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SSALINAS PANAIKINA KOLEKTYVIZMĄ

Sutriuškinta Graikijos Revoliucija
Sovietų Rusijos diktatorius 

Stalinas padarė perversmą 
’ašarų ir bado šmėklos šalies’ 
tvarkyme, panaikindamas iki- 
šiol buvusį griežtą kolekti- 
vizmą. Jis sako, kad turi bū
ti pripažinta kad ir maža, bet 
asmeniška nuosavybė, jei yra 
pripažįstama šeima ir vaikų 
auklėjimas. Stalinas taipgi 
pabrėžia, kad geriau viešai ir 
teisingai pripažinti gyvento
jams nuosavybę namų ir ūkių, 
negu juos slėgti, norint pasi
sekimo.

Šis Stalino pareiškimas, pa
darytas per žemės ūkio vy- 
riausį administratorių turi di
delės reikšmės vidujiniam Ru
sijos gyvenimui. Reiškia, ko 
munistai palengva atsisako 
savo kraštutinių idėjų, kurios 
praktikoj pasirodė nesąmone.

GRAIKIJOJ SUKILIMAS 
NUMALŠINTAS

Athenai, Graikija. Kovo 13. 
— Dėka gen. G. Kondylis, ka
ro ministerio, sumanumui 
Graikijos vyriausybė nugalė
jo savo priešus sukilėlius, ku
rių priešakyj stovėjo buvęs 
premjeras Venizelos. Sukilė
liai, kurių daugumą sudarė 
laivyno ir kariuomenės dalys, 
sutriuškinti; pats Venizelos 
su žmona ir dviem aukštais 
karininkais karo laivu Ave- 
roff paspruko, bet esąs sun
kiai sužeistas. Per susirėmi
mus, kuriuose veikė karo lėk 
tuvai, laivai ir artilerija, daug 
žuvo sukilėlių ir vyriausybės 
ištikimų karių. Dabar iš Se
res, Siderokastro, Aleksandro 
polio ir iš Mytilene bei Gre
tos salų, kur laikėsi sukilėliai, 
ateina į Athenus maldavimai 
pasigailėti sukilėlių. Bet Sa- 
lonikij karo teismas jau išne
šė mirties dekretą virš 300 
sukilimo žymesnių dalyvių. 
Premjerą Tsaldaris sveikino 
apie 300,000 žmoniij minia 
Athemj gatvėse, į kurią kal
bėdamas pabrėžė, jog Graiki
jos ir jaunoji karta nebus liu
dininkė kito tokio baisaus 
įvykio, kai įstatymais dabar 
tinius maištininkus pašalins 
iš gyvenimo.

Šis Graikijos vidujinis mai
štas, kuriame dėl vadų intry- 
gų išžudyta tiek nekaltų žmo 
nių, turėtų būti pamoka po
litikieriams.

Roma, kovo 13 d. — Pra
nešama, kad Graikijos sukilė- 
lių vadas Venizelos su bend
rais išlipo Italijos valdomoj 
Rhodes saloj. Italija pabrėžė, 
kad ji jokių Graikijos vyriau
sybės reikalavimų ištremti 
Venizelos nepripažins.

LIETUVOJE VIDAUS 
PASKOLA

Liet. Ministeriij kabinetas 
priėmė įstatymą, pagal kurį 
finansų ministeriui pavedama 
išleisti 18 milionų litų vidaus 
paskolos, 4 ir pusė nuošimčio 
metiniij palūkanų. Paskola už
traukiama 10 metij; bus suvar 
totą kelių ir plentij tiesimui, 
Laisvės paskolos bonų išpir
kimui ir ūkio reikalams.

RAUDONIEJI SUDA
RĖ UNIJAS

Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Green prane
šė žemesniųjų rūmų komitetui 
kad komunistai paveikė ir į- 
Amerikos Darbo Federaciją 
ir kažkur jie turi kontrolę. 
Jis nurodė, kad komunistai 
yra sudarę visą eilę darbinin- 
kų unijų ir krašto pramonėje. 
Jie kontroliuoja brangiųjų 
kailių darbininkų uniją New 
Yorke, kuri priklauso Amer. 
Darbo Federacijai. Jie daug 
dirbo per darbininkų streiką 
Pacifiko uostuose ir dėjo pas
tangoj sukelti revoliuciją, ku
ri tačiau nepavyko. Komitetas 
turės rasti bet kokioj priemo- 
nioj kad sulaikius komunistoj 
įsigalėjimą, nes kitaip galima 
sulaukti visuotino streiko ir 
revoliucijos šioj šalyj.

Peipingas, Chinija. Apie 
500,000 gyventojoj liko be pa
stogės išsiliejus Geltonąja! 
upėj. Potvinis palietė Hopei, 
Honan ir Shantung provinci
jas.

SUĖMĖ LIETUVIUS 
RAKIETERIUS

Chicagoj sooimti 6 lietuviai: 
graborius J. Bagdonas, neza- 
ležninkoj pryčeris P. Zalink, 
advokatas Waitches, grabo- 
riaus pagelb. N. Radis, Jonas 
Dailydė ir B. Bootmanienė, 
pas kurią gyveno ir mirė tū
las pabasta Kelly. Jie visi 
kaltinami už Kelly testamen
to suklastavimą: jam mirus 
testamenats buvo padarytas 
ir parašas pabraižytas. Vis
kas būtų gal tuo ir baigėsi, 
bet advokatas pristatė gra- 
boriaus laidotuvių bilą net 
$4,500. Kilo įtarimas. Pradė
jus sekti, pagaoita siūlo ga
las. Atkasus lavoną — karstas 
rasta prastas medinis, už $98, 
o ne marmuro!

Pasirodė, kad ’’pabasta” 
boivo neprastas — jo turtas 
siekė $100,000. Vėliau rasta 
bonij ir kitų vertybės poperių 
už $94,000. Dabar visi lietu 
viai sėdi po didele kaucija. 
Jiems jau priteista už teismo 
paniekinimą po 1 metus ka
lėjimo. Vedama tyrinėjimas. 
Tai lietuviams gėdą darantis 
įvykis. Nežinia kaip jis baigsis

AUSTRIJA PROTES
TUOJA

Vienna, Austrija. Išleistas 
oficialus pranešimas visuome 
nei, kad Austrijos ministeris 
Berlyne S. Tauschitz pareiškė 
protestą Vokietijai dėl jos ki
šimosi į Austrijos vidaus rei
kalus. Austrija pareikalavo 
pasiaiškinti, ką reiškia Hitle
rio pareiškimas: ’’Kas atsiti
ko Saaro krašte, tas įvyks ir 
Austrijoj”, kurį atspausdino 
Reicho oficiali žinių agentūra.

Kadangi Vokietijos užs. 
reikahj ministerija žada neat
sakyti Austrijai, nes kaltini
mas buvo privataus pasikal
bėjimo su Hitleriu, tai Austri 
ja savo reikalavimą pakarto
sianti, pareikšdama pirmykš
tį protestą.

Į airišių tautiniai-religinę 
St. Patricko šventę, kovo 17 
d. New Yorkan atvyko Dubli
no miesto majoras Alf. Byr
ne. Po parado jis vyks Wa- 
shingtbnan, daryt vizito Roo 
se veltui.

NORĖJO NUŽUDYTI 
POPIEŽIŲ

Vatikano Miestas. — Kovo 
4 d. areštuotas meksikietis 
Garlos Roberto Murgay, ku
ris dviem kartais bandė iš
gauti audienciją pas Šv. Tėvą. 
Pas areštuotąjį meksikietį po 
licija rado durtuvą. Vatikano 
miesto policija sako, kad 
Murgay pereitą ketvirtadienį 
prašė bilieto, bet jam bu
vo atsakyta, nes jis išrodęs 
labai įtemptas ir neturėjęs 
rekomendacijų. Atėjęs iš ant
ro karto reikalavo leidimo, 
tada ir buvo areštuotas. Apie 
tai pranešta Meksikos vyriau
sybei.

KONGRESE PRIE 
SVETIMŠALIUS

Washington. — Kongresan 
įnešta bilius, kad valdžiai 
būtij leista apmokėti svetirn- 
šaliij išvežimo išlaidos, kurie 
norėtų grįžti į savo gimtines.

Jei šis įstatymas būtų pri
imtas, 100,000 svetimšalių ap- 
leistij Ameriką.

Šio biliaus šalininkai tvir
tina, kad valdžia tiems žmo
nėms išmoka 25 milionus do
lerių į metus. Jei jiems būtij 
suteikta proga grįžti į savo 
gimtinį kraštą, tai Amerika 
sutaupytų milionus dolerių.

PAKEIS BANKNOTUS

Washington, kovo 11 d. —- 
Iždo sekretorius Morgenthau 
paskelbė, kad šiemet jis iš apy 
vartos ištrauks apie 658 milio 
mj dol. nacionalių bankų ban
knotų ir juos pakeis iždo ban 
knotais. Šiam tikslui bus pa
naudoti pinigai iš fondo, koks 
vyriausybei teko sumažinus 
doleriui aukso standardą.

Apyvartoj pasiliks trijų rū
šių banknotai: federalinės 
‘atsargos, sidabro ir U. S.

PREZIDENTAS VYKSTA 
ATOSTOGŲ

Pabaigoj šio mėnesio prez. 
Roose veltas žada vykt į mė
lynuosius Floridos vandenis 
žuvauti, kaip kiekvienais 
metais. Yra kalbama, kad 
Rooseveltas ’’užsimanė” vykt 
žuvaut dėl nesutarimo su kon 
gresu tūluose klausimuose.

Iš Visur
— Franci jos laivyno minis

teris Francois Pietri įnešė bi- 
lių, reikalaujanti dviejų 35,- 
000 tonų karo laivų. Francija 
yra nuomonės, kad nebėr rei
kalo žiūrėt į Washingtono 
’’taikos nuostatus”, kai Itali
ja, Vokietija ir pati Ameri
ka ginkluojasi.

— Amerikos pramonininkai 
priešingi NRA pratęsimui. Il
linois valstybės pramoninin
kų draugijos taryba išnešė 
net rezoliuciją prieš NRA. 
prailginimą po birželio 16 d. 
Sako gana vyriausybei kont- 
roliuot pramonę ir prekybą.

— Pranešimu iš Brazilijos, 
čia būsianti pradėta japonų 
kolonizacija, kurią finansuo
ja stambios japonų firmos. 
Kiekvieną kolonija susidė- 
sianti iš 20,000 japonų.

— Hartfordo Colt ginklij 
dirbtuvėse apie 1000 iš 1700 
darbininkų kovo 13 d. išėjo 
ant streiko.

— New Yorkietis kino 
žvaigždė Henry Hull iš Holy 
woodo lėktuvu išvyko į New 
Yorką pasimt savo seno siū
to, su kuriuo jis pradėjo ak- 
torio karjerą ir dėlto laiko 
’’lucky suit” ir leidžiasi pa- 
vojingon 6000 mylių oro ke
lionėn.

— Anglų rašytojas John 
E Strachey areštuotas Chi- 
cagos priemiestyj Glencoe ir 
bus deportuotas ’’kaipo viešai 
skleidžiantis komunizmą” sve 
timšalis. Strachey atvyko per 
pereitas Kalėdas iš Londono 
ir čia keliauja su paskaito
mis apie komunizmą.

— Vokietijoj pasireiškia 
nauja anti žydiška agitacija. 
Pasirodė naujas sąrašas 139 
asmenų, beveik išimtinai žy
du, kuriems atimama Vokie- 
tijos pilietybė, nors dauguma 
yra gimę pačiam Berlyne ar 
Prūsijoj.

— Chiles valstybėj pasirei
škė Typhuso epidemija. Vy
riausybė deda pastangas ją 
sulaikyti.

— Hitleris jau ’’pasveiko” 
ir kviečia Anglijos užs. sekre 
toriij Simonsą pasitarimams. 
Ahglija davė lyg ir teigiamą 
atsakymą, bet nežinia ar ište
sės.
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KOMUNIZMAS AR UTOPIA

Jungtinės Valstybės išleido tūkstančiais milionų dolerių 
bedarbiams, CWA projektams, CCC stovykloms ir viešiems 
geresnes kainas už javus. Bet nedarbas nemažėja, turime virš 
darbams. Industrija, tiesa, žymiai atgijo, ūkininkai gauna 
10 milionų bedarbių. Dabar administracija gaus 4 bilionus do
lerių išleisti kovoti nedarbą.

Keturi bilionai dolerių bus išleista duoti darbo 3 milio- 
nams bedarbiams. Likusieji 7 milionai paliekami industrijai 
aprūpinti. Prie ko prives kraštą toks ekstravagantiškas pini 
gų aikvojimas? Ne prie ko kito, kaip tik prie bankroto.

Išleisti pinigai pristatys daugybę viešų namų, kuriuos 
turės išlaikyti nauji mokesčiai. Jie save neišlaikys ar apmo
kės,

Vyriausybė imasi kontroliuoti daug privačių užsimojimų. 
Finansuoja industriją, šelpia įstaigas, remia ir išlaiko moks
lo ir kultūrinius centrus. Dabar ir paprastas pilietis ne tik 
tikisi, bet ir reikalauja vyriausybės ne tik pašalpos, bet ir 
užlaikymo, darbo. Prie ko tas viskas veda?

Vyriausybė netik tapo prižiūrėtoju, bet aprūpintojų, sa
vininku. Kontroliuoja pinigą, nuosavybę. Rodosi, mes siektu
me komunizmo. Neveltui kun. Coughlin ir senatorius Long 
šaukia masėms daugiau teisingumo, turtų. Todėl kiti jiems 
primeta fašizmo siekius.. Sen. Long tvirtina, kad prez. Roose- 
veitas kitados žadėjo gelbėti vargšams, tačiau jo planai nie
kais nuėjo, kada prisiėmė netinkamus gen. Johnsono rūšies 
patarėjus,-kurie tarnauja stambiam kapitalui. Senatorius rei
kalauja, kad krašto turtuolių dideli turtai būtų sumažinti ir 
paskirstyti tarp biednųjų. Jo kalbos ir planai demagogiški. 
Bet kas žino, ar panašūs reformatoriai nerastų pritarėjų ir 
pasekėjų. Utopijos norinčių yra be skaičiaus.

AUDRŲ SŪKURIAI

Katalikų Bažnyčia per devynioliką šimtmečių pergyve
no daugybes persekiojimų, audrų. Bet tie šimtmečiai istori
kų užfiksuoti kaipo tamsūs, nekultūringi ir p. Nebuvo tada 
tokio progreso, mokslo, supratimo. Dvidešimtasis amžius — 
pažangos, demokratybės, laisvės, mokslo, tiesiog stebuklų am
žius.

Sako, mainosi laikai, ir mes juose. Bet ne. Žmonėse skir
tumo maža. Gyvuliškumas, pagonizmas dar šiandien neišrau
tas. Pagonizmas šių dienų, sako Šv. Tėvas, pralenkia Romos 
laikus. Socialiame gyvenime netolerancija prašoka tamsiau
sius viduramžius”.

įmikime Rusiją. Laisvės vardu griauna tikybą ir mora
lybę. Rusija yra viena pasaulio audros sūkurių. Bedievių or
ganizacija turi apie 5 milionus narių. Įvairiomis kalbomis lei
džia 10 laikraščių, 23 žurnalus, atspausdinta keli šimtai kny
gų, išleista 37 milionai brošiūrų. Deja, po 17 komunizmo metų 
negali girtis pasekmėmis.

Čia pat prie mūsų Meksika. Jinai ”atliuosuoja” įsaky
mais, varžymais, išvarymais piliečius nuo ’’tikybinių prieta
rų”. Nacionalizavo Bažnyčios turtus, išvaikė dvasiškiją ir 
draudžia pamaldas. Kažkurie bando tai nevadinti ’’persekio
jimu”. Meksika yra audros sūkurys.

Pereitą savaitę Meksikos vyriausybė areštavo arkivys
kupą P. Diazą, už ’’religinių įstatymų peržengimą” Arkivys
kupas prasikalto dalyvaudamas pamaldose ne savame distrik-

APŽVALGA:-
”JIE IŠĖJO Į ŽMONES”
Prieš dvidešimt metų Juo

zas Pilsudskis Krokuvoje bu
vo socialistų laikraščio ”Ro- 
botnik” redaktorius, o dabar
— Lenkijos maršalas ir karo 
ministeris. 1914 metais Gan
dhi buvo teisių daktaras, ad
vokatas ir ’’legalia patarė
jas” komercijos reikalams, o 
dabar — Mahatma — prana
šas. Prieš dvidešimt metų 
Benito Mussolini Milane re
dagavo socialistų laikraštį 
’’Avanti”, o dabar — italų 
karalystės ministeris pirmi 
ninkas, užsienio reikalų, karo 
jūrų ir oro laivynų ministe
ris. Dar 1914 m. Mustafa Ke
rnel Paša buvo Jo Didybės 
Turkijos sultono armijos pul
kininkas leitenantas, o dabar 
turkų respublikos preziden
tas. Taip pačiais 1914 metais 
Achmed Zogu buvo piemuo, 
o dabar — Albanijos karalius. 
Prieš dvidešimt metų Adolf 
Hitler vaikščiodavo po namus 
ir dažydavo sienas, o dabar
— Vokietijos kancleris, dikta
torius. ”Š.”

BAIGIASI JUBILIEJAUS 
METAI 

’ K.

Balandžio 28 d. užsibaigs 
Šventieji Jubiliejaus Metai. 
Bažnyčia nori, kad tikintieji 
naudotųsi teikiamomis malo
nėmis, įgytų pilnuosius jubi
liejinius atlaidus. Ypač gavė
nia yra maldos laikas. Jubi
liejinius atlaidus galima įgy
ti kiekvienu kartu išpildžius 
vyskupo nustatytas sąlygas. 
Sąlygos visur tos pačios: 1. 
išpažintis ir Komunija* (Vely
kinė nesiskaito), 2. dvylika 
atlankymų bažnyčių (apylin
kėje nuskirtų) ir 3. maldos. 
Kurias bažnyčias lankyti ir 
kokias maldas kalbėti nuro
do kunigai. Kun.

nes jis priminė jaunimui reli
giją

Tačiau tai yra tik valdžios 
žodis, kuris anaiptol neside
rina su gyventoji} nusistaty
mu ir įsitikinimais. Daugelyj 
vietų Kryžiaus iš mokyklų pa 
šalinimas sukėlė pasipiktini
mo gyventojuose. Bet ypatin 
gai žymėtinas įvykis buvo ne
senai Montaboto mieste. Ten 
valdiškose mokyklose kabojo 
kryžiai. Sužinojusi Švietimo 
ministerija pravedė tardymą 
ir buvo pasirengusi nubausti 
visus mokytojus ir mokyklos 
direktorių. Bet pasirodė, kad 
mokyklon įnešti kryžių leido 
miesto burmistras Grentė. Už 
tai vidaus reikalų ministeris 
Grentę pašalino iš burmistro 
vietos, o kryžius liepė išmesti 
iš mokyklos. Tada žmonės, 
jėga įnešė kryžių į mokyklas. 
O vasario pradžioje, susirin
kusi rinkti naujo birmistro. 
miesto valdyba Grentę vėl iš
rinko burmistru. Taigi Mon- 
teboto miesto valdyba viešai 
pasisakė už kryžiaus grąžini
mą į mokyklą. Galima laukti, 
kad Franci joj kova dėl kry
žiaus pasireikš platesniu mas
tu. Paulius.

KOVA DĖL KRYŽIAUS
Francūzijos bedievių vy

riausybė pašalino kryžių iš vi
sų valdiškų mokyklų. Visos 
mokyklos nepripažįsta religi
jos dėstymo ir yra bedieviš
kos ; todėl Kryžiui nebuvo vie 
tos net mokyklos kambariuose

DAR PRAŠO PINIGŲ
Nežiūrint, kad Chicagos 

ALTASS iki pereito rudens, 
kaip apyskaita rodė, buvo 
surinkęs virš $30,000 antra
jam skridimui, bet dabar vėl 
išsiuntinėjo atsišaukimą, ku
riame nurodoma, kad dar trū
ksta mažiausiai $4,750. Pra
džioj buvo apskaičiavę, kad 
skridimui reiks $16,000, o da 
bar jau reikia trigubai dau
giau. Tai tiesiog1 nebepaken
čiamas visuomenės apgaudi
nėjimas. Šalin juodos rankos 
nuo visuomeninio darbo! Ar
gi tai begalima toleruoti? O 
jei kas bando ką pasakyti, tai 
Grigaitis šoksta akių plėšyt, 
kaltina kad skridimo neremia, 
dargi jam priešinas. Kasgi ga 
Ii pilt visuomenės pinigus į 
4en, kur jie tirpsta kaip snie
gas. Gaila, kad lakūnas pate
ko į tokias pinkles. Jei jis 
idealistas — kenčia ir nema
to galo.

te. Už tai jis nubaustas 100 pesų. Tai kelintas nubaudimas. 
Gerai New York Times įžanginiame pabrėžia, kad Meksikos 
vyriausybė užsibrėžusi panaikinti visokią tikybinę laisvę, sa
vo vaikiškoms priekabėms.

Bažnyčia kenčia ir daugiau audrų, kaip Vokietijoj, Ispa
nijoj. Tiesa, gerėja santykiai su Ispanija. Bet daug nukentė. 
Atsimainys laikai ir Rusijoj. Meksikoj ir Vokietijoj. Pragaro 
vartai Jos nepergalės. Galilėjietis nugalės Staliną, Calles, 
Hitlerį ir kitus.

KATALIKIŠKA SPAUDA
Gyvename įdomiuose ir svar 

biuose laikuose. Pasaulis vir
te verda. Jis pilnas ekonomi
nių bei religinių klausimų. 
Visų svarbiausių klausimų ri
šėjas yra spauda. Kiekvienas 
žmogus šiais laikais skaito. 
Kokią spaudą kas skaito, to
kių nusistatymų jis ir laikosi.

Lietuviai daugumoje buvo 
dori žmonės, geri katalikai, 
kaip Lietuvoje taip ir čia, A- 
merikoje. Dabar, norėdami ar 
nenorėdami, turime prisipa
žinti, kad didelė dalis mūsų 
tautiečių apsileido tikėjime 
bei doroje. Nekurie net visai 
tapo netikėliais. Viso to svar
biausia priežastis buvo ir yra 
netikus, bedieviška spauda.

Kaip šv. Mato Evangelijoje 
13 perskirime Išganytojas sa
ko: ’’Žmogus tiesa, pasėjo 
gerą sėklą savo dirvoje, bet 
jam bemiegant atėjo priešas 
ir užsėjo rauges”. Ką tai reiš
kia? Mat, lietuviai katalikai, 
dori žmonės miegojo, t. y. ne
gana dirbo. Neplatino ir nes
kaitė katalikiškos spaudos. 
Mūsų priešai dieną ir naktį 
darbavosi, rašė ir platino sa
vo netikusią spaudą. Mažu, 
pamažu blogas užsmelkė ge
rą Kristaus sėklą. Šiandien 
turime tarpe savųjų daug ne
dorų, neteisingų, netikusių 
žmonių. Kas daryti? Ar jau 
savųjų išsižadėti, paleisti ne
tikėliams? Ar mūsų bedieviš
kos spaudos skaitytojai visi 
yra bedieviai? Sakyčiau, kad 
bent kol kas dar nevisi. Dau
guma yra mūsų nesusipratę 
katalikai. Taigi į darbą! Mū
sų dabartinis Šv. Tėvas, 'Pins 
XI, sako, kad kiekviena kata
likų šeima turi turėti bent 
vieną katalikišką laikraštį sa
vo namuose. Katalikiška spau 
da bei laikraštis žmogaus gy 
venime, jojo dvasiai yra taip 
reikalingas, kaip kūno palai
kymui kasdieninė duona.

Kad katalikišką spaudą į- 
nešti į kiekvieną šeimą, rei
kia darbo ir pasišventimo. Tas 
pats Šv. Tėvas akstiną kata
likus prie katalikiškos akci
jos. Čia mums kaip tik gera 
proga pasirodyti veikliais, su
sipratusiais katalikais. Ne tik 
įsigyti ir skaityti katalikišką 
spaudą, bet prisidėti prie jos 
išplatinimo. Toks šiais laikais 
bus gal švenčiausias ir nau
dingiausias darbas. Platinimas 
geros katalikiškos spaudos — 
yra palaikymas dorovės žmo
nėse, tvarkos šeimose. Plati
nant lietuvišką katalikišką 
spaudą, ypač tarp jaunimo, 
palaikome ir lietuvystę.

Pralotas M. L. Krušas, 
ALRK. Fed. Dvasios Vadas.
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ŠERMUKŠNINE

KURGI KOMITETAS?

Jau gan senai praėjo Liet. 
Atsikėlimo celebravimas, ale 
komitetai vis nesilauna džiau
gęsi savo pasisekimais. Tai ti
krai ščyrai jų padirbėta. Ale 
nemažiau yra ir čystos tingi
nystės. Žiūrėk jau kovo vi
durys, neužilgo ir blovieščiai 
užeis, o Brooklyno komitetas 
ne žodelio apie surinktus pi
nigus. Žmonės mislina, kad 
komitetas į krajų su visais 
doleriukais išmovė. Komite
tui reiktų pasisakyt, kiek bu
vo pelno iš tos celebracijos ir 
kam tie pinigai paskirta. Ro
dosi buvo paznočyta atiduot 
Vilniaus Geležies Fondan, ale 
nesgirdėt, ar taip padaryta 
ar ne? Nereiktų ilgiau be
laukt, nes prieis ir kitas mi
nėjimas ar sutiktuvės keno, o 
mūsų komitetas dar bus nesu 
sitvarkęs su senu parengimu. 
Mano rokunda neišneša, ke
no čia kaltė: ar komiteto pi- 
soriaus, kad gazieton nepara
šė, kai buvo paskirti pinigai,, 
ar kasierio, ar prezidento, kad 
visų rokundų neprižiūrėjo. 
Žmonės buntavojasi ir bade- 
riuoja mane, kad aš neišturiu 
keiso. Girdi, tavo šenavojama 
šermukšninė turi daryt visur 
parėtką. Aš, žinoma, atšaunu, 
akd nebeturiu česo visus ap
žiūrėti. Čia tik vienam pro

fesionalui, kalakutui, norėjau 
aukštai keliamą durną nosį 
numušt, ale čia Pruseikutis 
išspaudė tikietus ir šaukia pa 
rapijos mitingą. Tik jis nesa
ko, kad nori mest pisoriavimo 
ir užimt klebono vietos...

Sako, reikės atsinešt para
pijos knygą. Ale aš jos netu
riu, nors esu parapi jonas. 
Taigi pagonam kailin neteko, 
nes neturėjau permišino įeit 
su šemuršnine. Taigi, matot, 
draugužiai, mano vožna laz
da ne visur galima įsinešti. 
Taigi reiks pasistorot rapor- 
terio prašpartą. Tada tai jau 
tikrai visur įeisiu ir kaltinin
kus surasiu. Komitetai tada 
tikrai saugokitės.

Dėdė.

Skaitykite ir Platinkite 
„Ameriką’*

GROMATA DĖDEI SU ŠER
MUKŠNINE

Labai pašėnavotas Dėde:
Prabočyk, kad aš jus klapa 

ciju su tokiom glupstvom, ba 
man vis nevirozna vieni ar ki- 
ci mūs lietuvių apsė jimai. Aš 
vis nesuprantu ir gana, kas 
tie kap jūs dėde sakot, „tau
tininkai”? Mėginau mislyc ir 
prieš pietus, ir po pietų; sa
kiau, mažu man kopūstai 
kiek pamačys, bet vis negaliu 
sugalvoc, kas jei yra. Aš vis 
pirmiau mislinau, kad ’’tau
tininkai”” yr’ koki jau dzi- 
desni, ar jų galvos platesnės, 
dovanok dėde, matai dzūkų 
žodzynas mažas, tai mes ne
galim razumnai visko sau iš- 
virožyc. Taigi aciprašau, labai 
pašėnavotas dėde, ir įprašau 
jūs blagaslavenstvos, bet dė- 
dula, cik ne su šermukšnine, 
kad ir aš suprastau, kas cie 
tautininkai?.

Dėdula, pasakysiu viemj pri 
potkų. Vienų rozų aš ainu 
pro bažnyčių. Žiūru'stovi kap 
kuolai pas tvorų ir šnekas. 
Bažnyčion žmonės poterauja, 
ba mišių čėsas buvo. Aš cie- 
kavijaus, kas čia bus. Ar cik 
ne čia ir bus cie ’’tautinin
kai”. Taigi laukiu ir aš prie 
tvoros. Pradėjus žmonėm iš 
bažnyčios aic, žiūru, vienas, 
kitas iš savo kešenių tuoj aus 
išsitraukė po gniuštą poperos 
ir kaišo išeinanciem po no
sim. Aš ir pasisuku ir gaunu 
popiergalį. Žūrau: ’’Laisvės’’ 
balius, paskui kitų gavau ir 
vėl ’’Vienybė” koncertas. 
Taigi ir pamislinau sau, tur 
būe čia tų ’’tautininkų’’ dru- 
karnės drukuoja tokius dru- 
kus Dėdula, prašau man tai 
išvirožyc, ba aš to visko ne
suprantu. Dzūkas.

Tu, dzūkai, tur būt dar 18 
amžiaus dzūkas, kad tokis 
nerazumnas. Aš tau išvirožyt 
tuojau, negaliu. Turiu savo 
aciklopedijoj pažiūrėt, o pas
kui tau išvirožyt tuos cūdus. 
Turėk kantrybę, kitą nedėlią 
gal pasakysiu. O dabar noriu 
pamislyt iš kur atsiranda to
ki žmonės kaip poetras Tys- 
liava ir jam panašūs patrio
tai. Kai šį kviesčiną išrišiu, 
tai daug lengviau galėsiu ir 
tau, Dzūkeli, išvirožyt, kas 
yra tautininkai. Dėdė.

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS ŠVENTĖ NEPRI
KLAUSOMOJE LATVIJOJE.

’’Dar niekad Latvijoje Lie 
tuvos nepriklausomybės šven
tė taip įspūdingai nebuvo 
švenčiama, kaip šiemet. Šių 
metų vasario 16 buvo pirmas 

saulėtas rytas latviij ir lietu
vių nepriklausomybės pavasa
ryje. Duok Dieve, kad šio gra
žaus tikrai broliško pavasari
ško ryto neužtemdytų joks 
debesėlis!

Lietuva Latvių sostinėje
’’Rygos miesto gyventojai 

auštant 16 vasario nebepažino 
savo pilkosios ’ ’mamulinąs ’ ’; 
jį buvo taip pasipuošusi, taip 
pagražėjusi, kaip niekuomet. 
Gyventojai gėrėdamiesi Latvi 
jos ir Lietuvos plevėsuojan
čioms vėlevoms džiaugsmingai 
sako: cik skaisti, cik skaisti! 
Pernai, Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuvių paminėji
mo rengėjai darė žygius, kad 
vasario 16 d. nors Rygos cen
trą papuoštų valstybės vėle- 
vomis, bet tas jiems tada ne
pavyko. Šiemet, visas miestas 
pasipuošęs ne tik savo bet ir 
draugingos ir broliškos vals
tybės — Lietuvos vėlevomis! 
Šiltoji draugiškumo saulutė 
tegul jas labiau įkaitina ir su
artina!

Apasaugok Aukščiausis tą 
mylimą šalį!

10 vai. rytą šv.’Pranciškaus 
bažnyčia pilnutėlė žmonių. 
Garbės vietose sėdi Latvijos 
Valstybės Prezidento atsto
vas, J. E. sekretorius Sanders, 
Lietuvos vidaus reikalų mini- 
steris pulk. S. Rusteika, Lie
tuvos ministeris Latvijai inž. 
V. Vileišis, Lietuvos karo ata 
che pulk. B. Jakutis, pasiun
tinybės sekretorius P. Žilio
nis, konsulas P. Varnauskas 
su žmona ir kiti pasiuntinybės 
ir konsulato valdininkai, La
tvijos užsienių reikahj minis
terijos generalinis sekretorius 
Munters, švietimo vice-minis- 
teris J. Čamanis, Rygos vice- 
burmistras Kacens ir kiti vy
riausybės ir savivaldybės au
kštesnieji valdininkai, Latvių 
— Lietuvių Vienybės ir Lat
vijos Lietuviij Sąjungos val
dybų, nariai ir visuomenės 
veikėjai.

Iškilmingas pamaldas su asi 
sta laiko Rygos archidiecezi- 
jos, kurijos oficialas pralotas 
D. Jasinskas, gražiai gieda 
choras J. Visockio vedamas, 
solo gieda svečiai iš Lietuvos 
Operos solistai A. Dambraus
kaitė ir J. Babravičius. Šven
tei pritaikintą pamokslą sako 
Rygos lietuviij gimnazijos di
rektorius kun. I. Deksnys. Jis 
palygina pasiliuosavusią lie
tuvių tautą su žydų tauta 
Dievo Apveizdos išvesta iš Ai- 
gipto nelaisvės, ragina mels
tis už Lietuvos geresnę ateitį 
ir gražiu pavyzdingu gyveni
mu kelti jos vardą tarp sve
timų.

’ ’Lietuvos nepriklausomy
bės šventės proga Lietuvos 

ministeris Latvijai inž. V. Vi
leišis buvo pakvietęs Rygos 
lietuvių kolonijos veikėjus 
arbaton. Buvo atvykę Latvi
jos — Lietuvių Sąjungos na
riai su pirmininku pralotu D. 
Jasinsku priešakyje ir kitų 
draugijų valdybų nariai ir vi
suomenės veikėjai, iš viso apie 
šimtas žmonių. Susirinkusius 
maloniai priėmė ponas minis
teris su ponia. Laike arbatė
lės, Lietuvos vyriausybės at
stovas vidaus reikalų ministe
ris pulk. S. Rusteika kreipė
si į susirinkusius trumpa pra
kalba, kurioje pabrėžė Latvi
jos lietuvių tautinį susiprati
mą ir savo tautos meilę, perda 
vė jiems Lietuvos linkėjimus, 
kvietė ir toliau būti gerais 
lietuviais ir lojalais Latvijos 
valstybės piliečiais. Lietuvos 
ministeriui pulk. S. Rusteikai 
susirinkusiųjų vardu pralotas 
D. Jasinskas dėkojo už gra
žius linkėjimus ir prašė per
duoti Lietuvos Tautos Vadui 
Valstybės Prezidentui Latvi
jos lietuvių linkėjimus Lie
tuvos valstybei ir Tautai, pa
sižadėdamas savo tautiečių 
vardu mylėti tautą, kurios 
sūnais esame, gerbti ir dirbti 
brolių kraštui kuriame gyve
name ir visur skleisti latvių- 
lietuvių vienybės idėją.

Iškilmingas aktas ir koncer 
tas prasideda 8 vai. vakaro. 
Didžiosios Gildijos gražiai de
koruota salė pilnutėlė svečių. 
(Šimtai nebegavę bilietų, ne
patenkinti grįžta namon). Pir 
mose eilėse sėdi Latvijos ir 
Lietuvos ministerial, kariuo
menės vadovybė diplomatinio 
korpuso atstovai, universite-. 
to profesoriai, valstybės ir sa
vivaldybės įstaigų vedėjai.

Atvykstantį Tautos Vadą 
ministerį pirmininką Dr. K. 
Ulmanį pasitinka Latvių-Lie
tuvių Vienybės pirmininkas 
inž. J. Ryteris.

Inž. J. Ryteris pradeda iš
kilmingą aktą prakalbą, ku
rioje apibudina garsią Lietu
vos praeitį, primenama laikus, 
kai jos sienos tęsėsi nuo Bal
tijos iki Juodųjų jūrų, nuo 
Karpatų iki Dauguvos, kai 
jos valdomasis plotas buvo de 
šimt kartų didesnis už dabar
tinį. Lietuva gyvena savo 
garsia praeitimi ir iš jos sau 
stiprybę semia ir tauta, turė
jusi tokius vadus, kaip Gedi
minas, Keistutis, Vytautas ir 
kiti niekad nežus. Lietuva po 
ilgu vergovės metij pirmoji 
numetė vergijos pančius ir pir 
moji savo sostinėje Vilniuje 
paskelbė nepriklausomybę. 
Linki Lietuvai saulėtos atei
ties ir kviečia sugiedoti abie
jų valstybių himnus.

Ypač įsidėmėtina Ministe- 
rio pirmininko Dr. K. Ulma- 
nio kalba. Jis savo kalbą pra
deda šiais žodžiais: Laisva 
nepriklausoma Latvija šian
dien sveikina laisvą nepriklau 
somą Lietuvą jos tautinėje 
šventėje laisvės ir nepriklau
somybės 17 metų sukaktuvėse. 
Šiuose trumpuose žodžiuose 
pasireiškia ne tik draugišku- 
'mo jausmai, bet ir istoriniai 
faktai ir politiniij įsitikinimų 
patvirtinimas.

Toliau ministeris pirminin
kas Dr. K. Ulmanis pabrėžė 
didelę kraujo giminystės rei
kšmę tautų gyvenime, pareiš
kė, kad likimas niekuomet 
nebuvo latvių ir lietuvių tau
tas pastatęs į taip vienodas 
gyveninio sąlygas, kaip da
bar. Tokie panašūs metai abie
jų tautų likimuose buvo 1918 
metai, nešę naują, dar nebu
vusią erą. Praeitų metų rug
sėjo mėn. 12 d. sutartimi vi
sos trys Pabaltijo tautos pa
reiškė, kad jos ateityje nori 
eiti bendrais keliais į šviesų 
tautų ir valstybių rytojų. 
Laisvi ir nepriklausomi pada
vė vienas kitam ranką, laisvi 
ir nepriklausomi eis pirmyn.

Ministeris pirmininkas savo 
turiningą kalbą užbaigė 
šiais žodžiais: Jūs, latvių ir 
lietuvių draugams, nelei- 
dusiems užgesti kilniai min
čiai apie broliškų tautų su
gyvenimą, jūs kurie karštu 
idealizmu nuveikėte atšalimą, 
kurie nuolat kvietėte susipras 
ti ir vienytis, jūs šioje šven
tėje galite būti linksmais ir 
patenkintais. Jūsų troškimas 
išsipildė — Laisva ir neprik
lausoma Latvija sveikina lais 
vą nepriklausomą Lietuvą.

Ministerio pirmininko kalba 
buvo sutikta ilgu karštų ran
kų plojimu. Po jo kalbėjo Lie
tuvos vidaus reik, ministeris 
pulk. S. Rusteika,. Jis pareiš
kė turįs neapsakomą džiaug
smą švęsdamas savo valsty
bės šventę tarp latvių ir lie
tuviij saulėtoje Latvijoje. Pa- 
baltijos tautoms reikia stovėti 
savo nepriklausomybės sar
gyboje ir tai geriausiai gali 
atlikti jų vieningumas.

Ministeris S. Rusteika už
baigė: Mes turime ieškoti ir 
auklėti visą, kas jungia ir ar
tina tris tautas ir mūsų pa
reiga šalinti visą, kas trukdo 
susiartinimą. Tamprus bendra 
darbiavimas ir Pabaltijo tau
tų vienybė, geriausia laida 
mūsų nepriklausomybei ir sau 
gurnui.

Ministerio S. Rusteikos kal
ba užbaigta latviškai, susilau
kė karšto pritarimo.

Iš ’’Lietuvos Balsas”.
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Ar girdite Amerikos radio pro
gramas? Trečiadieniais 7 vai. va

karo. Penktadieniais 10:15 v. ryto

PERSIORGANIZAVO

Pirmiau buvusi privačių as
menų rankose WMBQ radio 
stotis, kuri buvo vadinama 
’’Home Sweet Home Station” 
dabar parėjo naujai susikūru
sios Metropolitan Broadcast
ing Corporation nuosavybėn. 
Buvęs WMBQ stoties savinin
kas p. Paul J. Gollhofer, da
bar yra korporacijos pirmi
ninku, o .stoties vedėja p-lė 
Lilian E. Kiefer yra sekreto
rė. Faktinai stotis pasilieka 
tose pačiose rankose, pasikei
tė tik valdymo forma.

Tačiau reikia tikėtis, kad 
persiorganizavus WMBQ sto
čiai korporacijos pagrindais, 
bus siekiama stoties pagerini
mo, taip kad ir toliau gyve
nantys galėtų gerai girdėti 
radio programas iš WMBQ 
stoties. O kadangi šios stoties 
patarnavimu iki šiol, imant 
atskiras tautas, daugumoje 
naudojosi lietuviai, tai stoties 
išėjimas į platesnes radio ban 
gas yra sveikintinas, nes W. 
M. B. Q. stotis randasi lietu
viams patogioje Williamsbur- 
go apylinkėje, kurioj išeina ir 
mūsų laikraštis AMERIKA, 
gyvuoja dvi lietuviškos para
pijos, mokykla ir daug lietu
vių biznierių. Iš kitų apylin
kių taipgi nesunku pasiekti 
šią stotį, nes yra įvairių su
sisiekimo priemonių.

Praeitą sekmadienį (kovo 
10 d.) vakare WMBQ stoties 
kambariuose įvyko Metropoli
tan Broadcasting Corporation 
’’krikštynos”, kuriose taipgi 
didumoje dalyvavo lietuviai. 
Naujos korporacijos vardo 
oficialaus paskelbimo ceremo“ 
nijos ir sveikinimai buvo tran 
sliuojami radio bangomis. 
WMBQ stoties persiorganiza
vimo proga gavo daug sveiki
nimų ir nuoširdžių linkėjimų, 
kurių eilę padidina AMERI
KA ir šios kolumnos vedėjas.

Šį penktadienį (kovo 15 d) 
15 minutų po 10 vai. ryto iš 
WMBQ stoties Amerikos pro 
gramos metu kalbės Ameri 
kos red. p. Kazys Vilniškis — 
apie spaudą, o trečiadienio 
vakare (kovo 21 d) nuo 7 v. 
vakare Amerikos programoj 
dalyvaus Šv. Jurgio parapijos 
choras iš C. Brooklyno, riluz. 
Jonui Brundzai vadovaujant.

/Amerika’ stovi tikėjimo, tei
sės ir lietuvybės sargyboje

ATSIŠAUKIMAS Į LIETU
VOS TAUTIEČIUS 

AMERIKOJE

Su džiaugsmu turiu pripa
žinti, kad, nors tolimoje ša
lyje nuo tėvynės gyvendamas 
lietuvis (ė) visuomet net di
desniam laipsnyj už nepri
klausomos Lietuvos piliečius, 
yra likęs tikru lietuviu (e). 
Tas pat širdingumas, malonu
mas, tėvynės meilė, net mal
dingumas užjūrio lietuviuose 
yra palikęs. Tai patyriau vos 
išlipęs į Amerikos krantus, 
sutikęs pirmuosius lietuvius. 
Sveikinu, tad, iš širdies visus 
Lietuvos užjūrio tautiečius 
turėdamas vilties netolimoj 
ateityj su visais pasimatyti.

Šventojo kun. J. Bosko gar 
bės plitimas ir visų apleistos 
ir paliktos jaunuomenės auk
lėjimo ir globos rūpesnis jū
sų, Tautiečiai, tarpan vykti 
mane paskatino. Saleziečių 
vienuolija, eidama vienuolijos 
įsteigėjo pėdomis, išimtinai 
yra susirūpinnusi apleistos 
jaunuomenės auklėjimu ir 
globa. Dievo Apvaizda nepa
miršo ir Lietuvos. Jau apie 
80 lietuvių saleziečių ir apie 
40 kandidatų, kol kas, ruoš
damiesi darbui Italijoje, lau
kia dienos, kada galės mestis 
į plačią Lietuvos jaunimo au
klėjimo dirvą. Saleziečių di
rektoriui Lietuvoje kun. Skel 
čiui vadovaujant pereitais 
metais pradėti paruošiamuo
sius darbus grįžo į Lietuvą 5 
saleziečiai.

Susipažinimui su saleziečių 
darbais auklėjimo ir misijų 
srityse lietuviam amerikie
čiam esu atvežęs tris lietuviš
kas filmas, kurios visur bus 
rodomos veltui.

Platesnių žinių dėliai, pra
šau kreiptis šiuo adresu:
Kun. Albinas, Drazdys, St. 
Peter and Paul’s Rectory, 211 
Ripley Place, Elizabeth, N. J.

Su tikra pagarba,
Kun. A. Drazdys.

MALONŪS SKAITYTOJAI

Tautos garbė ir galybė glū
di ne jos tautiečių skaičiuje, 
bet susipratime, apšvietoje. 
Mums, lietuviams, ypač svar
bu būti apšviestais, kad bi- 
koks mulkis neapdumtų mū
sų idėjų.

Amerika rašo lietuvių tau
tos svarbiausiais klausimais, 
talpina daug trumpų ir įdo
mių pasaulio naujienų. Todėl 
Amerika lietuvių yra noriai 
skaitoma.

Tavo, malonus skaitytojau, 
pareiga jai ^padėti stiprėti ir 
tobulėti. Tai padarysi pats 
atsinaujindamas ją ir kitiems 
užrašydamas. >... - ****-

TRUMPOS NAUJIENOS

KEPTA ŽUVIS
Perpiauk žuvį išilgai per 

pusę, išimk kaulus, nuplauk 
ir sausai nušluostyk. Sudėk į 
taukuotą puodą skūra žemyn 
Supiaustyk puoduką svogūnų 
ir pridėk du šaukštu sviesto 
ir kepk juos ant skaurados 
kol pradės rusti, tada supillk 
viską ant žuvies, apsūdyk su 
druską ir pipirais pagal skonį, 
apklok tą viską su sutrintais 
krakeriais ar sutrinta svies
tuota duona. Kepk viską vidu
tinio karštumo pečiuje 20— 
25 minutes. Valgoma šilta ap
taškyta su lemono skystimu.

VIRTOS ŽUVYS
Virti žuvis (jeigu didelės, 

tai dėti puodan nepiaustytas, 
jei mažos — surišti į retą au
dimą) Sudėjus puodan užpil
ti verdančiu vandeniu ir pa
mažu šildyti 8 iki 20 minučių 
(pagal žuvies didumo). Sau
gok, kad vanduo nevirtų. Be 
to, įdėk druskos, juodų cielų 
pipirų, lauro lapų, svogūnų, 
įpilk truptį acto ar lemono 
skystimo del skonio. Išvirtas 
sudėti ant lėkštės ir valgyti, 
sriuba ir gardi, kurie ją mėg
sta.

KAIMYNO PATARIMAI
Pasitaikius užspringt! su 

žuvies kaulu, imk pusę lemo
no ir po truputį čiulpk. Le
mono skystimas sutarpins 
žuvies kaulą gerklėje.

Turėti visuomet švarų pro
są, reikia pirm visko ištrinti 
jį su skuduryj įvyniotu vaško 
šmočiuku, paskui peršluostyti 
jį audimu apibarstytu drus
ka.

Geras skalbimui vanduo pa
daromas sumaišant po lygia 
dalimi amoni jos skystimo ir 
terputinos. Verdant drapanas 
įpilti į katilą 2 šaukštu.

Kad virto kiaušinio lukštas 
nusiluptų greitai ir gražiai, iš 
virus kiaušinį įdėti 5 sekun
doms į šaltą vandenį.

Apsideginus ar apsišutinus, 
geriausia gyduolė yra papras
ta bulvė—roputė. Suskųsti ją 
ir uždėti ant apdegintos vie
tos.

Sužinot ar duona yra iške
pus, apvertus kepalą pabarš
kinti į apačią jos su galais 
pirštų, jei ji barška, tai duo
na yra iškepus.

Tyras vanduo yra labai 
svarbus sveikatai ir kiekvie
nas turėtų išgerti ne mažiau 
8 stiklų per dieną.

Jūsų kasdieninė draugė — 
šluota ilgiau laikys, jei karts 
nuo karto bus nuplauta mui
luotam vandenyj.

M. Tumasonienė.

— Sulyg naujos prekybos 
sutarties, Airija pirks iš Ang
lijos akmens anglis už jau
čius. Dėlto Wales srity j atsi
rado virš 5,000 angliakasių 
darbo.

— Lenkijos senatas priėmė 
konstitucijos projektą, kuria 
me vietoj ’’respublika” visur 
vartojama ’’valstybė”. Reiš
kia Lenkija nebe respublika.

— Vasario 11 d. Kauno ae
rodrome, per bandymą lūžus 
lėktuvo sparnams, mirtinai 
užsimušė karo lakūnas Įeit. 
Kvietinskas.

— Šiais metais nepaprastai 
iškilmingai minėta Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktis 
Lietuvoje, visoj Pabaltėj ir 
tolimuose kontinentuose, kur- 
tik yra lietuvių. Tas pasirei- 
škiąs vieningumas ir susipra
timas teikia mums džiaugsmo.

— Latvija, Lietuva ir Es
tija visos atskirai, įteikė Tau
tų S-gai reikalavimą plates
nių teisių Tautų S-gos orga
nuose. Manoma, kad Pabaltės 
reikalavimas bus patenkintas

— Indijos judėjimo dėl lai
svės vadas Mahatma (prana
šas) Gandhi pareiškė specia
liai: kad jis tikįs į Kristų.

—Klaipėdos Krašto Guber
natorius dr. Navakas Belgijos 
karaliaus Leopoldo III apdo
vanotas garbės ordenu. Tai 
svarbus ir reikšmingas Belgi
jos žingsnis Lietuvos atžvil
giu, atsižvelgiant į Navako 
užimamą vietą.

— Šiuo laiku Klaipėdos 
krašte yra 420 mokyklų, ku
rių dauguma dar nazių įtakoj. 
Tačiau ir vaikų tėvai ėmė ko
voti su vokiečių akiplėšišku
mu.

— Kaip Brazilijos ’’Lietu
vis” praneša, Liet. Nepriklau
somybės minėjimo proga, iš 
Sao Paulo radio stoties ’’Re
cord” buvo perduota graži 
lietuviška dainų programa.

— Amerikos Prez. Roosevel 
tas sako, kad dar neatėjo lai
kas dolerį stabilizuoti. Ka- 
žingi ar tai teisinga? Prekių 
kaina jau keliasdešimt nuo
šimčių pakilo, o uždarbis be
veik nė kiek. Darbo žmonės 
kenčia.

— Senatas priėmė bilių, 
kuris A. Jungt. Valst. armiją 
dar padidina 47,000 vyrais. 
Taigi viso armija turės 165,- 
000 kareivių. Armija turės 
2,300 lėktuvų.

— Daug nelaimių žmonijai 
atnešusi intriguojanti pasau
linė masonų organizacija pra
deda susilaukt viešo persekio
jimo. Portugalijos vyriausy
bėj duotas pasiūlymas įstaty
mas, kuriuo visiems laivyno 

ir kariuomenės kariams, val
stybės tarnautojams būtų 
draudžiama prigulėt masonų 
organizacijai.

— Lietuvoje dar biškutį su 
mažinta valdininkams algos ir 
panaikintas vienas trimetis. 
Tas sutaupys valstybei apie 
10 milionų litų per metus. 
Tik girdėt, kad aukštiems 
valdininkams daug mažiau 
’’kirsta”, nei mažesniems. 
Tai nenuoseklu.

— Lietuvoje prasidėjo byla 
prieš buvusį paštų valdybos 
viršininką Inž. Ad. Sruogą ir 
jo sėbrus. Susisiekimo minis
terijos ieškinys prieš kaltina
muosius yra 2,860,000 litų.

— Ir Lietuvoje steigiama 
moterų policija, kuriai rū
pės kova su moterį! preky
ba, paleistuvyste, alkoholiz
mu, rūpės jaunimo moralė ap 
sauga.

— Kaip matyt iš Lietuvos 
laikraščių, visi atsargos kariai 
iki 35 metų amžiaus pašaukti 
registruotis. Gerai daro vy
riausybė, iš anksto ruošda
mos galimiems vokiečių išsi
šokimams. Vokiečių spauda 
kursto gyventojus prieš Lie
tuvą, o Kaunui pataria ’’ap
sigalvoti” dėl Klaipėdos iš
davikų pasmerkimo. Lietuvai 
padės ’’apsigalvot” ir kaimy 
nai, jei reikės.

— Lietuvos Vytauto D. U- 
niversitetas, vasario 16 d. mi
nėjo 13 metų sukaktį nuo įsi- 
steigimo. Prieš 13 metų univer 
šit e tas turėjo 725 studentus, 
o dabar jau turi 4500. Per tą 
13 metų universitetas išdavė 
1869 baigusiems mokslą as
menimis. Vien pernai baigė 
307 žmonės.

— Prof. Mykolas Biržiška, 
Liet. Nepriklausomybės mi
nėjimo proga buvo pakviestas 
į Rygą į Vas. 18 d. Rygos 
Universitetas jam suteikė gar 
bės daktaro laipsnį. M. Bir
žiškai pagerbti buvo suruo
šta gražios iškilmės universi
tete.

— So v. Rusijoj pradėjo ve? 
kti ’’oro traukinys” — vienas 
motorinis lėktuvas veža ke
lius ar kelioliką sklandytuvų 
su keleiviais ir bagažu, kurie 
reikalingose stotyse atsikabi
na ir nuplaniruoja žemėn. 
Tokį pirmą traukinį aptarnau 
ja išimtinai moterys.

— Estonijoj, kurioje kovo 
9 d. paskelbta visų partijų, 
išskiriant tautininkus, panai
kinimas, susektas sąmokslas 
nuversti valdžią. Del to suim
ta 20 asmenų.

Užsisakant Ameriką mes 
priimame ir Lietuvos Pasko
los bonus.
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Baltimore, Md.
— Kovo 4 d. kun. Kazi

mieras Keidošius savo vardi
nes paminėjo bažnyčioj šv. 
mišioms ir vakare vargonin
kas p. J. Čižauskas su savo 
choru suruošė gražią puotą, 
choro jaunam dvasios vadui. 
Kun. Keidošių sveikino su 
dainelėm ir įteikė pinigišką 
dovaną.

— Atvyko garbingasis sve
čias J. E. Vyskupas T. Matu
lionis. Rūpesčiu kun. Dr. L. 
J. Mendelio išgauta Arkivys
kupo leidimas Jo Ekscelenci
jai atnašauti iškilmingas šv. 
Mišias kovo 10 d. Šv. Vardo 
Jėzaus draugija buvo išsta
čius garbės sargybą nuo kle
bonijos iki viduriui bažny
čios; bokšte didžiuliai varpai 
savo galingu balsu paskleidė 
apylinkėj tą iškilmę. Iš klebo
nijos išėjo būrys ministrantų 
kryžiij ir žvakiij nešini, eina 
garbingas Ganytojas, lydimas 
kunigij asistentų ir kitų pa
tarnautojų kunigų, laimina 
klūpančius. Įėjus į bažnyčią 
J. E. Vyskupui, didinga mū
sų bažnyčia nušvito šimtais 
elektros šviesų, p. Čižausko 
paruoštas choras, jo valdomi 
didžiuliai vargonai ir simfoni_ 
ja, žavėjo bažnyčioj esančius.

Choras gerai paruoštas at
giedojo šv. Mišias, kada tas 
garbingasis Ganytojas pas 
Altoriij maloniu balsu giedo
jo, sužvilgėjo ašaros akyse 
nevienam lietuviui. Glaudėsi 
visų širdys prie bažnytinių iš
kilmių, kaipo kūdikių prie 
motinos. Pamokslą pasakė 
kun. L. J. Mendelis. Evange
liją ir antrą pamokslą sakė 
Vyskupas. Šv. Mišios ir du 
pamokslai užtruko dvi valan_ 
das. Išėjus iš Bažnyčios Vp 
skupas ir visi buvo nufoto
grafuoti.

Vakare parapijos salėj bu
vo koncertas, mokyklos vai
kučiai sveikino Vyskupą ir 
deklemavo įteikdami dovanė
lę. Choras sudainavo kelias 
dainas, kalbėjo kun. Mende
lis ir J. E. Vyskupas.

J. K.

Newark, N. J.
Kovos 3 d., mūsų parapijos 

buvo metinė vakarienė, kuri 
labai gražiai pavyko. Salė la
bai senai tiek parapijonų bu
vo mačiusi: pilni stalai, ir 
daug stovinčių. Programą 
pradėjo klebonas kun. Ig. 
Kelmelis malda ir perdavė 

vesti A. Stanšauskui. Buvo iš 
šaukti kalbėti seniausi para- 
pijonai, kurie jau per 41 me
tus yra nariai, taipgi ir kiti 
vietiniai bei svečiai. Tikrai 
malonu matyti tiek parapijo
nų, susipratusių ir pasitikin- 
čių savimi ir klebonu.. Daug 
buvo atsilankiusių, kurie jau 
gana senai buvo nematyti 
mūsų tarpe, tikrai linksma.

Kovo 5 d., buvo parapi
jos metinis balius, prigužėjo 
daug žmonių: senų, jaunų ir 
mažų. Tikrai šie vakarai yra 
labai pasekmingi parapijai ir 
naudingi. Gražu matyti kaip 
parapijonai su savo klebonu 
iš vieno gražiai darbuojas.

Rodos, šie asmenys yra šiam 
vakarui pasidarbavę: pp. Bie 
kšienė, Palesienė, Laukžemie- 
nė, Mockienė, Tumulienė, Kri- 
žinauskįenė, Babrauskienė, 
Kasparaitienė, Pladienė, Va- 
ličkienė, Lažaitienė, Butienė, 
ir jaunoji Butienė. Taip pat 
ir vyrai: pp. Valickas, Rau- 
skas, Kazlas, Sekevičius Po
nelis, Kilda, Babrauskas, ir 
Veselis. Labai gaila, kad ne
galėjau sužinoti tų gražių 
mergaičių, kurios prie stalų 
tarnavo laike vakarienės, tu
rės man atleisti.

Tikrai reikia tą visą komi
tetą pagirti už taip gražų ir 
sumaningą darbą, kuris taip 
sėkmingai pavyko. Žinoma, 
tai daug priguli nuo vado 
kun. Ig. Kelmelio, kuris tam 
darbui vadovavo.

Elizabeth, N. J.
Mūsiį kolonija visomis iš

galėmis kas šeštadienis ir se
kmadienis juda. Matyk, yra 
virš poros desėtkų draugijų 
ir kiekviena nori bent keletą 
kartų savo veikimu pasirodyt.

Sekmadienyj buvo ’’blynų’’ 
balius. Žmonių buvo pilna sa
lė ir sako, gero pelno liko. 
Rengė Apaštalystės draugija.

Kovo 17 d. Parapijos Jubi
liejaus komitetas rengia dide
lę vakarienę pagerbimui savo 
klebono kun. J. Simonaičio jo 
vardadienio proga. Vakarie
nė prasidės parapijos salėje 
8 vai. vakare. Bus sveikini
mų ir programa.

Balandžio 6 ir 7 dienomis, 
parapijos salėje, parapijos ju
biliejaus proga statomas 5 ak
tuose veikalas ’’Kražiii Sker- 
dynė”. Dalyvauja beveik 100 
dalyvių. Taip pat piešiamos 
kai kurioms dalims specialės 
dekoracijos V. Budreckio, 
kuris mokinasi scenos meno

dekoravimo. Labai gražūs 
garsinimai su Kražių skerdy
nių vaizdu: kazokai muša žmo 
nes, o šie gelbstisi kur kas 
gali. Skelbimas daro į visus 
įspūdį. Veikalą stato parapi
jos choras. Bilietai parsiduo
da pas visų draugijų pirmi
ninkus ir choro narius. Taip 
pat reikalingi asmenys, kurie 
patiektų prisiminimų iš Kra
žių užpuolimo. Prašoma pra
nešti savo adresą į Kleboni
jos raštinę (211 Ripley PI.).

Graborius Ed. Patrickas, 
persikėlė į naują vietą: 166 
Park PI., į savo uošvio Prano 
Savicko namus. Pagerbdamas 
parapijos 40 metų jubiliejų, 
dovanojo 10 tuzimi kėdžių į 
parapijos salę. Taipgi gražią 
spintą gaidoms sudėti bažny
čioje — parapijos chorui. 
Ačiū jam už tai. Parapijorų 
pareiga jį atsiminti.

PARAPIJOS MOKYKLA

Liet. Nepriklausomybės 17 m. 
Sukaktis.

Vasario 18. Elizabetho Lie- 
tuviij mokyklos vaikučiai, 
pilną Lietuvos dvasia, šventė 
Lietuvos Nepriklausomybės 
17-tas sukaktuves. Kiekvie
nas skyrius prisidėjo prie pro 
gramos,’kuris, buvo su jaus
mingom dainom, eilėm, dekla
macijom ir ’’driliais”.

Didi pažanga Lietuvos mei
lėje ir aiškumas kalboje bu
vo pastebėta laike programė- 
lio. Džiaugiasi ir didžiuojasi 
vaikučiai tėvų nuveiktais dar
bais savo tautai.

Su tvirtais pasiryžimais rū
pintis Lietuvos reikalais ir 
užlaikyti tą gražią gimtąją 
kalbą, savųjų tarpe, linksmai 
apleido svetainę.

Tegul meilė Lietuvos žydi 
mūsų jaunimo tarpe!

DOMEI ELIZABETH’O, N. 
J. PARAPIJIEČIAMS ŠV. 
PETRO IR POVILO PARAP. 

Rekolekcijos
Subatoje, kovo 23 d., 1935 

m., 7:30 vakare prasidės Dva 
siškos rekolekcijos, kurias ves 
Tėvas Albinas Drazdys, Sale
ziečių įgaliotinis Amerikoje. 
Rytais mišios bus 6, 8 ir 9 vai. 
o vakarais pamaldos atsibus 
7:30 vai. su pamokslu. Per 9 
vai. mišias taipgi bus pamo
kslai. Todėl raginu visus pa
rapijomis pasinaudoti šia pro
ga savo dvasinius reikalus 
aprūpinti, ypač Gavėnios lai
ke, kada pirmu kart iš Lietu
vos tik ką atvykęs kunigas 
svečias laikys pamaldas. Kun. 
A. Drazdys yra žinomas ra
šytojas pamokslų, kurie tel
pa ’’Tiesos Kelyje” ir pasi-

tikima daug įdomių pamoki
nimų suteiks savo klausyto
jams.

Rekolekcijos užsibaigs sek
madienyje, kovo 31 d., 1935, 
7 vai. vakare.

Kun. J. Simonaitis,
Klebonas.

ELIZABETHO PARA
PIJOS 40 METŲ 

SUKAKTIS
Pirmos Mišios

Tų pačių metų, rugpiūčio 
mėn. buvo pirmos mišios. Pa
tys parapijonai prirengė krau 
tuvėlę, bet kadangi bažny
čia buvo statoma, tai sėdynių 
į tą krautuvėlę nei nedėjo, o 
ateidami į bažnyčią, atsineš
davo ir savo kėdės. Įsivaizduo 
kit, koks tai buvo reginys: 
eina žmonės gatvėmis į baž
nyčią nešdami sau po kėdę! 
Bet jiems tai nieko nereiškė, 
jįj širdyse liejosi džiaugsmo 
giesmė, kad jau neužilgo pa
sistatys nuosavą bažnyčią! 
Jie džiaugėsi ir savo liglaiki- 
ne bažnyčia, nes tai buvo jįj 
pačių kampelis, kur suėję savo 
kalba galėjo garbinti Dievulį. 
Užgiedojus ’’Pulkim ant ke
lių” kad ir be vargonų, bet 
sužibo visų akyse ašaros, — 
džiaugsmo ašaros, nes jie bu
vo labai išsiilgę tos giesmės, 
ją girdėjo tik savo tėvynėj 
Lietuvoj... Taip tai atsigaivi
nę, pasistiprinę dvasioje, dar 
smarkiau pradėjo dirbti. Ir tų 
pačių metij spaliij 6 d. buvo 
skiriama kada naujai bažny
čiai kertinis akmuo bus pa
šventintas.

Bažnyčios pašventinimas
Nors buvo ir žiemos laikas, 

bet bažnyčios statymo darbas 
ėjo sparčiai. Kun. J. Servet- 
ka, pirmas klebonas lankė a- 
pylinkės lietuvių kolonijas ir 
rinko aukas, ir Naujiems Me
tams (1896) jau viskas buvo 
prirengta pašventinimui nau
jos bažnyčios. Tačiau tą die
ną buvo nemalonus oras ir iš
kilmes atidėta į sausio 12 d. 
Užrašyta yra, kad tą dieną 
aukų surinkta $200.78.

Įtemptas darbas pradėjo at 
siliepti į kun. J. Servetkos 
sveikatą. Tais sumetimais kun 
J. Servetka nuo vietos pasi- 
liuosuoja. Vyskupas Wigger 
pakviečia kun. B. Žindžių iš 
Detroit, Mich. Kun. Žindžius 
gimęs Velionoje, ėjo mokslus 
Romoje ir pabaigęs atvyko į 
Ameriką.

Kun. B. Žindžius buvo pa- 
triotingas lietuvis. Prie Eli
zabetho parapijos pradėjo 
glaustis visos New Jersey vai 
stijos lietuviai, kurie ir buvo 
visi dvasiškai aprūpinami. 
Kun. B. Žindžius mokėjo 
daug kalbų: lenkų, vengrų,

austrijokų, ukrainų, rusų ita
lų, vokiečių, anglų, prancūzų 
ir kt.<

Lapkričio 3 d. 1897 m. su
tarta statyti nuosava kleboni
ja ir užtraukta paskolos 
$2,300.. Netrukus namas ir pa 
statytas. Elizabethe gyvenan
tieji lietuviai pradėjo parsi
kviesti saviškių iš Lietuvos ir 
čia gana daug privažiavo. Net 
ir šiandien dar žinomas Eliza- 
bethas kaipo ’’Mažoji Lietu
va.” (Bus daugiau)

T. J. BRUŽIKO, S. J. 
MISIJOS

Kovo 18 d. iki 24 d. Aušros 
Vartų parapijoj, 15 Highfield 
St., Worcester, Mass.

Kovo 25 iki 31 , Šv. Pran
ciškaus bažnyčioje 105 Main 
St., Athol, Mass.

Balandžio 1 iki 7 d. Šv. Jur
gio bažnyčioje, 6 Cottage St., 
Haverhill, Mass.

Balandžio 8 iki 21 Šv. Roko 
bažnyčioje, 20 Webster St., 
Brockton, Mass.

Balandžio 24 iki 30 Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje, 
32 Dominic St., New York, 
N. Y.

Gegužės 5 iki 19 Šv. Trejy
bės bažnyčioje, 207 Adams St. 
Newark, N. J.

HARRISON — KEARNEY

I Dievo Motinos Sopulingos 
Draugijos įvyko Blynų Ba
lius kovo 3 d. Buvo pareng
tas dėl parapijos naudos. Li
ko pelno apie $36.00.

Širdingai dėkojame visiem 
kurie atsilankė.

Kovo 10 d. mitinge, nutarė 
'turėti ’’Kortų Vakarą” ko
vo 17 d. šv. Vardo draugijos 
salėje.

Balandžio 7 d. visos narės 
incorpore eis prie šv. Komuni
jos. Po mišiij bus pusryčiai.

Trečiadienį, kovo 5 d. įvy
ko Šv. Vardo draugijos Bly
ną balius, Tuo pat laiku bu
vo surengtas kitoj salėj Klū- 
biečiij ’’Blynų, Kortų Vaka
ras”. Matote, kad mes esame 
linksmi, net dviejose vietose 
ūžiame.

Nedėlioj, kovo 10 d. Šv. 
Vardo draugija ėjo prie šv. 
Komunijos in corpore. Po mi
šių visi susirinko į iškilmingus 
pusryčius. Mūsų gerb. klebo
nas kun. Vaiciekauskas atida
rė pusryčius malda. Pusryčių 
vedėjas buvo p. J. Balkūnas. 
Šeiminink. p-ni Paknienė, Šli- 
kaitienė, Svirnelienė, ir Mili- 
naitienė. Į stalus padavinėjo 
M. Vaškiūtė ir P. Butkiūtė. 
Po pusryčių buvo imtas pa
veikslas Šv. Vardo draugijos 
narių. Reporteris.
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(vietos ir apylinkes ŽINIOS j
LIETUVIŲ DIENAI SPAR

ČIAI RUOŠIAS

Ketverge, kovo 7 d. Šeštą
ja! Lietuvių Dienai Rengti 
Komitetas turėjo pirmąjį po
sėdį Amerikos Redakcijoj. 
Dalyvavo: K. Krušinskas, 
muz. Jankus, muz. J. Brun- 
dza, p. A. Valantiejus, p-nia 
O. Stagniūnienė, Pr. Kizis, J. 
Tumasonis, K. Vilniškis ir 
Inž. A. J. Mažeika, tik jis tu
rėjo anksti išvykti.

Komitetas apsvarstė ren
gimo galimybes, sudarė pro
gramos projektą ir pasiskirs
tė pareigomis, pirm, išrink
tas K. J. Krušinskas, Vice- 
pirm. A. J. Valantiejus (iš 
Maspeth) sekret. Pranas Ki
zis, Iždin. Jurgis Tumasonis. 
Sekmingesniam prisiruošimui 
sudaryta komisijos įvairiais 
reikalais rūpintis: Taip muzi 
kaliai programai sudaryti iš
rinkti muzikai: J. Jankus, J. 
Brundza, P. A. Dulkė ir J. F. 
Tamošaitis; sporto reikalus 
pavesta tvarkyti Inž. A. J. 
Mažeikai, pakviečiant N. Y. 
ir N. J. Vyčių apskričio spor
tininkus; ponia O. Stagniū- 
nienė, su p. Nedzinskiene *ic 
p. Subatiene pasirūpins papu o 
Šimu Lietuvių Dienos dalyvių 
ir svečių lietuviškom vėlevom 
ir gėlėm. K. Vilniškis bus vy
riausiu administratorium šio 
parengimo.

Taipgi komitetas žada da
ryti įžangos dovaną — kaip 
ir pernai — gražų aukso lai
krodį. Bet taipgi tiriama ga
limybė išleisti ir automobilių. 
Tuo rūpinasi A. J. Valantie
jus.

Ir šiais metais Liepos 4 d., 
Lietuviij Dienos, programai 
išpildyti kviečiami visi vietos 
apylinkės ir tolimesni chorai. 
Reikia tikėtis, kad Liepos 4 
d. bus istorinė lietuvių šven
tė, kuri sutrauks kelioliką 
tūkstančių žmonių,

Sekantis komiteto susirin
kimas įvyksta pirmad. kovo 
18 d. Amerikos Redakcijoj. 
Pradžia 8 vai. vak. Narių pra 
šome dalyvauti,

MASPETH, N. Y,

Sveikiname.
Visos Maspetho draugijos 

sveikina ir viso nuo širdies 
linki mūsij jaunimo Dvasios 
Vadą Didžiai Gerbiamą Kun. 
Juozą Aleksiūną Jo gimimo 
ir Vardo dienoje, Kovo 19 d. 
Lai Dievas Jį užlaiko sveiką 
ir linksmą kilniems darbams 

mūsų ir mūsų jaunimo tarpe.
Iš Mot. Sąjung. 30 kp. susirin

kimo
Maspetho Sąjungietės kovo 

6 d. turėjo mėnesinį susirin
kimą, kurį atidarė Dvasios 
Vadas kun. P. Lekėšis malda.

Nutarta rengti Margučių 
Baliu su gražia programa 
pirmą sekmadienį po Velykų. 
Šiemet pirmą dieną gegužės 
sueina 15 metų, kaip gyvuo
ja Mot. S-gos 30 kp., ta pro
ga pageidauta nusifotogra- 
fuoti ir plačiau aprašyti ką 
mūsų kuopa nuveikė per 15 
metų. Nutarta minėti Moti
nos Dieną, užprašyti šv. Mi
šias ir bendrai priimti šv. 
Komuniją. Po Mišių bendri 
pusryčiai.

Nutarta daryti išvažiavimą 
Forest Parke.

Prisirašė nauja narė Barbo 
ra Surdokienė. Susirinkimas 
baigtas malda.

SVARBUS FEDERACIJOS
APSKRIČIO POŠeDIS

Įvyks paskutinį ketvirtadie
nį šio mėnesio, t. y. kovo 28 
dieną (ne penktadienį). Visos 
draugijos yra prašomos būti
nai prisiųsti savo delegatus, 
nes bus didelės svarbos iškelti 
ir svarstomi dalykai.

Kun. N. Pakalnis, 
Fed. Apskr. Pirm.

NAUJI ’’MOTINĖLĖS” 
NARIAI

Jo Ekscelencija Vysk. T. 
Matulionis, kunigai: A. Tžer- 
skis, J. Inčiūra, J. Šupšinskas, 
Dr. Batulis ir K. Keidošius.

Sekret.

TĖVO KAZIMIERO ŽVIRB
LIO, O. P. DOMINIKONO 

MISIJOS:

Kovo 18 — 31, Šv. Kazimie
ro bažnyčioje, Worcester, 
Mass.

Balandžio 1—7, Šv. Kazi
miero bažnyčioje, Paterson,
N. J.

Balandžio 8—14, Šv. Jurgio 
bažnyčioje, Brooklyn, N. Y.

Balandžio 17 iki Gegužės 7, 
Šv. Pan. Apreiškimo bažnyčio
je, Brooklyn, N. Y.

Gegužės 12 — 26, Šv. Jurgio 
bažnyčioje, Shenandoah, Pa.

Birželio 2—15, Šv. Pranci
škaus bažnyčioje, Minersville, 
Pa.

Nuolatinis adresas: Rev. C. 
Zvirblys, O. P., c^o Rev N. 
Pakalnis, 259 No. 5th St., 
Brooklyn, N. Y.

’’ŽMOGŽUDŽIO DUKTĖ” 
GRAŽIAI PERSTATYTA

Lietuvos Vyčių N. Y. ir N. 
J. Apskričio Dramos Ratelis 
perstatė dramą ’’žmogžudžio 
Duktė ’ ’ pereitą šeštadienį 
Great Neck, didžiulėj airių 
mokyklos salėj ir sekmadienį 
kovo 10 d. Šv. Onos parapi
jos salėj, Jersey City, N. J. 
Abu kartu, ypač Jersey City 
drama tikrai gerai sulošta ir 
beveik visi žiūrėtojai buvo su 
graudinti iki ašarų.

Marytės, žmogžudžio duk
ters, našlaitės rolę turėjo 0- 
na Vaičelytė, kurią ji taip ge
rai ir simpatingai atliko, jog 
visiems atrodė, kad ji tikrai 
tai visą turi pergyventi. Jos 
netikros motinos Julijos ro
lę atliko Ona Kainauskaitė, 
kurią ji irgi labai ryškiai ir 
puikiai atliko. V. Kainauskas 
lošė Stasio rolėje ir jis, kaip 
ir pirmieji, gerai pasirodė, 
kaip ir p. Vaičelis, Stepo Ka
ružos, Julijos vyro rolėje.

A. Samalionis tikrai, ’’pro
fesoriškai” atliko profeso
riaus — Zigmo, Marytės ti
kro tėvo rolę. Gi V. Šleivys 
kaipo senas, raišas dvarponis 
už kurio Stepas vertė Marytę 
po prievarta tekėti, atliko sa
vo rolę tikrai ’’poniškai” ir 
suteikė veikalui daug juokin
gų momentų. B. Braškiūtė 
atlošė Zelmos ir labai gyvai 
ir vaizdžiai. Šį veikalą parve
žė iš Lietuvos ir režisavo A. J. 
Mažeika.

Be to perstatyta ir juokinga 
anglų kalba dviejų veiksmų 
komedija ’’Camp Keep-Off”. 
Šiame veikale roles turėjo M. 
Martinkus, P. Vaičelis, L. Ke- 
palaitė, B. Braškiūtė, M. ir O. 
Stagniūnaitės, C. Basanavi
čius. Veikalo režisorius buvo
M. Martinkus.

Laike pertraukų kalbėjo L. 
Vyčių Centro pirmin. A. J. 
Mažeika ir apskričio pirm. 
M. Martinkus. Abiejuose pe
rengimuose dalyvavo gražus 
skaičius visuomenės, ypač 
Jersey City svetainė buvo 
pripildyta.

Sekanti parengimai

Ši jausminga keturių veiks
mų drama ’’žmogžudžio Du
ktė” ir komedija bus persta
tyta šį sekmadienį, kovo 17 
d. Apreiškimo parapijos salėj, 
No. 5th ir Havemeyer Sts., 
Brooklyn, N. Y. net du kartu. 
Vaikams bus perstatyta 3:30 
vai. po pietų su įžanga 15 cen 
tų. Suaugusiems bus persta
tyta 7:00 vai. vakare, kur į- 
žanga bus 35c. Visos Apreiš
kimo draugijos šį perstatymą 
remia.

Šeštadienį, kovo 16 d. šis

veikalas bus sulošta Bayonne,
N. J.

LIET. VYČIŲ N.Y IR N.J,

Apskričio suvažiavimas

Suvažiavimo posėdį atidarė 
pirm. M. Martinkus, pakvies
damas kun. P. Vanagą atkal
bėti maldą. Žodžiu pasveikino 
suvažiavimą kun. P. Vanagas, 
kun. P. Lekėšis, A. J. Mažei
ka ir kun. Petrauskas.

Protokolą perskaitė senoji 
raštininkė, kuris priimtas be 
pataisų. Po to sekė įvairūs ra 
portai. Mandatų komisija pra 
nešė, jog suvažiavime daly
vauja vienuolika kuopų su 30 
atstovų, septyni apskričio vai 
dybos nariai ir apie 50 sve- 
v • cių.

Sporto raportą išdavė K. 
Basanavičius, pažymėdamas, 
jog šių meti} krepšiasvydžio 
čampionatą laimėjo 110 Mas
petho kuopa. Dabar rengiama 
si sporto šventei, kuri įvyks 
birželio mėn. pradžioj.

Nuo dramos ratelio padarė 
pranešimą A. J. Mažeika, pa
žymėdamas, jog veikalai: 
’’žmogžudžio duktė” ir 
”Camp Keep-Off” jau beveik 
prirengta ir maršrutas suda
rytas. Išnešta pageidavimas, 
kad kuopos tuoj po tų veikahi 
perstatymo surengtų savo a- 
pylinkės jaunimo susirinki
mus, kur turėti savo kalbėto- 
jų ir perstatyti jiems vyčiij 
tikslus bei idėjas ir tuo ban
dyti gauti šio vajaus laiku 
naujų narių.

Apie vyčių ženklelius — ka
spinus padarė pranešimą A. J. 
Mažeika, jog aštuonios kuopos 
jau įsigijo ir tik keturios ap
skričio kuopos jų neturi. Nu
tarta, kad ir likusios kuopos 
įsigytų vyčių ženklelių.

Turės išvažiavimą laivu

Šokių komisija pranešė, jog 
negalėdama gauti tinkamos sa 
lės prieinama kaina šį pava
sarį siūlo turėti išvažiavimą 
laivu. Suvažiavimas vienbal
siai tam pritarė ir patvirtino 
komisija, kurios pirmininku 
bus V. Matulevičius ir nariais 
visų kuopų pirmininkai. Iš
važiavimas į vyks antroj pu
sėj liepos mėnesio ir dieną 
paskirs komisija.
Išduota raportas apie bendrą 

visų apskričio kuopų šv. Ko
muniją ir pusryčius. Pasirodė, 
jog visos apskričio kuopos iš
skiriant Brooklyno 49 ir Eli- 
zabetho 52, dalyvavo.

Po to buvo aptarta, kaip pa
dengti Komunijos pusryčių iš 
laidas. Tuo dalyku rūpinsis 
apskr. pirmininkas su 124 kp. 
Taipgi nutarta turėti skundų 
komisiją į kurią išrinkta J.

Brajus, M. Martinkus, A. J. 
Mažeika, B. Kepalaitė ir K. 
Budris. 1936 metų Vyčių Die
ną apvaikščioti užkvietė 41 
Vytauto kuopą į Apreišk. Pan. 
Švč. bažnyčią Brooklyne. Se
kantis apskričio suvažiavimas 
įvyks pas 111 Cliffside, N. J. 
kuopą. Dieną paskirs kuopa.

RUOŠIASI SUTIKTI

Kovo 11 d. Gen. Konsulate 
įvyok visuomenės veikėjų pa
sitarimas, kaip sutikti iš .Lie
tuvos atvykstantį DULR at
stovą advokatą Rapolą Skipi
tį. Dalyvavo daug veikėjų, 
ypač nemažai jaunesniųjų. 
Posėdžiui pirmininkavo kleb. 
kun. N. Pakalnis, Kat Fed. 
Apskrities pirm. Susirinkime 
sudaryta komisijos, kurios 
rūpinsis svečio priėmimu.

DIDĖJA MŪSŲ EILĖS

Savaitraštis Amerika jau 
žengia iš sunkumų į šviesią 
ateitį. Kaskart jį daugiau pa- 
milstama, kaskart randa di
desnį pritarimą ir pasitikėji
mą žmonėse. Matant žmonių 
prisirišimą ir pastangas išlai
kyti ir išugdyti ’’Ameriką”, 
galime drąsiai mūs priešams 
pasakyti: ’’Nebsulaikysi žmo 
nių troškimo, nors tam tikėti 
būt per drąsu.”

Čia paduodame keletą nau
jų skaitytojų, užsirašusių pa
skutiniu laiku.
O. Laurinaitė, Brooklyn.
K. Steponavičienė, Cliffside,
U. Čižauskas, Richmond Hill 
St. Butkus, Brooklyn.
E. Bart, Brooklyn.
M. Povilaitis, Detroit, Mich.
P. Bieliauskas, Brooklyn.
A. Bačiuška, Brooklyn.
P. Makštutis, Brooklyn.
Kun. J. Kuras, Scranton, Pa 
A. Zambrauskas, Maspeth.
O. Lišauskienė, New York. 
J. Wenckus , Sr. Great Neck.
P. Remeika, Šaulėnai, Liet.

A. Zubis, Brooklyn.
J. Navickas, Maspeth.
J. Krasnys, Bellmore, L. I.
F. Pulaski, Bay Shore, N. Y. 
J. Zalusky, Brooklyn.
A. Poderis, Brooklyn.
B. Brigaitis, Maspeth.
A. Astrauskas, Brooklyn.
E. Petruškienė, Brooklyn.
E. Klumbienė, Brooklyn.
W. Turulis, Brooklyn.
A. Balanda, Bridgeport, Ct. 
Kun. P. Vanagas, Jersey City
E. Bazilienė, Jersey City.

J. Joneliūnas, Blissville. 
A. J. Mickevičius, Maspeth.
V. Lukas, Newark, N. J.
F. Butkus, Kearney, N. J. 
Kun. J. Lietuvninkas, Balti

more, Md.
J. Gudiškis, Blissville, N. Y. 
S. Grinis, Maspeth.
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KARALIENĖS ANGELŲ 
PARAPIJA

Choras
Penktadienį, kovo 8 d. įvy

ko choro mėnesinis susirinki
mas, kurį vedė G. J. Visackas. 
Gaila, kad narių, atsilankė 
mažai.

Tie, kurie yra neužsimokė
ję mėnesinės per pereitus še
šis mėnesius, bus paklausti 
atsisakyti nuo mūsų choro. 
Tai visi nariai užsimokėkit ir 
vėl būkit geri nariai mūsų 
chore.

Kovo 17 d. įvyksta choro 
bendra šv. Komunija per 9 
vai. mišias ir pusryčiai. Taip 
gi mūsų parapijoj prasideda 
40 vai. atlaidai, per kuriuos 
giedosime naujus mišparus.

J. Avižonis.

IŠ ŠV. VARDO DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMO

Kovo mėn. 10 d. 1935 m., 
Karalienės Angelių par. salė
je, įvyko šv. Vardo draugi
jos susirinkimas, kurį atida
rė pirmin. V. Dailyda malda.

Neatvykus raštininkui J. 
Avižoniui, šio susirinkimo ra
štininku buvo pakviestas S. 
Lukoševičius.

Skaitomas pereito susirin
kimo protokolas, kuris prii
mamas kaip skaitytas.

Seka pranešimai ir rapor
tai.

S. Lukoševičius praneša a- 
pie įvykusį Knight of Colum
bus Hall katalikų akcijos rei
kalu susirinkimų ir papasako
ja apie buvusių visų jo eigų. 
Pranešimas priimtas.

Įnešamas sumanymas gegu 
žės 3 d. 1935 m. (penktad.) 
vakare surengti metinį silkių 
balių, į kurį pakviesti Aprei
škimo par. šv. Vardo drau
gijų. Sumanymas vienbalsiai 
priimtas. Priimta įžanga 25c. 
Komisijų baliui surengti bus 
išrinkta sekančiame susirin
kime.

Toliau sekė iš buvusio 
’’strazdų” baliaus apyskaita. 
Pajamų gauta $115.07. Išlai
dų padaryta $81.35. Gryno 
pelno balius atnešė $33.72.

Įneštas ir priimtas suma
nymas, kad vargonininkas, 
kuomet šv. Vardo draugijos 
nariai eis bendrai prie Komu
nijos, pagrotų kokia nors pri
taikintų giesmę, už tai jam at
lyginti . $1.00.

Taip pat nutarta visiems 
bendrai per Velykas, laike 
Prisikėlimo Mišių, eiti prie 
šv. Komunijos incorpore.

Nesant daugiau įnešimij ir 
sumanymų, susirinkimas baig
tas malda, kurių sukalbėjo 
pirmininkas V. Dailyda.

MASPEETH, N. Y.

Vytės veikia
Maspetho vyčiai turi mergi

nų basketball tymų — Star. 
Kovo 7 d. supliekė Central 
Brooklyno Vyčių merginų ty
mų (13:8). Maspetho tymų 
sudaro: M. Augustinaitė, O. 
Surdokaitė, O. Jocytė, S. Va- 
selkaitė, B. Bružaitė, B. Hgū- 
naitė, E. Zabelskytė, M. Ra
manauskaitė ir A. Masulytė.

Vyčių kuopa auga. Prisira
šė nauji 25 nariai. Kviečiami 
jaunuoliai atsilankyti į klubo 
naujus kambarius (56-56 Rem 
sen PI.) susipažinti. Vyčiai 
ne juokais lenktyniuoja su ki 
toms kuopoms. Jau ruošiama 
baseball komanda. Turi ping- 
pong grupę. Glee club prak
tikuoja kas savaitę; rudenį 
ruošiasi koncertui. Veikimas 
ne žingsniais, bet šuoliais pro 
gresuoja. Jei visas Maspetho 
jaunimas sukrustų lietuviškai 
veikti, tai vyčiai vadovautų. 
Pamažu jau grįžta visi seni 
nariai.

— Studentų kuopa renkasi 
kas pirmadienis. Kovo 17 d. 
turės Bunco party. Mokinasi 
’’Tėvas rašo gromata į kra- 
jų”.' Statys po Velykų. Visi 
skaito ’’Studentų Žodį”.

— Šv. Juozapo dienų baig
sis novena 8 vai. mišiomis. 9 
vai. laikys iškilmingas mišias 
pats kun. Juozas Aleksiūnas.

—• Ražančiaus draugija
ruoš Bunco party kovo 24 d.

— Sodalietės ruošiasi išlei
sti vienkartinį žurnalų Vely
koms.

— Choras dainavo per radio 
WMBQ trečiadienio vakarų. 
Dabar kas antrų trečiadienį 
choras dainuos 7 vai. vakare 
ir vienas kunigų kalbės.

JUBILIEJAUS ATLAIDAI 
MASPETHE

Brooklyno vyskupo parė
dymu žmonės lanka Queens 
county bažnyčias (taipgi Na
ssau ir Suffolk counties) ir 
atlikę kitas sųlygas įgija pil
nuosius jubiliejaus atlaidus. 
Dabar nereikia lankyti kitų 
bažnyčių. Kun. J. Balkūnas 
jau paskelbė, kad Maspetho 
lietuvių bažnyčioje reikalauja 
mos maldos bus kalbamos kas 
rytas po 8 vai. mišių, sekma
dieniais po 8, 9, 10 ir 11 vai. 
mišių ir po visų gavėnios pa
maldų: sekmadieniais 4 vai. 
po pietų, trečiadieniais 7:30 
ir penktadieniais 7:30 vai. va 
karais. Atlankę Maspetho ba
žnyčių tokiu būdu 12 kartų, 
atlikę išpažintį su Komunija, 
įgys jubiliejinius atlaidus. To
kiu būdu gali įgyti atlaidus 
ne tik Queens, bet ir Kings 
county (Brooklyno) žmones. 
Ši tvarka prasidės su šiuo se
kmadieniu — kovo 17 d. ir 
tęsis ligi bal. 28 d.

PADĖKA

L. M. teatro vakarienės ko
mitetas taria padėkų p. Radze 
vičienei ir p. Žarnauskienei 
už pasidarbavimų ir laiko pa
šventimų rengiant L. M. T. 
šeimyniškų vakarienę. Dėkų 
p-lei Starkaitei, už leidimų 
L. M. T. vaišintis jos kamba
riuose, taipgi už papuošimų 
svečių gėlėmis.

A. Mankiūtė,
S. Jurevičiūtė.

REIKALINGAS DŽENITORIUS
PrlžūrėjimuĮ 20 šeįmynų namo. 

Del sąlygų krelptis:
P. Kadziukonls, 237 Star St., cor. 

Wykoff Ave., Ridgewood, Brooklyn.
Galima rasti tik sekmadieniais.

IRU- EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

nmimtiiiiiiiniiiiiiiiiimmiiiiHimmiiiimmiiimimiiiimiiiinTiiimiiiFg 
= Tel.: STagg 2-2306 =

Į PALOCIUS SALDAINIŲ I
= ’ KRAUTUVĖ =
= GERIAUSIOS RŪŠIES |

Lengvi užkandžiai, kava, arbata. Hot Chocolate E 
E Pietūs išanksto susitarus. .. 3
E AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš S 
E geriausių bravorų, Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: S 
E J. GINKUS, S
E 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. ' =
ziiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiri  iiiiiiiii!imiiiiiiiiiiiiiiiii£

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2—0788 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA 
(LBVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
107 Onion Avenue,

Tel.: STagg 2—5043 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 ;

B 
i 1

Priešais Apreiškimo Bažnyčių
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam <

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y. i

*

EVERGREEN 8-9770 ' ,

JOSEPH GARSZVA į
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.

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

per tai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

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

Kreipkitės adresu:

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

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

N. MASENAS BAKING CO.
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Kovo 15 d., 1935 m.

IŠ APREIŠKIMO PARAPI
JOS

Turiu už ’garbę pasveikinti 
Apreišk. par. Radio vedėją, 
p Jankų, taipgi koristus, už 
tokį gražij programą, kurį 
išpildė kovo 6 d. Netik gies
mės buvo gražios ir pritaikin
tos Gavėnios dvasiai, bet ir 
begalo gražiai jas sugiedojo 
išlavintas Apreišk. Ansamb
lis. Todėl gyvuok Apreiškimo 
chore ir taipgi jojo vade.

Bet ar tik nedidžiausia gar
bė priklauso gerb. kleb. kun. 
N. Pakalniui už atidarymą 
Apreišk. parap. radio valan
dos. Čia jis kaip ir visados, 
stato pirmoje vietoje religi
nius dalykus, o tik potam 
materialius reikalus. Jis pra
dėjo kalbą apie gavėnios, 
kaipo atgailos laiką, idant ir 
tie, kurie negali ateiti ant 
Gavėninių pamaldų, turėtų 
progą išgirsti Dievo žodį nors 
per radio. Paskui jis padėko
jo visiems, kurie rėmė Apreiš
kimo bazarą ir padarė jį ne
paprastai pasekmingu.

Pastebėjau, kad lietuviai, 
netik radio, bet ir bažnyčią 
myli. Vos tik pasibaigus Ap
reiškimo par. radio, tai kaip 
ūžte priūžė pilnutėlė bažny- 
v • čia.

Teko girdėti, kad yra to
kių karštų radio mylėtojų, 
kad jie pradeda aukščiau sta 
lyti radio nekaip bažnyčią. 
Jie mano, kad radio, tai yra 
vienintelis dalykas, kuris ga 
Ii palaikyti parapijas nuo iš
siskirstymo. Tai yra labai? 
silpnas manymas. Radio ne
palaikė bažnyčių ir nepalai
kys, o ypatingai Apreišk. pa- 
rapijonai yra susipratę, jie 
nepames savo parapijos. Jie 
atiduoda: ”Ks yra Dievo,— 
Dievui, o kas ciesoriaus — 
ciesoriui”.

Todėl mylėkime vieną, bet f 
nepamirškime ir nepaniekin
kime kas yra svarbesnio.

Kovo 10 d., sekmad., Aprei 
škimo parapijos Šv. Vardo dr- 
jos nariai ėjo bendrai prie 
Šv. Komuinjos. Dalyvavo la
bai gražus būrelis senesniųjų 
ir jaunuolių draugijos narių. 
Po 8 vai. šv. Mišių buvo visi 
nauji nariai prisaikinti, gi se
nesnieji atnaujino savo paža
dus.

Po šv. Miširj parapijos sa
lėje buvo bendri pusryčiai, 
kur dalyvavo apie 60 narių. 
Gražias prakalbėles pasakė 
gerb. klebonas, kun. N. Pakai 
nis, D v. Vadas kun. J. Karta- 
vičius. Draugijos pirmin. K. 
Baltrušaitis; nariai: Vyčius, 
Skarulis, Mincevičius,
blys ir kiti. Visi reiškė džiau-

. Dum

gsmo, kad draugija žengia ĮPARAPIJOS RADIO WMBQ
pirmyn ir kad gerieji katali
kai dedasi prie jos, nes jos 
idėja yra viena prakilniausių 
Katalikų gyvenime ir veiki
me. Kiekvienas lietuvis kata
likas privalėti} prie tos dr- 
jos prisirašyti ir stoti į eiles 
Kristaus Vardo kareivių.

Valio, Apreiškimo parap. 
Šv. Vardo Draugija!

Dalyvavęs.

Tėvas Kazimieras Žvirblys, 
O. P.

Tik ką atvykęs iš Lietuvos, 
praėjusį sekmadienį laikė su
mą.

Jisai nusiskundė, kad turė
jęs gana audringą kelionę ir 
reikėję sirgti jūrių liga. Tėvas 
Kazimieras šioje parapijoje 
bus Didžiojoje Savaitėje ir 
per Velykas, gi tuoj aus po Ve. 
lykų pradės misijas, kurios 
baigsis su 40 vai. atlaidais, 
kurie pripuola antrą sekma
dienį po Velykų. Kun. Žvirb
lį visi pamylėjo Lietuvoje, 
kaipo gabų pamokslininką, 
reikia manyti, kad ir čia jis 
turės gero pasisekimo.

Kun. S. Stonis.
Sakys pamokslus Apreiški

mo Švč. Panelės atlaiduose, 
kurie pripuola pirmadienį ko
vo 25 d.. Atlaidai prasidės se
kmadienio vakare, kovo 24 d.

Ketvirtadieniais 1:30 po pie 
tų, mūsų parapijos programą 
gražiai paįvairina Kolegijos 
studentai Stanislovaitis ir 
Čižauskas savo dialogais. Šie 
du jaunuoliai gauna pagyri
mų laiškais. Praėjusiuose ke
tvirtadieniuose kalbėta tema 
’ ’Ar yra Dievas ? ” ir ’ ’ar yra 
dūšia?”

Nekantriai lauksime ką šie 
kilnūs jaunuoliai kalbės šį 
ateinantį ketvirtadienį 1:30 
po pietų. Nepamirškime visi 
atsisukti Radio ir pasiklau
syti.

LIETUVIŲ MENO TEATRO 
ŽINIOS

i

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

DR. JOHN WALUK

f

VALANDOS: 
12—2 p. p, 
6—8 vak.

Tel.: EVergreen 8-8707

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

$2,155.12 Gryniausio Pelno!
Bazaras pasisekė. Jeigu pri- 

rokuoti dar $400.50, kuriuos 
seserys su mokyklos vaikais 
realizavo ir pridavė prieš ba- 
zarą tai viso būtų pelno

$2,555.62.
Tai aiškus prirodymas, kad 

parapijiečiai remia savo para
piją nežiūrint į tai, kad para
pijoje siaučia nedarbas.

Pilnas bazaro raportas bus 
išduotas šį sekmadienį iš ša
ky kos.

L. M. T. Valdybos posėdyj, 
parašytieji nauji įstatai bus 
netrukus atspausdinti ir įtei
kti kiekvienam L. M. Teatro 
nariui.

Įstatai reikalingi palaiky
mui 'gražios tvarkos, o tvarka 
reikalinga sėkmingam darbui

Darbo L. Meno Teatras tu
ri užtektinai numatoma pas
tatyti keletas žymių ir dide
lių veikalų.

Kovo 10 d. buvo darbo die
na L. Meno Teatro nariams. 
1 vai. po piet visi vaidinto
jai ’’Juozapo ir Zelbora” su
sirinko pas fotografą p. Ki
čą. Buvo ir ponios: Mikulskie 
nė ir Šertvytienė. Mot. Sąj. 
29 kp. atstovės. Čia visi vai
dintojai nusigrimavę ir persi
rengę į senovės Egipto laikų 
mados rūbus. Po to buvo Pi
liečių Klūbe praktika ir vė
liau visi susirinko pas p-lę 
P. Starkiūtę. Čia turėjo gra
žią vakarienę.

Tą patį vakarą buvo ir val
dybos posėdis, kur aptarta 
skubūs reikalai.

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

Tel.: Evergreen 7-7T1Q

POVILAS GUSTAS

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

ųimmiiiiimnmimiiiiiiimniiimmimimmimmiimmmmiiiimiitiP

1 CLINTON PARKAS 1
= Tinka Piknikams, Baliams, ir kitiems parengimams

= JUniper 5-8059 Jonas Klasčius, Savin. =■■ ■■
= Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. =
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161 NO. 6th STREET

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel.: MAnsfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS
VALANDOS:

1—2 P. P.
6—8 vak.

Išklriant ketvirtadienius ir 
Sekmadienius

Tel.: JUniper 5-4488

(PETRAUSKAS) 
65-08 GRAND AVENUE, 

MASPETH, N. Y.

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 

Namii REpubllc 9-3040

Phone EVergreen 8-10494

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.
Sekmad. 10 iki 12 A.M.

Flatbush Ofisas 
2220 Avenue J

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

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

Tel.: JUniper 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
\ WHOLESALE^

TRUNKSand’ ’ LEATHER GOODS

AMBRELIAI

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

Skelbimą Amerikoje.

GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS
J. P. MACHULIS

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

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

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

S

! x 
i

e-


	1935-03-15-AMERIKA

