lai
mėjęs 75 punktus, septyniuo
se žaidimuose. Jonas yra ge
riausias žaidikas apskričio ly 
goję.

Maspetho vyčiai gausingai 
dalyvavo apskrities šv. Kazi
miero šventėje Jersey City, 
Šv. Onos bažnyčioje. Kartu 
dalyvavo bendroje šv. Komu- 
riboje.

Vietiniai vyčiai darbštūs, 
susipratę lietuviai, geri vyčiai 
ir parapijos rėmėjai. Dabar 
nusisamdę ir atsidarė klūbo 
kambarius ant Remsen Place. 
Jie kviečia dorą lietuvišką 
jaunimą įsirašyti į savo kuo
pą. Kuopos susirinkimai įvy
ksta kiekvieną pirmą mėne
sio pirmadienį, 8 vai. vakare 
klūbo kambariuose.

Vyčiai turi ir glee club.

Keturi pipirai čia daug pa
deda. Glee Club mokina muz. 
J. Tamošaitis kiekvieną pir
madienio vakarą.

Vyčiai šį sekmadienį — ko
vo 10 d. žais basketball su 
Blissville Jordans Klaščiaus 
salėje, 2 vai. p. p.

VALIO... SKRISIME...

Dariaus-Girėno Aero Klū
bas Brooklyn, N. Y., jau įsi
gijo lėktuvą Park P-l kons
trukcijos, su OX-5 90 H. P. 
motoru. Kovo mėn. pradžioje, 
klūbo skraidymo instrukto
rius lak. A. Kiela lėktuvą par' 
lėkdins iš Chicagos New Yor- 
kan. Nuo to laiko klūbas pra
dės praktišką darbą ir prak
tikas prie lėktuvo. Paskutiniu 
laiku klūbo nariai negali nei 
valgyti, nei miegoti; vaikšti
nėja apsvaigę ir laukia, kada 
lėktuvas su instruktorium pa 
sieks New Yorko žemę.

Klūbo valdyba savo pasku
tiniame posėdyje, nutarė ge
gužės mėn. 19 rengti iškilmin
gas lėktuvo krikštynas. Kas 
bus kūmu ir kokį vardą gaus 
Parksas — dar nėra žinoma. 
Paaiškės, kaip lėktuvas sto
vės Flushing lėktų vyne j, ku
rioje klūbas susitarė jį laiky
ti. Po krikštynų, manoma, 
norinčiuosius pakelti į padan 
gę, kad iš aukštybių galėtų 
pasigėrėti gausia lietuviška 
publika, kurios tikimasi turė
ti ’’krikštynų” dieną aerodro
me. Po to visi, grįžę į Brook- 
lyną, galės pasidalyti įspū
džiais prie iškilmingos vakarie 
nės stalo. Tai bus gegužės 19 
d. — sekmadienį.

Dėka rėmėjų, kurie pilnai 
suprato tą pasiryžusių jaunuo 
lių idėją, klūbas jau turi lėk
tuvą ir savo darbais galės pa
rodyti svetimtaučiams.

Štai paduodame daugiau 
mūsų rėmėjų, kurį vadiname 
’’Rėmėjų Sąrašas Nr. 2”.

Po $25.00 aukavo: 1) J. Pe
trauskas, 2) N. Sabenka.

Po $10.00 aukavo: 1) G. Ma 
tusevičius, M. Vyšniauskaitė.

Po $5.00 aukavo: 1) J. Gar
šva, 2) P. Gustas, 3) A. Šapa
las, 4) XYZ, 5) K. Jorvidas, 
6) K. Cheldinas.

Po $2.00 aukavo: 1) A. Va- 
lantiejus, 2) C. Dirsius, 3) A. 
Dūdis, 4)P. Lucas, 5) Kami 
chis, 6) A. Daukantas, 7) K. 
Kasparas.

Po $1.00 aukavo: 1) V. 
Klingiūtė, 2) M. Gailys, 3) 
J. Strunevičius, 4) St. Liu- 
ziūnas, 5) J. Pauliukas, 6) A. 
Tamošaitis, 7) K. Lesevičius, 
8) M. Sirutis, 9) J. Mažeikis, 
10) J. Bušnis, 11) J. Tankus, 
12) J. Genys, 13) A. Putrimas, 
14) D. Birbalas, 16) Velužis, 
ir 16) J. Genius.

Klūbas visiems rėmėjams 
taria širdingą ačiū ir' tikisi, 
rėmėjų eilės dešimteriopai 
padidės. Jų pagalba tie jau
nuoliai taps sparnuotais lie
tuviais. V. Trainaitis,

MŪSŲ VAIDILOS

Kovo 1 d. įvyko ’’Vytauto 
Vaidilų Ratelio” susirinki
mas, kuriame buvo tartasi 
apie Ratelio susitvarkymą.

1) Iškeltas klausimas: ar 
narys-rė, priklausantis prie 
čio ratelio, gali priklausyti 
ir prie kitų panašių ratelių, ar 
toks priklausymas turi būti 
varžomas? "

Taigi, balsavimo keliu pri
eita išvada, kad nario dalyva
vimas keliuose rateliuose, nė 
vienai, nė kitai pusei negali 
būti vaisingas, todėl nutarta 
pripažinti nariams teisę pri
klausyti tik prie vieno tos 
rūšies ratelio. Ir ištikrųjų, 
dažnai pasitaiko, kad tuo pat 
laiku nariui tenka dalyvauti 
dviejuose veikaluose — iš vie
nos praktės ar susirinkimo 
turi skubėti į kitą ir visa eilė 
kitų reikalų. Tas narį labai 
nuvargina, per ką žinoma, nu 
stoja savo aktyvumo, o iš ki
tos pusės, negalėdamas sus
pėti vienur ir kitur laiku pri
būti, apsunkina dar ir kitus.

2) Numatyta priimti dau
giau naujų narių, kad reika
lui esant būtų galima pasirink 
ti ir geriau pritaikinti reika
lingą vaidintojo tipą.

3) Sekančiam susirinkimui 
paruošti tolimesnius veikimo 
planus ir be to, perrinkti Ra
telio Valdybą.

Nors reikia pripažinti, kad 
per šį sezoną Ratelio veiki
mas buvo lyg ir šiek tiek ap- 
silpęs, tačiau vis tik keletą 
kartų ir gražiai pasirodė. Bu
vo surengęs savo naudai Mar 
gumynų Vakarą, kuris visu 
šimtu nuošimčių rengėjams 
pavyko. Po to porą kartų vai
dino kitų parengimuose.

Dabar ‘ ruošiama speciali 
konstitucija, kuri pagelbės 
Rateliui tinkamai tvarkytis, o 
nariai visu ūpu rengiasi prie 
tolimesnių darbų.

Gražu ir girtina, kad jauni
mas nesnaudžia. Taigi, kilnu
sis jaunime, vienu ar kitu bū
du ugdyk lietuvybės dvasią 
plačiojoj išeivijoj, o tavo dar
bai bus šventai minimi visa
dos. Bent per sceną, vesk mus 
į brangiąją mūsų Tėvynę ir 
įkvėpk mums tėviškės saldu
mo, gaivinančio ištroškusias 
mūsų širdis. Jaša.

,Amerika’ stovi tikėjimo, tei
sės ir lietuvybės sargyboje ' ■ ! ■ ' 1 .
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APREIŠKIMO PARAPIJA

Parapijos bazaras baigėsi 
kovo 5 dieną vakare dalyvau
jant daug žmonių. Gi kovo 
6 dieną vakare buvo taip va
dinama ’’Auction sale” ant 
likushj nuo bazaro daiktų.. Iš
rodo, kad parapijai padaryta 
gražaus pelno.

Bendra šv. Komunija
Kovo 10 d., sekmadienį, Šv. 

Vardo draugija per 8 vai. šv. 
Mišias eis bendrai prie šv. Ko 
munijos. Visus, kaip naujus 
taip ir senus narius prašome 
skaitlingai dalyvauti. Bus at
naujinimas apžadų seniems, 
ii’ priėmimas naujų narių.

Po šv. Mišių svetainėje bus 
bendri pusryčiai. Visi nariai 
prašomi skaitlingai dalyvauti.

KUN. VIENYBĖS POSĖDIS

PRAŠO PRANEŠTI

Liet. Generalis Konsulas 
pulk. P. Žadeikis mūs prašo 
pranešti, kad pirmadienio va
kare 8:30, Kovo 11d. yra šau
kiamas organizacijij atstovų ir 
veikėjų pasitarimas. Bus ap
tarta kaip sutikti adv. Rapo
lą Skipitį, kuris DULR siučia 
mas atvyksta pas Amerikos 
lietuvius reikalu projektuoja
mo ’’Viso Pasaulio Lietuvių 
Kongreso”, kuris numatomas 
šaukti šią vasarą Kaune. Pasi
tarimas įvyks Konsulato pa
talpose: 11 Waverly Place, 
New York City.

RENGS PRAKALBAS

Įvyko pas kun. J. Balkūną 
Maspethe kovo 4 d. 2 vai. p. 
p. Dalyvavo 16 kunigų. Svar
biausi kalbamieji reikalai bu
vo lietuviškos, mokyklos, span 
da ir radio. Plačiai Federaci
jos veikimą referavo kun. N. 
Pakalnis. Katalikiškas veiki
mas pasirodo, eina į platesnes 
vagas su didesniais užsimoji
mais. Susirinkę kunigai Šv. 
Kazimiero dienoje, tautinę 
šventę tinkamai paminėjo. 
Maspetho lietuvių bažnyčioje 
buvo Šv. Kazimiero atlaidai.

VISI PAMATYKITE

. Pirmųjų Krikščionių Perse- 
. klojimus Cies. Dioklecijono 

Laikais!

Sekmadienį, Kovo 10 d. 
7:30 vai. vakare, Apreiškimo 
parapijos salėje, Brooklyne, 
A. Peldžius rodys labai gra
žius ir įdomius paveikslus. 
Šiuose paveiksluose bus atvai
zduota pirmųjų krikščionių 
persekiojimai Rymo cieso
riaus Dioklecijono laikais. 
Žmogus pamatęs šiuos paveik
slus daugiau sužinos negu bū
tų perskaitęs didelę knygą.

Šiuose paveiksluose pamaty
site, kaip pirmieji krikščionys 
guldė galvas už Kristų. Jie be 
jokio reikalo buvo sodinami 
į kalėjimus, atiduodami žvė
rims sudraskyti, kalami prie 
kryžių.

Toks nežmoniškas krikščio
nių persekiojimas ir kankini
mas tęsėsi per 300 metų. Per 
tą laiką Rymo vyriausybės y- 
ra surengusios krikščionims 
vienuolika didelių ir žiaurių 
persekiojimų. Šiose filmose 
pamatysite katakumbas, kur 
krikščionys sueidavo melstis.

Ateikite pamatyti šių pavei 
kslų visi. Pasitenkinimas už
tikrintas. Rap.

LRKSA. 134 kuopa savo su
sirinkime kovo 3 d. nutarė 
rengti šio mėnesio pabaigoje 
vajaus prakalbas. Bus pa
kviesti žymūs kalbėtojai, ku- 

1 rie paaiškins Susivienymo nau 
dą ir reikalingumą prie tos 
organizacijos dėtis.

VARDUVĖS IR GIMTADIE
NIS

neskriaudžiant, galėjo paiimti 
sau pavyzdžiu.

Čia dalyvių buvo <senų ir 
jaunų, bent 40. Teko pestebė- 
ti artimi p. Dumblių veikimo 
ir šeimos draugai: Vincas ir 
Ona Daubarai su sūnumis ir 
dukrele, visiems žinomi J. M. 
Žaroliai, M. V. Kirveliai, J. 
A. Prakapai iš Newarko, J. M. 
Dumbliai, A. Dumblis su sū
num, S. M. Butauskai su sū
neliu, R. Butauskienė su duk
rele ir sūnum, A. Okienė su 
šeima, B. Radzevičienė su du
krele, iš jaunesnių dar Vytau
tas Žalnieraitis, Juozas Kra- 
pukaitis, Alice Mikulskiūtė, 
A. R. Aleksiūnai, V. Mincevi- 
čiai, M. Laukaitytė, Betty Ku
činskaitė, Helen Jocius, Ona 
Philes, Veronika Eikes, My
kolas Gale, A. Juškaitis.

Po vakarienės, stalus į šalį 
’’nuvaikę”, visi linksmai pa
sišoko.

= Tel.: STagg 2-2306

495 GRAND STREET,

PALOCIUS SALDAINIŲ
KRAUTUVĖ

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate 

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

J. GINKUS,
BROOKLYN, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2—0788 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA
(LEVANDAUSKAS)

GRAB ORIUS
107 Onion Avenue,

Sekmad. kovo 3 d; pas ži
nomus brooklyniečius veikė
jus p. Dumblius, 19 Chestnut 
St., įvyko nepaprastas balius. 
Vardadienio išvakarėse ty
liam ir nenuilstančiam veikė
jui Kaziui Dumbliui suruoš
tas ’’surprise” pagerbimas. 
Jo žmona lygiai veikli kata
likė veikėja, Moterų S-gos 24 
kp. ilgametė darbuotoja Kon 
stancija Dumblienė su neper
skiriama drauge — veikėja 
Ona Daubariene ir dar rodos 
p-nia Kirveliene nežinant p. 
K. Dumbliui sukvietė svečių, 
priruošė puikią vakarienę. 
Grįžęs iš ’’ekskursijos su rei
kalais”, į kurią sūnus Kazi
mieras buvo jį išvežęs, rado 
pilnus kambarius ’’nelaukti} 
svečių”..

Tuojau visi buvo sukviesti 
į p. Dumblių šeimynišką salę, 
kame buvo paruošti stalai su 
užkandžiais ir gėrimais. Čia 
dar daugiau pakilo ’’triukš
mo”, kai pasirodė, kad varda
dienio išvakarėmis naudojasi 
ir Kazys Vilniškis, kuris čia 
irgi lyg į užtaisytus spąstus 
pakliuvo netikėtai. Taipgi p. 
Dumblių sūnus Kazys, o ant
rojo sūnaus Juozo pripuolė 
gimtadienis. Taip čia susidarė 
šventimas trijų vardinių ir 
vieno gimtadienio. Tačiau vi
si} akys buvo nukreiptos į ve
terano veikėjo, tos tylios — 
nuoširdžios skruzdės p. Kazi
miero Dumblio veidą. Jaunes
nieji girdėję apie jo mokėjimą 
savo pareigų ir kasdienio dar
bo suderinti su idėja, nė vieno

IŠ MOTERŲ SĄ-GOS 35 KP.

Šv. Jurgio parap. salėj, Mo
terų S-gos 35 kp. buvo suren
gusi obuolių balių kovo 3 d. 
Žmonių buvo labai daug. Visi 
raškė vogčia obuolius, kuriais 
buvo išpuošta salė. Nevienas 
ir į ’’kalėjimą” papuolė, ki
ti dideles pabaudas mokėjo. 
Vienas iš pabaudų mokėtoji} 
tai buvo mūs klebonas kun. K. 
Paulonis, kuris raškė obuo
lius ir dalino vaikučiams, ku
rie negalėjo pasiekti ir pa
tys pasiraškyti.

Graži sidabro taurė, kurią 
kuopa leido laimėjimui, teko 
parap. sodalietėms, kurios 
skaitlingiausiai atsilankė. Ir 
p. Jakupčionienės dovani ą 
saldainių dėžę laimėjimui iš
leido p-lė Pilelytė. Salei iš
puoš! obuolius padovanojo 
Valentinienė, kalėjimo sargu 
buvo p. Daukantas su vyrais 
vyčiais. Gražiai padainavo 
p-lė Stanšaitytė. Visiems tei
kusiems ir atsilankiusiems šir
dingai dėkojame. Ypač dėko
jame kun. Pauloniui ir kun. 
Petrauskui už rėmimą ir gar
sinimą šio parengimo.

Pirmininkė.

SVEIKINTINAS REIŠKINYS

- Teko nugirsti, kad kaikurie 
draugijų veikėjai darys pasiū 
lymus savo draugijose papir
kti daugiau Amerikos šėrų ir 
taipgi parengti kokių nors 
pramogų ’’Amerikos” nau
dai. Malonu girdėti, kad mū
sų draugijos supranta tą di
delę svarbą ir reikalą turėti 
savo laikraštį apylinkėj.

' Girdėjęs.

Skaitykite ir Platinkite 
„Ameriką”

Tel.: STagg 2—b043 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
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

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.



IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS

Sveikino kleboną,

ŠV. Jurgio parapijos didy
sis choras, sveikino savo my
limą kleboną kun, Kazimierą 
Paulionį, jo varduvių proga. 
Po sumai, trumpai valandėlei, 
choristai suėjo klebonijon ir 
ten laukė klebono ateinant. 
Klebonas įėjęs ofisan, nustebo 
pamatęs tiek jaunimo. Choro 
vedėjas p. J. Brundza pareiš
kė suėjimo tikslą ir sveikino 
kleboną choro vardu. P-lė 
Onutė Šarkiūtė įteikė choro 
vardu gražią dovaną:. Po tam 
visi energingai užtraukė il
giausių metų. Toks netikėtas 
sveikinimas kleboną sujaudi
no tiek, kad jam sunku buvo 
tart žodelį, bet visi matė jo 
jautrios širdies dėkingumą ne 
žodžiuos, bet veido išraiškoje.

Ilgiausiu meti} klebone!
Choras svetimtaučių tarpe

Šv. Jurgio parap. choras de
da pastangas gražiam pasiro
dymui svetimtaučių tarpe, 
Brooklyno Muziejuje, kovo 17 
d., 3 vai. po piet.

Kristaus Kančias paveikslai.

Sekmadienį, kovo 10 d., 8 
vai. vakare, Šv. Jurgio parap. 
salėje bus rodoma kalbamieji 
paveikslai iš Kristaus kančios 
gyvenimo. Šis paveikslas im
tas Vokietijoj — Bavarijoj, 
kur kas dešimtis metų nuo 
1633 m. yra ten viso pasaulio 
publikos lankomas. Dabar bus 
proga šį paveikslą pamatyt 
tik už .35c. Tad nepraleiskit 
šios geros progos. Paveikslo 
gavimu pasirūpino klebonas 
Paulonis.

Sunkiai serga

Pranas Rimkus, nuo 315 
Plymouth St., išvežtas ligoni
nėn. Linkėtina greito pasvei
kimo.

Jaunuolis J. Česnulevičius 
buvo ilgą laiką sunkiai susir
gęs, dabar jau gerai susveiko 
ir vėl darbuojasi jaunimo tar 
pe ir eina kolektoriaus parei
gas.

Įdomi paskaita.

Sekmadienį kovo 31 d. 8 v. 
vakare, Apreiškimo parap. sa
lėje, laikys įdomią paskaitą 
komp. J. Žilevičius tema: 
’’Lietuvos kanklės mitologi
jos 'gadynėj”. Paskaita-refe- 
ratas paruoštas daugiau mok
sliško turinio. Šią paskaita 
turėti} susidomėti inteligen
tai ir einą aukštesnį mokslą' 
jaunuomenė.

Įėjimas nemokamas.

JUDAMI PAVEIKSLAI

mi įdomūs judami — garsiniai 
paveikslai apie Kristaus gyve
nimą. Kadangi aparatai, ku- 

1 riais bus tie paveikslai rodo- 
’ mi yra visai naujoviški, gar
siniai, kaip didžiausiuose te
atruose, tai įžanga bus 35c. ir 
vaikams 15c. Pradžia 8 vai. 
vakare. Kviečiami visi atsilan 
kyti.

KARAL. ANGELŲ PARAP.

Choro svarbus susirinkimas 
įvyks penktadienį, kovo 8 d., 
parapijos salėj. Visi nariai, 
seni ir tie kurie dar neprisi- 
sirašę, yra prašomi ateiti, nes 
bus daug svarbių apsvarsty
mų.

40 Vai. Atlaidai

Kovo 17 d. — sekmadienį, 
Karai. Angelų parapijoj pra
sideda 40 valandų atlaidai; 
baigsis kovo 19 d. Į atlaidus 
suprašyta daug svečių kuni
gų atvykti su dvasine pagal
ba. Bus gerų pamokslininkų. 
Visi parapijiečiai ir bendrai 
arčiau gyvenanti lietuviai 
kviečiami pasinaudoti šia pro 
ga ir įsigyti Dievo malonių.

Kugeliai patiko.

Mūsų parapijos sodalietės 
merginos kovo 1 d. turėjo ku
gelių balių parap. salėj, se
nų ir jaunų užsikimšo salė ir 
visi žemutiniai kambariai, kur 
buvo vaišinami kugeliais ir 
galėjo gauti alaus. Ištikro so- 
dalietėms buvo malonu maty
ti, kad tiek daug jos turi rė
mėjų. Visiems atsilankiusiems 
sodalietės dėkoja ir ateityj 
žada maloniai visus sutikti.

Ražančinės gražiai veikia

Ir šį, pereitą, sekmadienį, 
mūsų Moterų Šv. Ražančiaus C.
Draugija gražiai pasirodė: 
skaitlingai dalyvavo šv. Mi
šiose ir artinosi prie Dievo 
stalo. Vakare turėję skaitlin

gą susirinkimą, kuriame ap
tarta einami reikalai. Valio 
mūsų ražančinės.

DIDELIS ŠV. JURGIO DR- 
STĖS BALIUS

Preitą šeštadienį kovo 2 d. 
įvyko didžiulės Brooklyno pa
šaipiuos draugijos, vodinamos 
šv. Jurgio, 47-tas balius. Abi 
erdvios Grand Paradise salės 
buvo perpildytos žmonėmis. 
Grojo dvi orkestros, lietuviš
kus ir amerikoniškus šokius. 
Metėsi Į akis, kad šiame pa
rengime buvo ypatingai dide
lis nuošimtis jaunimo, kuris 
tarpe, tačiau, nemažai ir sve
timtaučių.

Rengėjai sako, kad apytik
riu apskaičiavimu buvę apie 
4,500 žmonių. Tai bent balius!

Rep.

LEGIONO SUSIRINKIMAS *
Ketvirtadienį, kovo 14 d., 

8:30 v. v. Posto bute, 262 
Humboldt St., Brooklyn, N. 
Y., įvyks A. L. L. Dariaus— 
Girėno Posto mėnesinis susi
rinkimas.

Visi eks-kariai, jūreiviai ir 
rėmėjai kviečiami dalyvauti.

LIETUVIŲ MENO TEAT
RAS DIRBA

Baigęs praktikas 3 veiksm. 
farso ’’Pinigėliai” ir sėkmin
gai jį suvaidinęs Maspethe, 
vėl pradeda mokintis • bibliš- 
kos meilės dramos ’’Juozapas 
ir Zabora”. Tą dramą L. M. 
Teatras suvaidins gavėnios lai
ku. Mot. S-gos 29 kuopai.

Vasario 26 d. mėnesinis su
sirinkimas buvo skaitlingas. 
Padaryta daug nutarimų.

Dramoj ’’Juozapas ir Zabo
ra” svarbiausias roles gauna 
E. Bartkevičiūtė, P. Starkiū- 
tė, V. Klingaitė, A. Alekna, 
Vict. Raudonaitis, V. Trainai
tis. E. B.

GRAND PARADISE BALL ROOMS
buvus GRAND ASSEMBLY

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

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

Sekmad., kovo 10 d. Šv.
Jurgio parap. salėj, bus rodo

Tel.: Evergreen 7-7770

POVILAS GUSTAS 
—: G r a b o r iu s :—-

Išnuomojami automobiliai įvairiems reikalams
423 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.
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I CLINTON PARKAS I
—r ■

Tinka Piknikams, Baliams, ir kitiems parengimams
E JUniper 5-8059 Jonas Klasčius, Savin. |

E Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. =
"imi iiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiBiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiui”'

Kovo 8 d., 1935 m.

f" ' ■ -----

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

1

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. ’

Iškirlant 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

Phone EVergreen 8-10494

DR. H. MENDLOWITZ
252 Beny 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.: JUniper 5—0259

Tel.: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

Tel.: STagg 2-3672
PAKETBUKAI © 1 k X n'’ 5 AMBRELIAI

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

Skelbimą Amerikoje.
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| GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS
I J. P. MACHULIS
Į REAL ESTATE & INSURANCE
f 8656 85th Street, Woodhaven, N. Y. Į
| (Prie pat Forest Park stoties) |
f Notary Public Tel.; Virginia 7-1896 |

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