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EUROPOS TAIKA PAVOJUJE

Didžiosios Valstybes Susirūpinę

Londonas, Kovo 18 d. — 
Šiąnakt Hitleris paskelbė pa
sauliui, kad Vokietija visai 
nepripažįsta Versalio Taikos 
sutarties nuostatų ir atmeta 
visus jai uždėtus privalumus. 
Tas visoj Europoj sukėlė su
sijaudinimą. Ypač Sąjunginiu 
kės valstybės, kurios laimėjo 
Didįjį Karą ir gavo iš Vokie
tijos Versalio sutarties garan 
tiją, dabar pajuto įžeidimą. 
Anglija, Franci j a ir Italija 
turės pasitarimus dar prieš 
kovo 24 d., kuriuose, mano
ma, dalyvaus ir pats Mussoli
ni. Didžiosios valstybės turi 
įvairių planų Vokietijai pri
versti laikyti savo pažadų, 
bet vienas sėkmingiausių įvy
kdomas yra izoliuoti ją ’’gele
žiniu žiedu”. Reiškia kaimy
nių valstybių militarėm ir po
litinėm sutartim.

Tuo tarpu visoj Vokietijoj 
paskelbta mobilizacija 21 m. 
vyrams. Reichąs priėmė nuta
rimą sudaryti 12 korpusij po 
3 divizijas!

Anglija pasiuntė protesto 
notą Vokietijai. Tą paseks ir 
kitos signatorės. Tačiau vo
kiečiai nepaiso. Maskva nuro
do, kad Hitleris ginkluojasi 
pradėti agresivizmą į rytus. 
Pirmomis aukomis rusai nu
mato, Danzigą ir Klaipėdą. 
Bet to neužteks: tai būtų tik 
pradžia pasaulinio karo..

Autoritetingi žinovai tvirti
na, kad Vokietija į dvi dienas 
galinti pastatyti milioną ka
riuomenės, kuri tiek motori
zuota, kad į 2 dienas lengvai 
pasiektų Maskvą. Paskirtos 
dirbtuvės dieną ir naktį 'dir
bą kariškus auto vežimus. Tai
gi Rusija tariasi su savo są
jungininkėmis.

Europa susirūpinusi artė
jančiu karu, o Lenkija tyli ir 
neprisipažįsta prie klaidos re
miant Vokietiją.

London. — Nežiūrint, kad 
Vokietija viešai įžeidė Versa
lio sutarties signatorės ir sa
votiškai atsakė į Anglijos pro
testą. Anglijos užsienų reika
lų sekretorius Sir Simon kovo 
26 d. vyks į Berlyną, pasitarti 

su Hitleriu ginklavimosi klau 
simais. Manoma, Sir Simon- 
sas pareikš prieš tai įvykstan 
čio Anglijos, Italijos ir Fran
ci jos pasitarimo išneštus rei
kalavimus.

LENKAI IEŠKO 
DRAUGŲ

Susidraugavus Lenkijai su 
pusgalviu Hitleriu, visi lenkų 
kaimynai ir buvę draugai nuo 
jų nusisuko. Lenkija/vienok, 
norėtų turėti įtakos pas kai
mynus, o ypač Pabaltėj. Tai
gi pastaruoju laiku generali
nio štabo viršininkas gen. 
Gonsiorovskis, lydimas trijų 
gen. štabo karininkų, vieši 
Baltijos valstybėse. Pirmiau
sia atvyko Rygon. Dalyvavo 
specialiai tam įvykiui sureng
tose Latvijos kariuomenės ma- 
nievruose. Iš Rygos gen. Gon- 
siorovskis vyksta į Estiją ir 
Suomiją.

PRIIMTI RAŠYBOS 
PAGRINDAI

Lietuvos kalbininkai kele
tą metų tyliai dirbo pertvar
komos rašybos srityje, kol ga
lutinai parengė rašybos pa
grindus. Šiomis dienomis re- 
formuojamossios rašybos pa
grindai galutinai priimti. Da 
bar jie trumpai, dėsnių for
ma, aprašyti ir netrukus Švie 
timo Ministerija juos išleis at
skiru vadovėliu.

Naujoji rašyba bus lengves
nė ir visiems privaloma.

RUSIJOJ VIDUJE 
NERAMU

Išvakarėse Vokietijos nau
jų žygių, Sov. Rusija ėmėsi 
griežtos kovos su ’’neištiki
mais” kariais ir šiaip pilie
čiais. Viso areštuota apie 1000 
buvusių caro aukštų karinin
kų ir išsiunčiama į Šiaurės 
Sibirą.

Rusija vis įtarinėja savo 
piliečius neištikimybėje ir no
ri juos izoliuoti arba kalėjimų 
sienom arba ... kulkosvaidžių 
ugnim.

ROOSEVELTAS DOMI
SI EUROPOS ĮVY

KIAIS

Prezidentas Rooseveltas 
akyvaizdoj Vokietijos atsigin- 
klavimo, turėjo ilgą pasitairi- 
mą su specialiu Ambasadorių 
Europai N. H. Davis ir Valst. 
Sekret. Hull. Amerika yra la
bai susidomėjusi Europos į- 
vykiais, bet kolkas nepareiš
kia savo nusistatymo.

RUSIJA LAUKIA 
EDENO

Anglijos nepaprastas pa
siuntinys Edenas atvyks ne- 
poilgo Maskvon su politiniu 
vizitu. Sovietai ypač domisi, 
ką jie išgirs nuo jo. Prie da- 
bartiniij Europos politinių ap
linkybių, šis Edeno atsilanky
mas turės didelės reikšmės.

Galima tikėtis ir artimesnių 
santykiij užmezgimo tarp So
vietų ir Anglijos. Taip galvo
ti nebūtų naivu, prisimenant 
faktą, kad ir Italija jau arti
nasi su Jugoslavija.

KATALIKŲ AKCIJOS 
KAMPANIJA

Amerikos — Columbo Vy
čiai — visoj šalyj ir Kanadoj 
pradėjo smarkiai katalikii ak
cijos kampaniją. Bus imtasi 
priemonių, kad visus pasaulie
čius patraukus katalikiškam 
veikimam Ta kampanija tęsis 
2 savaites.

LENKAI PRIEŠ 
ŽYDUS

Lodziuj, Lenkijoj, lenkii 
tautininkai pradėjo kovoti 
žydus: norima išvyti iš visų 
miesto valdybos vietų, taipgi 
ir profesūros bei amatų. O 
žydai čia yra gana stiprūs, šu
to jų. Kuo baigsis kova -- ne
žinia.

— Kai Europą dengia nera
mumo debesys, iš po kurių ga 
Ii sublizgėti karo žaibai, tai 
Japonija tyliai ruošiasi neti
kėtinumus sutikti. Ji perka 
'visokias geležies atmatas ir 
tirpina į geležį ir deda į atsar
gą. Taipgi lieja iš jos kanuo- 
les ir rengiasi karui.

KLAIPĖDĄ APLEIDO 
VICEKONSULAS
Kaunas. — Vokiečių gene- 

ralio konsulato Klaipėdoje 
vice konsulas von Halėm iš 
jo užimamos vietos atšauktas 
ir šio mėn. 25 d. iš Klaipėdos 
jau išvyko. Jo palydėti į sto
tį buvo atvykęs konsulato per 
sonalas ir buvęs Klaipėdos 
krašto direktorijos pirminin
kas dr. Schreiberis.

UNIVERSITETE GIN- 
LŲ SANDELIS

Kubą visi žino kaip re volių 
cijų, naminių kani šaltinį. 
Taip iš Havanos praneša vie
tos universitete padaryta kra 
ta ir rasta daug dinamito, 
šautuvų, bombų ir kareivių 
uniformų. Tą medžiagą radi
kalai studentai naudojo kelti 
riaušėms prieš vyriausybę. Ra 
dikalai studentai sekami.

VOKETIJA SŪKŪRYJ

Prie ko eina naziška Vokie
tija — nė patys jos vadai ne
žino. Ji įsivyravo į kažkokį 
neramumo sūkūrį, kuris gali 
būti jai pražūtim.

— Kovo 18 d. visoj Vokieti
joj areštuota apie 700 protes- 
tonų dvasiškių, kurie pasiprie
šino pusiau pagoniškose di
džiojo karo aukų pagerbimo 
ceremonijose. Tą pačią dieną 
Berlyne įvyko oro manievrai 
ir apsisaugojimo iš oro de- 
monstravimas.

— Danzige varo plačią pro
pagandą už prisijungimą prie 
Faterlando ir bando lenkus iš 
stumti iš viso valdamojo apa
rato.

— Kai Klaipėdos išdavikai 
sėdi teisiamųjų suole Kaune, 
Klaipėdos krašte steigiamos 
kitos hitlerininkij bernų gau
jos, o visas Lietuvos pasienis 
skęsta grąsinimų ir ginklų 
barškinimo sūkūryj.

— Italija pasiūlė atkeršyt 
ties laužymą — ją ekonomi- 
Vokietijai už Versalio sutar- 
niai boikotuojant. Bet šis gal 
ir bus pavojingiausias būdas, 
nes Vokietija stovi prieš eko
nominę katastrofą, taigi ap» 
vaigusi nepasisekimu ir nema 
tydama išeities, gal-i išeiti iš 
rybų.

I Iš Visur
— Redslob, Strasburgo uni 

versiteto tarptautinės viešo, 
sios teisės profesorius, lankė* 
si Kaune ir laikė kelias pas» 
kaitas. Prof. Redslob yra įta- 
kingas ir žymus Franci jos 
mokslininkas. Jis viešai gina 
Lietuvos teises Klaipėdoj.

— Iždo sekretorius Morgen 
jau paskelbė, kad Amerikos 
Federale valdžia išpirks kare 
metu užtrauktus Pirmos Lais- 
vės Paskolos Bonus. Neatmo. 
ketų bonų yra apie $2,000,* 
000,000. Išpirkimas prasidės 
nuo birželio 15 d.

— Santykiai tarp Japoni 
jos ir Rusijos žymiai pagerė
ję. Rusija net sutinkanti su
mažinti savo kariuomenės ap
saugą rytuose. Tačiau visai 
atšaukti kariuomenę nuo Man 
chukuo sienos nesutiko ’ ’dėl 
geografinių aplinkybių”.

— Franci jos teisingume 
ministeris Pernot išleido ap
linkraštį, reikalaujantį, kad 
viešame gyvenime būtų taiko
mas dar 1930 m. išleistas do
ros įstatymas. Franci jo j dora 
labai pakrikusi.

— Amerikos senatas atme. 
te kaikuriuos savo nutarimui 
liečiančius $4,800,000,000 vie- 
šųjįj darbų bilių ir pasiduoda 
Prezidento valiai

— Kovo 19 d. Kaune pra- 
sidėjo degazacijos kursai, ku
riuose aiškinta kaip apvalyt? 
daiktus, užkrėstus nuodingom 
dujom. Šie priešcheminės ap 
saugos kursai tęsis 4 savai, 
tęs.

— Aiitrojo cukraus fabrike 
Lietuvoje statyba atiduota 
žydams Ilgovskiams už 1,400,- 
000 litų, o mašimj pastatymas 
ir visas montažas atiduota če< 
koslovakii firmai ’’Škoda” 
už 3,148,000 litų. Tai taip 
Lietuvoje rūpinamasi savai, 
siais.

— Sutriuškintiems Graiki- 
jos sukilimo vadams mirties 
dekretas sulaikytas. Minist 
kabinetas nesutaria dėl baus, 
mete. Vieni stoja už pasigailė- 
jimą, kiti už griežtą nubaudi. 
mą. Karo min. gen. Kandylis 
siūlo priimt pasigailėjimą.

— Pereitais metais iš Lieti* 
vos išvežta 44 tonai už $142,- 
700 litų medaus. Beveik visas 
eksportas ėjo ^Vokietijon,
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VOKIETIJA GINKLUOJASI
Vokietija paniekino Versalio sutartį. Iš po nakties ap

siginkluoja penkiais šimtais tūkstančių, kareivių. Jinai tik 
1914 metais prieš pat karą, buvo tokia galinga. Nusivylusi 
taikos sutartimis, valstybių nusiginklavimu, geriaus sakant, 
įtardama tautų lenktyniavimą ginkluotis, Versalio sutartį, 
draudžiantį jai ginkluotis, numetė į gurbą.

Ar ji nori karo ? Ne, sako Hitleris. Nori taikos. Užtikrin
ti taiką, apginti savo rybas, Vokietijai reikalinga didžiulė 
kariuomenė. Nors Tautų Sąjunga buvo jai nuolaidi, pripa
žino jai lygybę, grąžino Saarą, jau anglų, užsienių ministeris p. 
Somons ruošėsi važiuoti Berlynan derėtis dėl tolimesnhį Eu
ropos ramybę liečiančių sąlygų.

Vokietija džiaugiasi atsiginklavimu. Bet pasaulis įtari
nėja. Kodėl Hitleris nesitarė su Santarve Versalio sutarties 
atmainomis? Kas gali garantuoti jų užlaikymą kitų taikos 
paktų? Ar tik nebus karui prisiruošimas?

Vokietija serga pagieža. Ji nori karo pralaimėtus kraštus 
atgauti. Karo su Vokietija niekas nenori. Jai gintis nuo už
puolimų nereikės. Kam reikalinga dvylikos korpusų, kariuo
menė taikos metu?

Septyniolika metų vokiečiai tyliai, bet energingai socia
liai, ekonominiai ir militariškai persiorganizavo. Jos orlaiviai, 
karo mašinerijos, laivynas lygsta kitoms valstybėms. Aliar- 
miškai diplomatai pastebėdavo, bet negalėdavo sudrausti. Ir 
dabar, ką gi Vokietijai padarys, kad apsiginklavo? Nieko. (

Klemenso pažadėjo, kad Versalio sutartimi tautos į de
šimtį metų nusiginkluos ir prisilygins Vokietijai. Kas kita 
įvyko. Niekad valstybės nesiginklavo kaip dabar. Lenkija ir 
ta virš trijų šimtų tūkstančių kariuomenę turi. Kodėl ne Vo
kietija?

Vokietija, sulaužydama Versalio sutarties V dalį, sulau
žė sutartį su Jungtinėmis Valstybėmis. Kaip reaguos kitos 
valstybės? Dar didesnė kariuomenė, oro ir jūrų laivynais. 
Ypač Vokietijos kaimynai gaus militarizacijos karštligę. Už 
Vokietijos atsiginklavimą kalta Santarvė.

Lietuva silpniausia Vokiečių kaimynė. Ji turi ginčą dėl 
Klaipėdos krašto. Todėl Lietuva turi ginkluotis. Josios ka
riuomenė permaža ir silpna. Oro laivynas visiškai mažas; 
tankų vos kelis turi, fortai apleisti. Vokietijos ginklavimą- 
sis ir santarvės bejėgiškumas turi pamokinti lietuvius nesi
remti kitais, netikėti intervencijomis, bet savo ginklu išlai
kyti nepriklausomybę.

STIPRĖJAME NAUJA DVASIA
Šie metai yra lyg naujo mūsų atgyjimo metai. Kai neju

čiom slenka šalin nedarbas, o grįžta germetis, kartu nyksta 
ir mūsų organizacijų letargo slogutis, o pradedame atgauti 
savimi pasitikėjimą, energiją ir didesnį susirūpinimą savo tau
tos likimu. Šiais metais ypač susirūpino mūsii likimu ir mūsii 
senoji močiutė — Laisvoji Lietuva.

Kiek buvo per praėjusius kelioliką mėhesių įvairių sei
mų — seimelių ir suvažiavimų; — kur čia besuskaitysi. Juo
se priimta daug nutarimų, naudingi^ rezoliucijų. Tačiau, gai
la, nevisos iš jų krito į derlingą dirvą. Ypač reiktų mūsų — 
Rytinių Valstijų — Federacijai daugiau Kongreso nutarimų 
įgyvendint.

Vienok reikia pasidžiaugti kitu džiuginančiu reiškiniu: 
iš naujo prisikėlė mūsų jaunimas ir sparčiai eina pirmyn. Tą
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APŽVALGA:—
DĖL ’’VIENYBĖS” PASTA

BOS
’’Vienybės” redaktorius pa

darė pastabą, kad ’’Ameri
ka” persispausdino jų straips 
nį, neatiduodama ’ ’credito ’ ’ 
p. Tysliavai. ’’Amerika” čia 
nepadarė jokio kriminalo, nes 
po straipsniu ’’Jie išėjo į žmo 
nes” — padėjo, kad imta iš 
’’Šaltinio”. Tai pasielgta su- 
lyg laikraštinės etikos. Jei 
Mariampolės ”Š”. ištikro per 
sispausdino iš ’’Vienybės”, 
tai ne mūsų kaltė. Mes ten ne 
radom apie tai pažymėta.

Antra, ir matydami tokį 
pažymėjimą, negalėtume ’’imt 
už pinigą, nes esame pastebėk 
ję, kaip gražiai ’’Vienybės” 
redaktorius ’ ’nusavina ’ ’ kitų 
laikraščių žinias, visai ’’pa
miršdamas” pažymėt iš kur 
imta. Jei redaktorius apie tai 
jau ’’pamiršo”, tai mes ga
lėtume priminti.

Kas žino, iškur kas nukopi
javo ir čia diskusuojamą strai
psnį. Gal ’’Vienybė” paėmė 
iš ’’Saleziečių Žinių”?

LIETUVIS GAVO DALĮ NO
BELIO PREMIJOS

Apie mums gerai žinomą 
veikėją ’’Mūsų Laikraštis” 
rašo:

”Iš Amerikos praneša, apie 
išgarsinimą dar vieno lietuvio 
vardo amerikiečių spaudoje.

’ ’Rochesterio universiteto 
prof. G. Whipple, už išradimą 
sėkmingo būdo išgydyti pa
vojingai mažakraujystei, gavo 
Nobelio premiją. Bet profeso
rius nutarė premiją, sudaran
čią 14,000 dolerių, pasidalin
ti su penkiais savo pagelbi- 

galime pastebėti visose kolonijose. Ypač džiugu, kad mūsų 
jauna ALRK. Moksleivių ir Profesionalų organizacija sėk
mingai auga ir kristalizuojasi. Reikia džiaugtis tos jaunos or
ganizacijos centro valdybos darbštumu ir sumanumu..

Kita mūsų išeivijos viltis — tai Lietuvos Vyčių organiza
cija. Kurį laiką tiek daug dirbusi ir taip gražiai atsižymėjusi, 
ta seniausia Amerikos Lietuvių išeivijos orgnizacija buvo kaž
ko išsigandusi, buvo ėmusi merdėti. Bet likimas lėmė jai nežū
ti, gyvuoti! Štai dabar matome ją vėl stiprėjančią, vėl atgim
stančią nauja energija. Reikia tik džiaugtis, kad mūsų išei
vija rimtai įvertino tą kilnią organizaciją ir ja susidomėjo. 
Po naujų metų paskelbtas Vyčių vajus visose kolonijose eina 
su didžiausiu pasisekimu. Iki šiol jau prisirašė apie 400 nau- 
jų narių! O vajus tęsis iki Velykų; taigi dar gali duot gražių 
vaisių. Reiktų tik, kad kolonijų vadai suprastų jaunimo dva
sią ir, atleidę jiems už vieną kitą pasitaikantį išsišokimą, ko
operuotų bendram darbe. Liaukimės beprasmiai linksniuoti 
jaunimo svarbą, o parodykime praktiškai, kad suprantame, 
jog jaunime yra mūsų ateitis.

Bendrai, mūsų katalikiškoji išeivija pradeda suprasti 
centralinių organizacijų reikšmę. Tai yra Federacijos nuo
pelnas. Reiktų tuo džiaugtis, bet kartu ir pasirūpinti, kad 
tas gražus pakilęs ūpas nenuslūgtų.

ninkais, kurių tarpe , yra lie
tuvis J. C. Morkūnas.

’’Morkūnas yra 'Amerikos 
lietuvių katalikų studentų ir 
profesionalų s-gos pirminin
kas. Prieš kiek laiko jis su tė
vais buvo parvykęs į Lietuvą 
ir lankė Jurbarko gimnaziją. 
Paskiau vėl grįžo Amerikon. 
Ten daug dirba lietuvių jau
nimo tarpe.

’’Šią vasarą jis organizuo
ja Amerikos lietuvių viet. stu
dentų ekskursiją į Lietuvą, 
į Ateitininkų Federacijos 25 
m. jubiliejinį kongresą.”

HITLERIO GĄZDINIMAI
’’Draugas” rašo: ’’Kuomet 

Hitleris įsigalėjo Vokietijoje, 
ne vienas politikų pranašavo, 
kad tas vyras privirs Europo
je košės. Taip ir buvo. Jis tą 
’’košę” šiandien jau verda. 
Jis gązdina ne tik savo kai
mynus, bet ir visą pasaulį, 
nes nebesiskaito su tarptauti
nėmis sutartimis. Hitleriui 
Versalio sutartis pasidarė tik 
nieko nevertas popiergalis”.

’’Šiomis dienomis paskelbė 
kad Vokietijoje įveda priver
stina kareiviavimą. Pradeda 
visu frontu ginkluotis ir tuoj 
sudaro apie 500,000 vyrų ka
riuomenę.

’’Kaip žinoma, po Pasauli
nio Karo sudarytoji Versalio 
sutartis leidžia Vokietijai lai
kyti tik 100,000 kareivių, 
draudžia statyti karo laivus, 
lėktuvus, dirbti visokius karo 
pabūklus. Tačiau nazių vadas 
Hitleris išdrįso padaryti be
galo drąsij žygį — išeiti prieš 
Versalio sutartį.

’ ’V okieti j os ginklavimąsis, 
beabejonės, gązdina mūsų 
tautą. Kiekvienam supranta

ma, kad Hitlerio tikslas yra 
atgauti visas karo metu pra
rastas teritorijas, kurių tarpe 
yra ir Klaipėdos kraštas. Bet 
ir čia tuo tarpu nėra pavo
jaus, nes vokiečiams užpuolus 
Klaipėdą, prasidėtu ne vien 
lietuvių vokiečių, bet ir visos 
Europos karas, kuris tuo tar
pu, kaip ankščiau sakėbne, ne
kils, nes pati Vokietija kol 
kas jo nenori, o ką jau bekal
bėti apie kitas valstybes. Ži
noma, Lietuva ir visa mūsų 
tauta turi būti atsargi, budė
ti, rengtis ir ieškoti draugiu 
užsieniuose”.

KATALIKŲ AKCIJOS IR 
SPAUDOS VAJUS

. Praėjusių metų A. L. R. K. 
Federacijos kongresas priė
mė tokio turinio rezoliuciją:

’’Didėjant mūsų visuome
nės reikalams ir darbams, 
yra būtinas reikalas didinti 
organizuotąsias jėgas. Dėl to 
24 kongresas nutaria būsimais 
metais gavėnios metu suorga
nizuoti Federacijos ir Katali
kiškos spaudos vajų, kad į- 
traukti į Federaciją visas 
draugijas, suorganizuoti sky
rius visose kolonijose, plačiai 
paskleisti tikybinės ir tauti
nės krypties laikraščius ir 
knygas. Šiam tikslui panau
doti visokias priemones: spau 
dą, paskaitas, radio, filmas ir 
tt. Prašyti filmininko A. Pel- 
džiaus, kad jis važinėdamas 
po lietuvių kolonijas skleistų 
Federacijos idėją ir platintų 
mūsų spaudą.”

Pildant šią rezoliuciją vi
sos mūsų kolonijos, be išim
ties, turi suorganizuoti kata
likiškojo veikimo ir katalikų 
spaudos savaitę.

Tokios savaitės pragrama 
turi būti maždaug tokia:

1. Pamokslai bažnyčiose.
2. Paskaitos ir prakalbos 

salėse.
3. Vaikščiojimas po namus 

užrašant katalikiškus laikra
ščius ir prirašinėjant narius 
prie katalikiškų organizacijų.

4. Aiškinti draugijų susi
rinkimuose svarbą priklausyti 
prie ALRK. Federacijos.

5. Kur nėra, organizuoti 
ALRK. Federacijos skyrius.

6. Kur galima, Katalikiškai 
Akcijai naudoti ne tik spau
dą, prakalbas, namų lanky
mą, bet ir radio.

7. Apie vajaus pasekmes 
reikia pranešti Federacijos 
sekretorijatui.

ALRK. Federacijos 
Sekretorius.

2334 So. Oakley Ave., Chica
go, m.
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ŠERMUKŠNINĖ

DĖDĖS PAAIŠKINIMAI

Tautininkai.

Atsakydamas tau dzūkeli į 
kveščiną kurį davei praitų me
delių, kas yra tautininkai, ga
liu tik tiek pasakyt, kiek ro
do mūsų taip vadinama Ame- 
rikanckai-Lietuviška anciklo- 
pedija. 1 ’Tautininkai tai yra 
tie obuvateliai, katrie neturi 
nė priešų, nė rėmėjų, nė reli
gijų, nė partijų, nė idėjų. Jie 
yra ’’neprigulmingi ” ir geri 
tiems, su kuriais jie nieko 
bendro neturi. Kadangi jie 
nėra pastovūs ir neturi jokių 
idėjų, tai visur sakosi esą ’tau 
tininkai’, nes kitaip susiedai 
galėtų be jokio pamilko juos 
pavadinti ’čigonais’. Kaip žo
dį ’ ’tautininkai ’ ’ vyrozi j a 
Lietuvos anciklapedija — aš 
nežinau ir tau, biednas dzūke
li, ištlumočyt negaliu.

Aplink Tysliavą

Dabar norėč pridurt, kad ir 
p. Juozapas Tysliava, kurio 
tėvai, kaip jis pats sako, jau 
keli šimtai metų kaip mirę ir 
kurio šiundien yra burdė arba 
imeninos; yra vienas tokių 
tautininkų’. Ypač tautišką ka- 
mizelką arba vestę jis dabar 
dėvi, nes visų cicilistų ir tau
tininkų ir nežaliezninkų turi 
būt įrankiu. O būt keno įran
kiu yra lengviausia tam, kuris 
yra bepartyvis, be idėjų, be, 
be... be., žodžių, be nugarkau
lio.

Tik man dyvas, kad tokios 
plačios tautiškos — cicilikiš- 
kos masės savo ramsčiu pasi
rinko žmogų be nugarkaulio! 
Ir dar kokį!!

Tik aš norėč kartu su Juo
zuku apibąrt ir katalikiškų 
gazietų radaktorius. Kamgi 
jie bereikalo Juozuką bara už 
įvairius netaktus, išsišokimus, 
koliojimus? Juk tai visai ne- 
dyvas. Tysliavų Juozukas, at
sakydamas į mano vožnos šer
mukšninės barkštelėjimą į jo 
’’poetišką širdelę”, prisipaži
no, kad savu laiku jis pasi
sakė nesąs lietuvis: (nors la
bai dažnai jis didžiuojasi savo 
dzūkiška kilme). Taigi aš,

nors senovinio geidžio ir sa- 
maučka žmogus, prisimenu, 
kad narodnoj učiliščei būdams 
skaičiau stori ją, kad prūsai 
tai tie patys mūsų žemaičiai ir 
savo žemaitišką šnektą net iki 
šių česų išlaikė, per 6—7 šimt
mečius būdami po vokiečiais. 
Taigi Tysliavų Juozukas kly
sta, sakydamas, kad jo ’tau
ta išmirus, jo kalba užmirš
ta”. Jis nežino savo istorijos. 
O tokius žmonelius, kurie ne
pažįsta savo tautos istorijos 
ir graibstosi nežinojimo pa
tamsy j. Dr. Basanis vadina 
vaikais, nežiūrint, kad jie bū
tų ir 7 pėdų aukščio ir dide
lius plaukus nešiotų. Taigi 
neverta mūsų radaktoriam už- 
sigaut, jei česais ir pastebit 
ką nenormalaus. Vaikams už* 
viską reikia atleisti. Senas dė
dė viską laiko už gerą.

Ypatingas koncertas

’’Kad kirse, tai jau kirsc”, 
sako dzūkų patarlė. Ta patar
le pasinaudojo Brooklyno I- 
ji gildija ir suruošė joniškie- 
tiškas sutiktuves kovo 17 d. 
Net per 3 radio programas, 
3 vyrai, per tris savaites piš- 
kino — garsino ir žmonis 
kvietė. To negana, užsakė 
6000 plakatij ant Ten Eiekso. 
Ali jie atrodė permaži (nes 
Narvydo presas mažiukas), tai 
big Joe davė orderį ’’Vieny
bei” dar atlieti 8000 dides
nių. Visur buvo pridėta tų 
plakatų ant langų bei barų ir 
lauke, kad kas ateitų jų pa
siskaityti. Taip ir aš nugužė- 
jau su šermukšnine į Klaš- 
čiaus salę. Dar po Patriko 
dienos keletas airišių, atsirė
musių į sieną, laukė basket
bole, o lietuviai rinkosi į 
koncertą. Plakatų tūkstančiai 
gulėjo ant lango; žymesnių 
klaidij ten nepastebėjau., tik 
tiek, kad neperdaug dzūkiš
kai buvo kirsta. Salėj susirin
ko 23 žmonės, su 12 tikrųjįj 
narių, kurie buvo prisicieliję 
dainų programai. Aš ten pat 
padariau ščiotą ir išfigeria- 
vau, kad kožnam dalyviui su
šaukti buvo atspausta po 608 
plakatus ir po kitą tiek radio 
bangomis lipšnių ir įtikinan
čių žodžių. Tai tikrai nesi
gailėta. Bet mat garsinimas 
nelygus garsinimui. Aš per 
šermukšninę niekam neznai- 
minau, tai taip ir išėjo. 
Ar ne vožna šermukšninė? 
Taip, į jos bakštelėjimą sku
biai atsako ir seniausios lie
tuviškos gazietos vyriausias 
čyfas, ir dar pirmame savo 
pašėnavoto puslapio skiltyj!

Dėdė.

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

Kun. A. Burba.

DAINA
Tasai žmogus besmegenis, 
Kurs už rūbus parsiduoda.
Rudkalnierių užgyvenęs,
Savo kalbos neb’užuoda.

Kad išgirsta savo kalbą,
Ano ausys užsidaro,
O liežuvis niekus kalba,
Būk jam kalba gėdą daro.

Kiekviens žmogus išmintingas,
Savo bočių kalbą myli.
Bus vargdienis, ar turtingas, 
Su tėvyne šneka, tyli.

Nors mokėčiau šimtais šnektų, 
Mokyčiausiu žmogum tapčiau, 
Girsiuos savo, nors patektų 
Eiti priešij keliais nakčia.

Už jūrių, marių plačiausių,
Už miškų tamsių, tamsiausių,
Už kalnų aukštų, aukščiausių, 
Šnekėt savaip nepaliausiu.

Kaip išgirstu savo šneką,
Ir sergant lengviau ant kūno,
Iš džiaugsmo ašaros teka, 
Ii; sakau: lai vis taip būna!

KRITIKA NE KRITIKA
4.

Dažnai užmetama mūsų 
spaudai, kad nepaduoda vie
tos smulkių įvykių, kasdieni- 
niij neigiamų gyvenimo epizo
dų, kaip girtybių, peštynių, 
vagysčių, bylinėjimij ir kt. 
Atrodytų, kad jų mumyse 
nėra. Visai ne. Jų pilna, tik 
katalikų spauda negiria jų, 
nekelia aikštėn, kaip apgailes
tautinus apsireiškimus, visuo
menei gero nenešančius. Spau
da turi mokinti, auklėti, infor 
muoti, kas gera, gražu, pra
kilnu. Tik geltonoji spauda 
sensacijomis minta.

Lietuviuose daug brudo esą 
ma. Štai Chicagoje du jaunuo
liai (Sinkus ir Žvirblis) kalti 
narni žmogžudystėje. Keli lie
tuviai ten kaltinami už testa
mento suklastavimą. Į tą 
biaurų žygį įvelta keli biznie
riai ir vienas profesionalas. 
Ne tik jaunųjų tarpe, bet ir 
senesniųjų randasi kriminalis
tų. Kas Amerikos ’’enemy 
No. 1?” Lietuvis — p. Kar
pis. Wilkes Barre apylinkė
je taipgi lietuvių vardas su
terštas keliais kaltininkais. 
Kone visose kolonijose rasis 
išdykusių padaužų, prasižen
gėlių. O lietuviai visur dar 
turėjo ligi šiol gerų piliečių 
vardą.
Kaip pas mus? Spaudoj nieko 
negirdėti. Paklausk teisinu 
vertėjų ar valdininkų. Gaila 
ir skaudu girdėti jų papasa
kojimų. Rakieteriavimas, bal
toji vergija, narkoto trafikas, 
apdraudos klastavimai ( su te 

stamentais), būtlegerystė par 
excellence, vagystės, svetmote 
rystė, randa šunkelius įsis
kverbti mūsų gyvenimam

Kas kaltas ? Materializmo 
liga ir noras greit praturtėti. 
Dorovinis susmukimas ten 
skverbiasi kur atsipalaidoja 
nuo tikybinio gyvenimo. Die
vo ir Bažnyčios įsakymų pa
mynimas, nepaisymas lietuvi
ško veikimo, parapijų rėmi
mo, stumia lietuvius į priešin
gas draugijas, saliūnus, skiria 
nuo savųjų.

Neveltui ’’Draugas” klau
sia: Lietuviai, kur einame? 
’’Ligišiol turėjome gerą var
dą kitataučių akyse, bet da
bar kas kart daugiau ir dau
giau jis pradedamas suteršti. 
Net policijos atstovai jau pra 
deda klausti — What is 
wrong with Lithuanians. Iš 
tikro what’s wrong?”.

Dabar gavėnia, katalikiško 
veikimo laikas. Daugumoje 
bažnyčiij įvyksta misijos, re
kolekcijos, Keturesdešimt va
landų atlaidai. Su dvasiniu 
atsigavimu maldoje, mąsty
mu, sakramentais, būtinai 
praplėsti draugijinį ir spau
dos veikimą. Pasaulinė dva
sia perdaug išblaškė mus, at- 
kratė nuo parapijinio veiki
mo, nuo gražių lietuviškų ba 
nytinių papročių, pamaldų. 
Grąžinkime senovės tikybinę 
dvasią, lietuvišką sugyveni
mą, pasitikėjimą, grįš draus
mė, pamaldumas, pasišventi
mas ir savygarba. Lietuvių 
vardas išsilaikys aukštoj pa
garboj.

Vincas Juronis.

NEW YORKO MIESTAS

THEODORE ROOSEVELT 
gimė spalių 27, 1858 m. o jo 
gimimo vieta randasi 26-28 E. 
20th St. New Yorko mieste.

METROPOLITAN TOWER 
New Yorko vidumiestyje, tu
ri 700 pėdij aukščio. Iš jo bo
kšto šviesa net 80 mylių at
stume matyti. Čia dirba su- 
virš 7,000 žmonių.

HOTEL McALPIN, 23 auk
štų, turi 1,620 kambarių ir 
1,100 maudyklių.

COMMODORE Hotel turi 
2,000 kambarių ir tiek pat 
maudyklių.

WALDORF ASTORIA ho
tel turi 1,400 svečių kamba
rių ir maudyklių ir yra vie
nas iš žinomiausių Amerikoje 
hotelių.

Hotel Pennsylvania, turis 
2,200 kambarių. Yra didžiau
sias pasaulyje hotelis.
THE LINCOLN building, iš 
didžiausių New Yorko na
mų, 700 pėdų aukštumo, tu
rįs 52 aukštus, užima 915,000 
ketvirtainiij pėdij plotį.

THE CHANIN Bldg.. 621 
pėdų aukščio, turįs 55 aukš
tus, užima net 1,055,000 ket
virtainių pėdij plotį.

TIMES SQUARE yra cen
tras teatrų ir hotelių papuoš
tas įvairiausiomis šviesomis, 
ir žinomas kaipo ’’Didysis 
Baltas Kelias”. Milijonai lan 
kytojij čia kesmet atvyksta jo 
pasižiūrėti ir pasigėrėti gra
žiomis šviesomis.

FIFTH AVENUE, ir 42nd 
Street, randasi didžiausias 
žmonių judėjimas, kuris tvar 
komas pagelba raudonų ir ža
lių šviesų. Čia randasi gra
žiausios pasaulyje krautuvės

PUBLIC LIBRARY užima 
net du blokus ant Fifth Ave
nue tarp 40 ir 42 gatvių. Jis 
turi su virš 2,500,000 tomų 
dėl skolonimo žmonėms kny- 
gų ir suvirš 7,000 periodikų. 
Jis buvo atidarytas gegužės 
mėn. 1911 m. ir kainuoja apie 
9,000,000 dol.

PARAMOUNT Bldg., vie- 
nas iš žavingų statybii 450 
pėdų aukščio, kainuojąs $12,- 
000,000. Šalia jo randasi Pa
ramount teatras turįs 4,000 
sėdyniij ir gražiausias deko
racijas.

ŠV. PATRIKO Katedra 
New Yorke yra vienas iš gra
žiausių gotų styliaus pavyz
džių Amerikoje. Ji pastatyta 
1897 m. ir kainavo apie 4 mi- 
lionus dol. Jos bokštai yra 
350 pėdų aukščio. Katedroj 
gali sutilpti 2,500 žmonių.
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Ar girdite Amerikos radio pro
gramas? Trečiadieniais 7 vai. va

karo. Penktadieniais 10:15 v. ryto

KAI DU STOS —
Visados, daugiau padarys, 

‘— taip sakoma vienoje lietu
vių dainoje. Iki šiol savaitra
ščio Amerikos radio progra
mos reikalais teko rūpintis 
žemiau pasirašusiam. Tai buvo 
per didelis reikalavimas iš 
vieno asmens, kuriam teko 
radio programos reikalus su
vesti pripuolamu laiku, nes iš 
gautų skelbimų ne visuomet 
užtekdavo apmokėti radio 
stočiai. Tų priežasčių dėliai 
ir nesuspėjome pasiekti tos 
aukštumos, kurios lietuvių 
visuomenė laukia.

Tačiau, pasidėkojant gerb. 
klebonų ir parapijų chorų 
nuoširdžiai kooperacijai, pa
darėme gražią pradžią. Jau
čiamas visuomenės įveritini- 
mas ir biznierių bei profesio
nalų vis didesnės simpatijos 
— ragina mus tą gražų darbą 
nenutraukti, bet sutelkus dau 
giau pajėgų vesti iki garbin
gos aukštumos. Visa tai paė
mus domėn savaitraščio Ame
rikos vadovybė nutarė savo 
radio programų pusmečio ter
miną atnaujinti ir trečiadie
nių vakarines programas pail 
ginti iki

30 miliutų
Taigi su sekančiu trečiadie-

niu Amerikos programos bus 
perduodamos pusę valandos 
laiko, vietoje 15 minutų. Čia 
reikia išreikšti padėkos ir pa
garbos Apreiškimo parapijai, 
kuri per pastaruosius 3 mene 
eius Amerikos programą pail
gino su 15 minutų, kas antrą 
trečiadienį, o Karalienės An
gelų ir Maspetho parapijos 
kas ketvirtą trečiadienį. Tai 
buvo gražus darbas iš pusės 
šių parapijų gerb. kun. kle
bonų ir chorų vadų, kuriems 
tekdavo pasišvęsti savo veda
mų chorų paruošimui radio 
programų išpildymui. Reikia 
tikėtis, kad ši graži talkos 
dvasia ir ateityj pasiliks mu
gu tarpe.

Platesni užsimojimai reika-
lauja daugiau darbininkų, tai 
gi Amerikos vadovybė padi
dino radio programos štabą, 
kurin šiuom kartu įeina Ka- 
Tys Vilniškis, Vytautas Žal- 
nieraitis ir J. P. Mačiulis. Ši 
radio komisija, pasitarus su 
chorų vadais, paruoš radio 
programų planą ir pasirūpins, 
kad jis būtų tinkamai išpildy 
tas.

Kaip matote, Amerikos ra
dio programos reikalai prade

”AMERIKA”

LAISVAS MENININKAS JUOZAS ŽILEVIČIUS, 
Vasario 16 d. proga, už nenuilstamą kultūrinį ir 
visuomeninį darbą, Lietuvos Valstybės Preziden-1 
to apdovanotas G-edimino ordenu, III-jo laipsnio.

Sveikiname gerbiamą kompozitorių ir linkime 
dar daug daug padirbėti mūs tautinės muzikos 
srityje ir susilaukti didesnio kropštaus darbo 
įvertinimo.

R. SKIPIČIUI ATVYKS
TANT

Teko skaityti spaudoje, kad 
balandžio mėn. pirmose dieno
se mus aplankys nepaprastas 
svečias p. Skipitis, Draugijos 
Užsienio Lietuviams Remti 
pirmininkas.

Jis mums paaiškins kas tas 
per sumanymas — šaukti lie
tuvių kongresą. Kongreso idė
ja gera, bet ar mes, Ameri
kos lietuviai, sugebėsime tą 
sumanymą tinkamai išnaudo
ti ? Mes esame pratę kiekvieną 
sumanymą aštriai kritikuoti, 
labiausiai dėl to, kad bando
me savo apsileidimą arba ne
norą paslėpti.

Nepadarykime tokios klai
dos kongreso atžvilgiu. Prie
šingai : pemėginkime p. DULR

pirmininko atsilankymą gali
mai tiksliau išnaudoti. Čia rei 
kalas eina ne apie biznį, no 
apie pelną, ir net ne apie po
litiką. Čia yra reikalas lietu
vybės išlaikymo svetur, reiš
kia čia yra lietuvių tautos 
kultūros reikalas.

Todėl reikia, kad mes pa
tys gerai suprastume savo 
tautinius reikalus ir kad p. 
Skipitis turėtų progos tuos 
mūsų reikalus išgirsti ir pa
žinti..

Per priėmimo vakarienes 
to atsiekti negalima. Gerb. 
svečiui turėti} būti duota spe- 
cialė proga susitikti su vieti
nės lietuvių kolonijos organi
zacijų atstovais.

Todėl būtų pravartu, kad 
Kongreso Rėmėjų Komitetai 
suruoštų tokį vieną susirinki-

TRUMPOS NAUJIENOS
— Kaune statomi Pavasari

ninkų S-gos rūmai. Statybą 
visuomenė remia aukomis. 
Plytų dirbtuvė ’’Paliamonas” 
padovanojo visą reikalingą 
kiekį plytų.

— Brazilijos lietuviai gra
žiai paminėjo Lietuvos Ne
priklausomybės šventę. Apie 
tai pažymėjo beveik visi Sao 
Paulo didieji laikraščiai.

— Lietuvos spauda skelbia 
įvairių nesąmonių apie antrą
jį skridimą. Ten paskelbta, 
kad ’’Lituanica II” pavadin-' 
ta ’’baltąja gulbe”. Tai kažin 
keno skleidžiami nepamatuoti 
gandai. Bendrai, apie II-jo 
skridimo smulkmenas Lietuva \
greičiau sužino, nei mes. ”Ma 
tyt, mašina gerai veikia — 
sako mūs žmonės”.

— Penvėžyj, prie XII Šau
lių Rinktinės įsikūrė Ameri
kiečių Šaulių būrys. Tas bū
rys kovo 4 dieną ruošė spe-, 
ciales paskaitas apie Ameri
kos lietuvių reikšmę šauliams 
Kalbėjo iš Kauno svetys p. 
Daudžvardas ir iš Dotnuvos 
prof. Kan. F. Kemėšis.

da įgauti rimtesnio susidomė
jimo ir platesnių užsimojimų. 
Ir jei visi išvien pasidarbuo
sime, netrukus pamatysime 
džiuginančius savo darbo vai
sius.

Šia proga dar noriu pareikš, 
ti padėką visiems, kurie iki 
šiol prisidėjo prie Amerikos 
radio programos palaikymo.

J. P. Mačiulis,
Amer. Radio progr. vedėjas.

mą, į kurį atvyktų bent po 
du atstovu ) pirmininkas ir 
sekretorius) iš kiekvienos or
ganizacijos arba draugijos. 
Tokis draugijų atstovų susi
rinkimas būtų panašus į visos 
kolonijos seimelį ir pilnai ga
lėtų atvaizduoti visos koloni
jos reikalus lietuviškos kul
tūros atžvilgiu.

Tai yra pasiūlymas, kurį, 
rodos, reikėtų išbandyti.

MATERIALIZMO AUKA
Pastebėjęs ant Prienų kata

likų kapų, būrelį žmonių kei
stoje nuotaikoje, prisiartinau. 
Pamačiau, kad iškasta, juodas Į 
didelis karstas. Karstas at
vožtas — nuo lavono rūbai 
nuplėšti. Gydytojai daro skrio 
dimą. Kai lavonas buvo palai-1 
do tas jau pusė metų. Baisiai 
atrodo! Visas pajuodęs. Kar
tu su rūbais oda nuplėšta.. Iš 
veido negalima pažinti, ar vy
ras ar moteris..

Man pasiteiriavus pas žmo
nes ten pat bestovinčius, pa
aiškėjo, kad šis lavonas yra 
moteries 62 metų amžiaus. Ji 
daugiau prieš du metu apsive 
d ė su vyruku 20 metų am
žiaus. Šis vyrukas tarnavo 
pas ją už berną. Ji buvo savi
ninkė 17 margų ūkės. Dar 
prieš vestuves ji jam aprašė 
savo turtą. Aišku, koks tiks
las buvo vyruko vestuvių. 
Tarp jų sugyvenimo nebuvo.

Ir štai kartą iš vakaro 
jiems smarkiai susibarus, po 
nakties atrasta nebegyva. Vy
rukas buvo įtartas, kad nu
nuodijo ir tardė. Bet kaltė ne 
paaiškėjo. Tik po pusei metų 
ant tiek įtarimas išsivystė, 
kad pasiekė valdžios atatin
kamas įstaigas. Todėl ir buvo 
lavonas atkastas ir skriodžia- 
mas. Iš gydytojo kiek paty
riau, kad panašu, kad yra nu
nuodyta. Paimta visų gyvy
bės centro organų dalelės ir 
bus specialiai ištirta.

Juozas Petraitis. ,

— Vilniuje nuteisti keli kar 
štagalviai lenkų tautininkai 
už bandymą išsprogdinti žy
dų krautuves ir žmogžudys
tę.

— Tilžės lietuvių draugijai 
’’Birutė” vasario 18 d. suka
ko 50 metų. ’’Birutės” drau
gija per tą laiką nuveikė mil
žinišką kultūros darbą Prūsų 
Lietuvoje. Dar dabar tebėra 
gyvi jos ilgamečiai vadai: 
Vydūnas, J. Vanagaitis ir Ja
gomastas. Pastarasis 50 metų 
minėjimo parengime skaitė 
paskaitą.

— Anglijos lietuvių, spor
to mėgėjų, grupė pradėjo lei
sti savo organą ’’Vairą”.

— Lenkijos kap. Sosnovs- 
kis, kuris suimtas Vokietijoj 
už šnipinėjimą Lenkijos nau
dai ir buvo nuteistas iki gy
vos galvos kalėti, o jo bendra 
darbėms Anitai Berg, ir Re
no tai Nacmer nukirstos gal
vos. Dabar paskelbta, kad 
kap. Sosnovskis grąžintas 
Lenkijai mainom ant tūlos 
vokiečių šnipės, kuri buvo 
Lenkijos kalėjime.

— Lenkijos vyriausybė pa
skyrė 73,000 zlotų palaidoji
mui Vytauto Didžiojo kaulų 
ir Radvilaitės bei kitų palai
kams sutvarkyti.

— Kaip žinome, 1938 m. 
įvyksta didžioji Tautos Dai
nų šventė Kaune ar Palangoj. 
Jau užsiregistravo 263 chorai 
su 11,000 dainininkų. Tuo rei
kalu Kovo 5 d. įvyko chorve
džių bendras suvažiavimas.

— Australijoj tiek priviso 
zuikių, kad kiekvienam gy
ventojui jų tenka net 1,000. 
Ten zuikiai kartais užpuola 
kaimus ir sunaikina visą pa
sėlių. Dėlto daromos masinės 
zuikių medžioklės.

— Šią žiemą šalčiai buvo pa 
sukę į pietų kraštus ir ten 
daug padarė nuostolių. Bet 
taipgi ir Lietuvoj šalčiai pra 
ėjo pastebėti: labai daug iš- 
.alo sodų, ypač Rytų Lietu

voj.
— Kovo 15 d. visam krašte 

Amerikos valdžios agentai ir 
policija padarė kratas pas 
narkotikų pardavėjus, alkoho
lio dirbėjus. Suimta apie 
2,500 asmenų. Taipgi smarkiai 
dirbama ir prieš užsienines 
loterijas.

— Austrijos atstovas Dr. 
Rintelen, kuris inspiravo Au
strijos žudynes pereitą vasa
rą, teismo nubaustas iki gy
vos galvos kalėti.

— Kovo 14 d. Paryžiuj su
sekta net 33 asmenys, kalti
nami šnipinėjime Sovietų Ru
sijai. 23 suimti, kiti gaudomi. 
Jų tarpe 3 amerikiečiai.



Kovo 22 d., 1935 m.

BALTIMORE, MD.
Po didžiųjų iškilmių ir iš

leistuvių garbingo svečio, J. 
E. Vyskupo T. Matulionio, 
lietuviai jau kito svečio lau
kia gerb. kun. Garmaus, ku
ris pribus ant pirmos dienos 
balandžio pradėti rekolekci
jas mūsų bažnyčioje. Laukia
me vėl nepaprastų įvykių, ku 
rie sužadins žmonių širdis 
prie Dievo malonių.

Kovo 17 d. sekmadienį, po 
pietų, parapijos sales kieme, 
įvyko ’’Oysterių” puota, o 
salėje kitokiij užkandžių. Už 

^dolerį nuo 1 iki 6 vai. vaka
re, galėjo valgyt kas ką 
rėjo; tik gėrymas reikėjo 
simokėt. Publikos buvo 
perdaugiausia.

Šiuo laiku Baltimorėj oras 
labai nepastovus: vieną die
ną šilta, kitą — šalta. Daug 
žmonių visokiom slogom ser
ga.

Siuvėjai su darbais nesigi
ria. Kun. A. Dubinskas dar 
nemažą būrį šeimynų turi 
šelpti, bedarbė nesimažina.

no-
ap-
ne-

Newark, N. J.
Švenčiausios Trejybės lietu 

viij parapijoje kovo 31 d. per 
sumą, prasidės Misijos. Misi
jas laikys Tėvas Alfonsas, 
Pasijonistas, nuo kovo 31 d. 
viena savaitė bus moterims, o 
nuo balandžio 7 d. iki 14, bus 
vyrams. Pagelbininkas Tėvui 
Alfonsui bus Tėvas Gabrie
lius. Pamokslai bus sakomi 
rytais ir vakarais. Kviečiu vi
sus savo parapijonus ir kai
mynus naudotis Dievo malo
nėmis iš šv. Mišių, o ypač bai 
giant šį Šventą Metą Bažny
tinio Jubiliejaus. 1900 metų.

Kun. I. Kelmelis, Klebonas.

PO YONKERS PASIŽVAL
GIUS

Miestas gražus ir ramus: 
vasaros metu kas tik perva
žiuoja, tai jam lieka ilgai at
minčiai. Tokių vaizdų retai 
gali matyti: iš kaires teka 
Hudson upė už jos matytis 
Catshill Alegano kalnų šaka. 
Iš dešinės taip pat kalnai, o 
Yonkerio miestas klonyj. Ba
varijos sostinė. Čia įvairių tau 
tų mišinys, yra ir lietuvių net 
800 šeimų, yra nevisai blogai 
gyvenančių. Bet kas iš to. Čia 
man besitrankant teko paste
bėti daug blogybių, ypač tarp 
jaunimo, kuris dažnai yra net 
kolegijas baigęs. Jiems lietu
vybė — nonsensas. Kol tėvai 

būdavo jaunesni ir vaikus nu
bausdavo, tai jaunimas kalbė
jo lietuviškai, bet kai sūnus 
ar dukra pradeda cigaretus 
rūkyt, įsivaizduodami dide
liais, tėvams jau reikia vaikų 
klausyti ir dažnai tenka iš
girsti toks vaikų atsiliepimas 
prieš tėvus: ’’Talk English, 
this is the United States’” 
Žiūrėk ir tie seneliai vos mo
kėdami šimtą žodžių, pradeda 
angliškai. Jei mamytė paklau
sia, ko nesupranta, tai ”you 
are greenhornė”. Vaikas at
sako. Tai tau ir ačiū už išauk
lėjimą.

To negana, išėję iš namų 
gėdisi pasivadinti save lietu
viais, jei kalbėdami su svetim 
taučiais iš kalbos išėjus už
klausi mūsų jaunuolio ”what 
nationality are you”. Tai ir 
atsako ’’American”. Apie tai 
daug nenoriu kalbėt, nes pats 
nenoriu tikėti, kad visi ten 
yra tokie. Bet nors vėlokai, 
reikėtų ta gražia kolonija pa
sirūpinti. Jei čia būtų lietu
viška bažnyčia su darbščiu 
kunigėliu ir būtų vienybė pas 
senelius, tai būtų kelios jau
nimo organizacijos, turėtų sa 
vus suėjimus, basekt bolę, iš
važiavimus, choro praktikas, 
ir tt. Tada ir tėveliai daug 
savo ašarų sutaupytų ir nerei
kėtų tiek daug kartų už
springt, kol angliškai žodį 
galėtum savo itali joniškai
marčiai ar ruskiui, lenkui 
žentui pasakyti.

Atbuskit lietuviai! Suėję 
kur apsitarkit ar nebūtų ge- 
riaus turėti lietuviškus žen
tus ir marčias, vietoj svetim
taučių. Kunigų yra daug, tik 
kvieskitės. Turėsit jaunime 
džiaugsmą, matydami juos žai 
džiaut ir lietuviškas daineles 
dainuojant. Žvalgas.

Elizabeth, N. J.
Kovo 17, buvo didelė vaka

rienė pagerbimui klebono J. 
Simonaičio. Žmonių buvo pil 
na salė. Vakaro vedėju buvo 
kleb. kun. N. Pakalnis iš 
Brooklyn©. Buvo pasakyta 
daug gražių kalbų, linkėjimų 
ir įteikta daug dovanų. Pro
gramoje dalyvavo mokyklos 
vaikai ir choro narės: V. 
Pranckietis ir seserys Buniū- 
tės. Buvo graži nuotaika.

’’Kražių Skerdynių” pas
tatymas eina prie galo. Čia 
paduodama sąrašas dalyvių, 
kad skaitytojai galėtų nors 
kiek suprasti apie didumą vei 
kalo ir sunkumą jo pastaty

”AMERIKA”

mo. Žmonės įdomaujasi netik 
Elizabethe, bet gaunama pa
klausimų ir iš kitų kolonijų. 
Patartina iš kitų kolonijų va
žiuojant, apsirūpinti tikietais 
iš anksto, nes gali nebūti vie
tos. Kaip tenka girdėti, bilie
tai yra labai perkami. Persta
tymas bus balandžio 6 ir 7 dd. 
7 vai. vakaro, parapijos salė
je. Dalyvauja ne mažiau 100 
perstatytojų.
’’Kražių Skerdynių” dalyviai

1. Gubernatorius — Ad. 
Medveckas.

2. Isprauninkas — J. Pron- 
ckietis.

3. Vyresnysis pr is tavas — 
A. Bernatonis.

4. Vyresnysis urėdninkas
— D. Anulionis.

5. Daktaras — A. Beržan- 
skas.

Kazokai.
6. Oficierius — Pr. Vismi

nas.
7. Mitrofanas, vachmistras

— J. Jachimavičius.
8. Zotikas — J. Badelis.
9. Boris — Ed. Koleinikas.
10. Dūla — A. Kukys.
11. Klebonas — A. Pronc- 

kietis.
12. Baltrus, šimtininkas — 

A. Markevičius.
13. Vienuolių viršininkė — 

M. Pavalkienė.
. Ūkininkai:
14. Jonas — A. Matuza.
15. Mikas — S. M'orkevičius
16. Petras — M. Beržanskis
17. Izidorius — J. Plungis.
18. Šeputis — P. Saliulio- 

nis.
Ūkininkės:
19. Ona — J. Bruzgiūtė.
20. Marijona — A. Maleš- 

kevičiūtė.
21. Elena — Mrs. Beržins- 

kienė.
Kaimo mergaitės:
22. Teresė A. Baniūtė.
23. Petronėlė — Iz. Buniutė 
Miesto mergaitės:
24. Barbora — V. Vaitu- 

lionienė.
25. Kotrina — Misiukevi- 

Čienė.
26. Agota, tarnaitė — T. 

Buniutė.
27. Teklė, davatka — V. Gri 

geliūtė.
28. Gelumbauskas, bajoras

— S. Markevičius.
29. Žydas — St. Agentas.
Be to: žmonių minia, vai

kai, giesmininkai, vienuolės, 
kazokai, šokikės, muzikantas, 
urėdninkų ir isprauninkų pa
dėjėjai.

30 Sufliorius — Mrs. Ber- 
žanskienė.

31. Dekoracijų gamintojai 
ir scenos tvarkytojai — V. 
Budreckas ir P. Kirvilevičius.

32. Veikalo statytojas — J. 
Žilevičius..

ELIZABETO PARAPI
JOS 40 M. SUKAKTIS

Lietuvystė New Jersey
Lapkričio 4 d., 1907 m. vy

skupas J. J. O’Connor įgalio
ja parapiją rūpintis pirkimu 
žemės. Ir neužilgo buvo nu
pirkta apie 10 lotų, kas kai
navo $15,000.00.

Atvykę iš Lietuvos būriais 
apsigyveno įvairiose New Jer
sey valstijos dalyse. Kun. B. 
Žindžiaus patarimu, praside
da kolonijij veikimas. 1902 
m. Newark© lietuviai įsistei
gia Šv. Trejybės parapiją, ku
rią pradeda globoti kun. Va
clovas Matulaitis. Jis atvyko 
irgi pasidėkojant kun. Žin. 
džiaus pastangoms. 1908 m. 
Bayonne ir Jersey City lietu
viai deda pastangas sutverti 
savo parapijas. Neužilgo at
vyksta kun. M. Šetvydis ir 
apsistojęs Bayonne rūpinasi 
abiejų kolonijij reikalais. Ke
lis metus vėliau, kun. Žin
džius perstato vyskupui kun. 
Daugį, kuris įgalioja steigti 
parapiją Patersone. 1912 m. 
į Elizabethą atvyksta kun. J. 
Rastutis, neužilgo jį matome 
Jersey City lietuvių tarpe. Jis 
išnaujo organizuoja parapiją 
ir perka seną ant Grand St. 
bažnyčią, kuri ir po šiai die
nai yra.

Nauja Bažnyčia
Elizabetho lietuvių skaičius 

nuolatos augo. Nors susitvėrė 
lietuvių parapijos ir kitose ko. 
lonijose, o taipgi ir kitatau
čiai, bet Elizabethe lietuvių 
parapijos bažnyčia vistiek da
rėsi permaža ir vyskupas O’- ■
Connor ragino Elizabetho kle 
boną kun. Žindžiij ruoštis prie 
statymo naujos bažnyčios. 
Pinigų jau tuomet buvo ne
mažai ir imtasi darbo naujai 
bažnyčiai. Neužilgo įvyksta 
triukšmingas kertinio akmens 
pašventinimas, kuris primena 
aną 1895 m., kuomet statė 
pirmą bažnyčią. Tik, žinoma, 
dabar žmonių buvo jau daug 
daugiau. Rudeniop, 1910 m. 
įvyko naujos bažnyčios pa
šventinimas. Tokios gražios 
bažnyčios tuomet lietuviai vi
soj Amerikoj neturėjo. Net ir 
šiandien dar labai mažai to
kių yra. Talpina tūkstantį sė
dynių. Pastatyt kainavo $85,- 
000. Langai—vitražai labai 
gražūs ir kainavo virš $5,000; 
šilumos aparatas kainavo $2,- 
000; šviesos įvedimas kainavo 
$2,000. Gražiausias įrengimas 
tai didysis altorius. Jis pasta
tytas iš ąžuolo medžio, prie 
jo spalvos pritaikinta grote
liai, sakykla, krikštinyčia ir 
medžio apvedimai bažnyčioje.

Tas viskas kainavo virš $20,- 
000.

Mokykla
Nauja bažnyčia gana erdvi 

bet buvo reikalas turėti 4 mi
šias sekmadieniais. Priaugo 
daug jaunimo, Nebepasiten- 
kina vien sekmadieniais kate- 
kizacijos pamokomis. Parapi
jos mokykla neužilgo pasta
tyta ir spalių mėn. 1913 m. 
įvyko pašventinimas. Mokyk
la kainavo virš $35,000. Skie
pe įtaisyta vaikų žaidimams 
kambariai, pirmam aukšte 
mokyklos keturios klasės, o 
viršuje erdvi, graži selė, para
pijiniams parengimams. Už 
keliij metų mokinių taip pa
daugėjo, kad reikėjo salę iš
dalyti į mokyklos kambarius. 
Tuomet seselės Krikščioniškos 
Meilės kongregacijos, kurios 
savo centrą turi Convent Sta
tion, N. J. atvyko mokyti. 
Jos buvo kitatutės, nes tuo
met lietuvaičių vienuolynų 
dar nebuvo. Tos seselės pamo
kas vedė iki 1926 m. 1915 m. 
mokiniiĮ buvo 130. Jų skaičius 
augo iki 1929 m. kuomet mo 
kiniu skaičius siekė iki 800. c.
Užėjus depresijai ypač nuo 
1934 m., mokiniiį skaičius su 
mažėjo iki 350, kas verčia 
kiekvienam tėvynainiui susi
rūpinti.

Kun. Edvardas Budrevičius.
Jis buvo pirmutinis žiedas 

New Jersey valstijos lietuvių 
tarpe, kuris įsišventino į ku
nigus. 1915 m. jau vikaravo 
iki buvo pašauktas • užimti 
Bayonne ir Jersey City lietu
vių dvasios reikalus aprūpin
ti. Po vargingo darbo vėl grį
žo į Elizabethą iš kur, dėl 
sveikatos nusilpnėjimo 1924 
pasitraukė ir ligoninėse išbu
vo iki savo mirties, tai yra 
iki 1934 m.

Vėlesni laikai.
Pasaulinio karo pabaigoje, 

Elizabetho lietuviai pasižymė 
jo uolumu remti Lietuvos rei 
kalus. Raudonasis Kryžius, 
paskolos bonai ir pašalpos ka
ro nukentėjusiems rado dide
lio prijautimo. Kun. Žindžius 
prie kelių jau veikiančių dr- 
jų, suorganizavo net keletą 
naujų dirbti Dievui ir Tėvy
nei. Be bažnytinio veikimo, 
kun. Žindžiui prie širdies bu
vo ir tautiškas judėjimas. 
Jis buvo pirmas sumanytojas 
Elizabetho Lietuvių Building 
and Loan Association, kuri 
įsisteigė 1917 m. Jis tarnavo 
kaipo direktorius ir prie jo 
toji organizacija išaugo ligi 
milionų dolerių. Uuoliai dar
bavosi prie įkūrimo Lietuvių 
Bendrovės Svetainės. Bet jam 
teko pamatyti tik svetainei 
Iškastas pamatas. (B. d.).



VIETOS IR APYLINKES ŽINIOS į
NELAUKITE, KAD PIRŠTU 

PARODYTŲ

Dažnai mes darome klaidą, 
kad neprašomi ar neragina
mi nieko nedarome. Tai mūs 
apsileidimas. Argi nėra malo 
niau dirbti savo geru noru, o 
ne keno-nors paliepimą pil
dyti? Jei žinome, kad tas ar 
kitas darbas mums reikės at
likti, imkimės jo patys, kol 
nieks pirštu darbo neparodo.

Pavarčius išsibaigusias ir be 
sibaigiančias ’’Amerikos” pre 
numeratas, pasirodo labai 
daug skaitytojų, kurie laukia 
asmeniško paraginimo, ar gra 
žaus maldavimo prenumeratą 
atnaujinti. Argi nebūtu ma
loniau, pirm negu gausite lai
škutį, pasiųsti atnaujinimą? 
Daugelis taip ir padaro! Gar
bė ir padėka jiems.

Daugelis atsinaujina ir ne- 
užsibaigius laikui. Mes vis- 
vien pratęsimą padarome ne 
nuo dienos, kada skaitytojas 
atsinaujina, bet nuo dienos, 
kada prenumerata baigiasi. 
Taigi visų maloniai prašome 
atsinaujinti be ypatingų mal- 

* davimų ar raginimų.

VARDINIŲ BALIUS

Kovo 18 d. Maspetho para
pijos choras surengė surprise 
vakarą savo dvasios vadui, 
kun. Juozui Aleksiūnui var
dadienio proga. Dalyvavo be
veik visos parapijos draugi
jos. Įėjusį į salę sutiko su dai
nele ’’Linksmiausią Gimimo 
Dieną”, tuo metu ant stalo 
žvakučių šviesoj mirgėjo gra
žus ’’Varduvių pyragas.”

Kadangi choro vadas Juo
zas (Tamošaitis) ir choro pir- 
min. Juozas (Augustinas), tai 
visi sveikino ir juos su var- 
dadienėmis. Juozui Augusti
nui p-lė J. Zembrauskiūtė per 
davė šio vakaro vedimą.

Kun. J. Aleksiūnas džiaugė
si taip gražiu pagerbimu ir 
netyčiom susilaukė dar dau
giau džiaugsmo: Altoriaus Vai 
kūčių draugijos vardu pas
veikino K. Petruliukas, įteik
damas dovaną. Taipgi sveiki
no Jaunosios sodalietės per 
Cerebiejutę, Vyresniosios so
dalietės per pirmininkę S. Bru 
ziūtę, Šv. Ražančiaus drau
gija per pirm. Nedzinskienę, 
Altor. Moterų draugija per 
pirm. P. Šimkienę įteikė Dva
sinį buketą, Studentų Vardu 
— pirm. E. Nedzinskas, Vy
čių kuopa per pirm. J. Augu

stiną. Choras — per E. Stal- 
kiūtę, Šv. Vardo draugijos 
vardu sveikino P. Bagočiūnas. 
Visi įteikė gražias dovanas: 
Apaštalystės Maldos ir Mote- 
rų S-gos 30 kp. įteikė dova
nas per V. Valantiejienę. Al
toriaus draugijos pirm. Šim
kienė įteikė dvasinį buketą ir 
taipgi apdovanojo muz. Juo
zą Tamošaitį. Gerb. Tamošai
tį apdovanojo ir choras, taipgi 
Apašt. Maldos, Mot. S-gos 30 
kp. ir Šv. Vardo draugija. 
Gyvų gėlių buvo pilni stalai.

Už dovanas ir sveikinimus 
pirmiausia dėkojo muz. J. Ta
mošaitis, po jo choro pirmin. 
ir tostmasteris Juozas Augu
stinas padėkojo visoms drau
gijoms už atsilankymą į šį cho 
ro paruoštą siurpryzo balių. 
Paskutiniuoju kalbėjo cele
brantas kun. Juozas Aleksiu 
nas, dėkodamas visiems už 
malonų ir netikėtą pagerbimą, 
taipgi už taip gausias dovanas

Alų tam vakarui ’ ’fundino ’ ’ 
patys Juozai, kurio paragauti 
ant pabaigos atvyko ir K. Vil
niškis su A. J. Valantiejum, 
kurie skundėsi nespėję laiku 
pribūti, nes Lietuvių Dienos 
Komiteto buvo posėdis.

Tai taip buvo juozapinių iš 
vakarėse, kaip buvo ant ry 
tojaus — nežinau V. V.

STUDENTŲ ’’BUNCO”

ALRK. Studentų kuopa Ma- 
spethe turėjo pirmą savo pa
rengimą — Bunco Party. Visi 
dalyviai buvo taip patenkinti 
gardžiais užkandžiais ir visa 
programa kad sakosi tokio 
parengimo Maspethas nema
tęs. Iš didelio pasitenkinimo, 
mūsų parapijos veikėjas A. J. 
Valanti e jus net keletą auto- 
mobiliij pažadėjo studentams 
vasarą nuvykti į pajūrius, 
pasimaudyti.

Programos metu buvo ir 
mėgėjų dainų ir muzikos kon 
testas, kurį laimėjo Eleonora 
Nedzinskas, Amilija Vaitie
kūnas. Šis kontestas kaiku- 
riuos labiau sudomino, nei bun 
co. Gi bunco laimėjo: Vikto
rija Maželis, Helen Šimkus, 
Mrs. V. Valantiejus, Anna 
Vyšniauskas, Edvardas Ne
dzinskas, Eleonor Nedzinskas, 
Frances Račelis, John Valan
tiejus, Vincent Galčius, Bob
by Kulis, Dėžę saldainių lai
mėjo Mincinauskaitė.

GREAT NECK, N. Y.

Kovo 14 d. įvyko Great 
Necko Vyčių 109 kuopos mė-
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nesinis susirinkimas. Vyčių 
kuopa vis dar auga. Prisira
šė 3 nauji nariai: C. Savage, 
C. Povilaitis ir W. Binkevich.

Vyčiai turi merginų ir vai
kinų basketball tymus. Mer
ginų tymą sudaro: M. Lazau- 
nik, M. Rusas, H. Madalize, 
C. Savage, F. Stadulis, A. Sau 
saris ir M. Gatavinskas. Vyrų 
tymą sudaro: A. Wesey, J. 
Zorskis, J. Dagelis,, A. Gata
vinskas ir D. Dennis. Buvo 
skelbta, kad abu tymai loš 
basketball su Maspetho 110 
kuopa, bet dėl priežasties ne
gavimo salės, buvo nukelta 
ant kitos dienos.

Vyčių šokis įvyks gegužės 
11 d., tai prašom kitų drau- 
gijij nerengti parengimų tą 
dieną. Vietinės Federacijos 
skyrius rengs irgi šokius ge
gužės 18 d. Korespond.

APDOVANOTI AMERIKIE
ČIAI

Vasario 16 d. proga, Lie
tuvos Valstybės Prezidento 
aktu nemažai žymių visuome
nės veikėjų, muzikų, literatų 
apdovanota garbės ordenais 
ir medaliais. Iš patikimų šal
tinių sužinojome, kad Lietu
va nepamiršo pagerbti ir mū
sų lietuviškos išeivijos Ame
rikoje: Kompoz. Juozui Žile
vičiui, Elizabeth, N. J. sutei
kta Gedimino ordenas ni-jo 
laipsnio ir Atsarg. Kapitonui 
Petrui Jurgėlai, Chicago, Ill. 
suteikta Gedimino ordenas IV- 
to laipsnio.

RAPOLAS SKIPITIS ATVY
KSTA AMERIKON 

2 BALANDŽIO

Lietuvos spauda: ’ ’Lietu
vos Aidas”, ’’Rytas” ir ”Lie 
tuvos Žinios”, praneša, kad 
R. Skipitis, Draugijos Užsie
nio Lietuviams Remti pirmi
ninkas, jau išvyko iš Kauno 
ir tuo tarpu lanko lietuvius 
išeivius Belgijoje, Prancūzi
joje ir Anglijoje. Į Ameriką 
atvyksta balandžio 2 d.

Jo atvykimo tikslas pas A- 
merikos lietuvius yra supa
žindinti su Pirmojo Pasauli
nio Lietuviij Kongreso idėja. 
Tas kongresas numatytas Kau 
ne šią vasarą, rugpiūčio mėn. 
pradžioje.

Gerb. R. Skipitis geidžia 
aplankyti trumpu laiku nors 
stambesnias kolonijas. Todėl 
čia yra patiekiama organiza
cijų ir veikėjų žiniai jo kelio 
nes planas.

Žemiau išvardytose apygar 
dose pažymima centrai, kuriuo 
se veikėjai ūmai prašomi im
tis iniciatyvos sudaryti spe
cialius komitetus, kurie susi

žinoję su savo apygardos kai 
mynais nustato smulkesnę 
svečio atsilankymo tvarką.

New York City ir New Jer 
sey: iki Balandžio 7 d.

Connecticut ir Rhode Is
land: nuo balandžio 8 (gal 
10) iki bal. 14 d. Centras Wa
terbury, Conn.

Massachusetts ir kiti Nau
jos Anglijos štatai: nuo Ba
landžio 15 iki 21. Centras: 
Boston, Mass.

New York štatas: nuo ba
landžio 22 iki 27 d. Centras: 
Amsterdam, N. Y.

Michigan štatas: nuo balan 
džio 28 iki gegužės 2 d. Cen
tras: Detroit, Mich.

Illinois ir Indiana štat.; nuo 
gegužės 3 iki 12 d. Centras : 
Chicago, UI.

Ohio štatas: nuo gegužės 
13 iki 15 d. Centras: Cleve
land, Ohio.

Pennsylvania štatas: nuo 
gegužės 16 d. iki 27 d. Cent
ras: Pittsburgh, Pa. ir vėliau 
Wilkes Barre, Pa.

Washington, D. C. Baltimo
re, Md., Philadelphia, Pa.: 
nuo gegužės 28 d. iki birželio 
2 d.
New Yorko Lietuvių Kongre 

so Rėmėjų Komitetas.

SVARBUS SUSIRINKIMAS

Didžiojo New Yorko Fede
racijos apskričio svarbus su
sirinkimas įvyks ketvirtadie
nį kovo 28 d., 8 vai. vakare, 
Apreiškimo parapijos moky
klos kambariuose. Visi kuopų 
ir draugijų rinkieji atstovai 
prašomi būtinai susirinkti, 
nes bus daug svarbių tarimų 
ir be to, Apskričio pirmin. 
gerb. kun. N. Pakalnis, paža
dėjo pasakyti susirinkusiems 
atstovams daug ką naujo..

Tik, prašomi visi nesivėluo- 
kite, nes susirinkimas prasi
dės paskirtu laiku.

Sekretorius.

POSTUI NEPAVYKO

Newark, N. J. — Lakūnas 
Wiley Post kovo 16 d. mėgino 
padaryti skridimo greičio re
kordą iš Lons Angeles per 
stratosferą į Newarko aero
dromą.

Šis jo bandymas skristi dau 
somis nepavyko, nes neteko 
oro kvėpavimui.

Skrido apie 33,000 pėdij au
kštumoj ir apie 300 mylių grei 
čiu per valandą.

— New Yorko miesto dalyj 
Harlem, kur daugiausia gy
vena juodukij kovo 19 d. kilo 
muštynės tarp baltųjų ir juo
dukų. Pasekmėse: 1 užmuštas 
ir keli desėtkai sužeistų.

Kovo 22 d., 1935 m.

KEPTA ŽUVIS
Kepti žuvį galima ir su gal 

va. Nuplauk žuvį gerai ir iš
trink su druska iš vidaus ir 
viršuje. Prikimšk ją su duonos 
trupiniais ir susiūk prapiovi- 
mus; ištrink visą su sviestu 
ar apdėk su lašinių šmoteliais 
ant viršaus sviestuotoje skau 
radoje ir kepk vidutinio karš
tumo pečiuj, kol pradės dary
tis ruda apliejant laiks nuo 
laiko su skystimu esamu skau 
radoje. Žuvis sverianti 3 sva
rus turi kepti nuo 35 iki 40 
minutų, sverianti 5 svarus — 
50 iki 60 min.

DANIŠKA SALMON
1 svaro keną Pink Salmon. 

1 puodukas sutarkuotų mor
kų ; pusę žalio pipiro supiau- 
styti; pusę puoduko salad dre_ 
ssing; pusantro puoduko vi
dutinio balto sauce; druskos, 
pipirų pagal skonį; pusę puo
duko duonos trupinių ir 1 
šaukštą su tarpinto sviesto.

Pirmiausia išimk kaulus iš 
žuvies ir viską viršui paminė
tus dalykus gerai sumaišyk. 
Sudėk tą tešlą į sviestu iš
trintą kepimui puodą arba 
blekę, apibarstyk su duonos 
trupiniais ir kepk nekarštam 
pečiui, kol pasidarys viršus 
rudas — apie 20 minutų.

I

KAIMYNO PATARIMAI
Kada karpetų šlavimo ma

šinos šepetys suminkštėja, 
nuimk ji ir išplauk karštam 
vandenyj su paprasta baking 
soda sumaišytam ir išdžiovink 
ant saulės. Bus kaip naujas.

Išvalyti juodas skurines 
pirštines galima šitaip: Imk 
šaukštą ’’salad” alyvos ir ke
lis lašus paprasto juodylo ir 
sumaišęs 'gerai su šepetuku 
ištrink pirštines. Džiovink jas 
ant saulės.

Kad spalvuotos nosinės ne 
nušustų pirm jų plovimo pa
merk jas 10 minučių į porą 
kvortų vandens, kuriame rei
kia įpilti šaukštą terpentino. 
Pirm merkiant į tokį vandenį 
reikia jis gerai išmaišyti.

Vakarykštė sriuba gali būt 
tokia gera kaip kad tik vir
ta, jeigu ja atšildant užviri
nama. Likusi sriuba, papras
tai reikia supilti į molinį bliū- 
dą ir neuždengus padėti šal
toje vietoje. Uždengta sriuba 
greit surūgsta.

M. Tumasonienė.

,Amerika’ stovi tikėjimo, tei
sės ir lietuvybės sargyboje
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KARALIENE ANGELŲ PAR. 
CHORAS

Kovo 17 d. įvyko choro ben 
dra šv. Komunija, kurią priė
mė arti 75 nariai in corpore 
per 9 vai. mišias. Kaip pap
rastai, mūsų vargon. P. A. 
Dulkė vedė choristus prie Die 
vo stalo. Po mišių visi nuke
liavom į Sporn’s Inn, kur ska 
niai pavalgėm pusryčius, ku
riuos vedė Adomas Smetona. 
Tarp kalbėtojų buvo p. J. 
Vaškas, buvusis choro pirmi
ninkas, kuris p. Smetonai pa
sakė ’’Ačiū” baigdamas ir 
pradėdamas savo kalbelę. Jū
sų korespondentas, kuris iki 
šiol dar nebuvo niekad kal
bėjęs. P. A. Dulkė, kuris il
giausią kalbą pasakė, sveikin
damas chorą; o pirmininkas 
G. J. Visackas neturėjo laiko 
kalbėti, nes jisai buvo biskį 
apsvaigęs nuo ’’cigaretų”, 
kuriuos užfundijo choras. •

Pavalgius pusryčius, visi 
skubinom vėl ant 11 vai. mi
šių, per kurias buvo išstatytas 
šv. Sakramentas pradedant 
40 vai. atlaidus. Garbė mūsų 
chorui turėti tokį didį būrį 
mergaičių, kurios ėjo su pro
cesija, priklausant prie soda- 
liečių draugijos. Vakare įvy
ko mišparai su palaiminimu.

Dėkojam vargonininkams: 
Jankui, Kaminskui, Brundzai, 
Tamošaičiui už padėjimą 
mums giedoti naujus J. Žile
vičiaus mišparus. Taipgi A. 
Jonavičiūtė gražiai pagiedojo.

J. Avižonis, Koresp.

APREIŠKIMO PARAPIJA

čiūnas solo, bet jisai nepasi
rodė. Solo porą dainų sudai
navo p-ni Brundzienė.

Pabaigoje visų dainų už
traukė ir ’’Mes be Vilniaus 
nenurimsim! ’ ’

Apskritai paėmus, lietuvių 
programa gerai pavyko ir 
linkėtina kad daugiau tokių 
pasirodymų muziejuje, kur 
susirenka daug svetimtaučių 
pasiklausyti, būtų. Čia reikia 
pažymėti, kad p. Brundza, 
nesigailėjo savo triūso lietu- 
tuvių vardo pakėlimui. Visos 
dainininkės — choristės bu
vo tautiškais rūbais pasipuo
šę. Garbė joms už tai.

Patartina lietuviams tan
kiai lankyti Brooklyno mu
ziejų, nes ten kiekvieną sek
madienį nuo 2 vai. būna var- 
gomj ir visokių tautų chorų 
programai. Įžanga dykai.

Buvęs.

IŠ DARIAUS-GIRĖNO FON
DO SUSIRINKIMO

lyvavęs. Dabar jis išdavė ra
portą, iš ko paaiškėjo, kad 
Fondas turi $194.24.

Nutariama kas antras mė
nesio penktadienis laikyti 
Fondo susirinkimus Apreiški
mo salėj. Sekantis susirinki
mas įvyks balandžio 12 d. 8:30 
vai. vakare.

Susirinkimui užsibaigus, į- 
vyko posėdis naujos valdy 
bos išrinktos bendro visų or- 
ganizaijų esimelio. Valdybos 
posėdyje pasiskirstyta parei
gomis : Pirmininku vienbalsiai 
išrinktas kun. N. Pakalnis, I 
vice pirm. — adv. K. Jurgėla, 
II vice pirm. — J. P. Mačiu
lis, raštininku — inž. A. J. 
Mažeika, iždin. — K. Vilniš
kis,, finansų rašt. — V. Trai
naitis ir ižd globėjai — A.. 
Povilanskas, P. Kizis ir S. Su- 
batienė. A. J. M.

LEGIJONO RĖMĖJOS 
ATKRUNTA

= Tel.: STagg 2-2306 . =

Į PALOCIUS SALDAINIŲ Į
KRAUTUVĖ f

E GERIAUSIOS RŪŠIES |
Lengvi užkandžiai, kava, arbata. Hot Chocolate .S

E Pietūs išanksto susitarus. ~
E AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš S 
E geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: -
= J. GINKUS, 2
E 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. =siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiič

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

107 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2—0788 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS

Balandžio 7 d. šv. Pan. Ap
reiškimo parap. salėj, įvyks 
milžiniškas susirinkimas visų 
Brooklyn© lietuvių išnešti pro 
testus prieš Meksikos ir Rusi
jos katalikų persekiojimą. Šį 
masinį susirinkimą šaukia 
Apreiškimo parapijos Šv. Var
do draugija. Programas bus 
labai įdomus, nes bus garsių 
kalbėtojų lietuvių ir anglų 
kalbomis. Įžanga dykai; ko- 
lektų jokių nebus. Pradžia 4 
vai. po piet.

Komitetas.

BROOKLYNO MUZIEJUS

Brooklyno muziejui yra gra 
žios sekmadienių popietinės 
programos.

Kovo 17 d. programoje da
lyvavo Šv. Jurgio parapijos 
choras vadovaujamas muz. J. 
Brundzos. Choras išpildė gana 
gražų programą iš dainų: vi
so choro, atskirai vyrų ir at
skirai merginų, taipgi solų. 
Programoje buvo pažymėta, 
kad dainuos ir K. Kriau

Penktadienį kovo 16 d. Ap 
reiškimo salėj, įvyko Dariau- 
Girėno Fondo susirinkimas, 
kuriam laikinai pirmininkavo 
kun. N. Pakalnis.

Šiame posėdyje buvo pla
čiai apkalbėta ALTASS atsi
šaukimai į atskirus asmenis 
ir tikslus ignoravimas Da
riaus-Girėno Fondo, kuris jau 
yra gerai sušelpęs tą rengia
mąjį skridimą ir kaip tik pil
nai atstovauja šią koloniją. 
Tuo klausimu priimtas Fondo 
atsišaukimas, kuris bus pas
kelbtas spaudoje.

Iškeltas klausimas apie 
Brooklyno gatvės pavadinimą 
Lituanicos vardu, kur buvo 
paaiškinta, jog prie A. L. Pi- 
liečiij Klubo mažas kvadratė
lis ’’aldermanų” jau užgirta 
pavadinti ’Lituanica Square’, 
tik reikia gauti miesto majo
ro už gyrimą. Iš diskusijų pa
sirodė, kad tas ’’skveras” y- 
ra menkas didvyriij pagerbi
mui. Tuo dalyku rūpintis ir 
parašyti rezoliuciją išrinkta 
komisija iš adv. K. Jurgėlos, 
J. P. Mačiulio ir inž. A. J. 
Mažeikos.

Pakelta klausimas apie pa
minėjimą a. a. Dariaus — Gi
rėno mirties sukaktuvių. Nu
tarta surengti liepos 15 d. di
deles iškilmes, aviacijos dieną, 
į kurias kviesti dalyvauti Da
riaus—Girėno Aero Klūbą. 
Pradėti tuo visu rūpintis iš
rinkta komisija iš V. Trainai
čio, A. J. Mažeikos ir J. Dum % 
čiaus. -

Senos Fondo valdybos ižd.. 
Inž. P. Barziliauskas nusiskun 
dė, kad valdybos sekretorius 
nebuvo pranešęs apie įvyks
tantį seimelį ir dėlto jis neda

Kai pavasario saulė pažadi
na gamtą, žmogus irgi nusi
velka tinginiavimo kailinius. 
Taip dėl tūlų priežasčių buvo 
pradėję ’’snausti” Liet. Le- 
gijono Rėmėjij Moterų sky
rius, bet dabar jau vėl susi
tvarkė ir ima veikti. Kovo 14 
d. įvyko susirinkimas. Aptar
ta einamieji reikalai. Kitas 
ekstra susirinkimas įvyks ke
tverge, kovo 28 d. 262A Hum
boldt St. Narės ir norinčios 
prisirašyti kviečiamės daly
vauti.

Skaitykite ir Platinkite
„Ameriką”

LIETUVI! DAUGIAU PAŽINK SAVE 
— SAVO TAUTIEČIUS. SKAITYK 

VERTINGAS KNYGAS, YPATINGAI 
t— - 1 . . - --------- ■?

Paraše P. Jurgčla
TURINYS: Dariaus Ir G!rav?~ g} 

Genimo Ir veikimo apžvalga. Skridi
mas per Atlantą. Soldino miško pa
slaptis. Žygio atgarsiai pasauly. Da
riaus ir Girėno nuopelnai aviacijai 
ir mūsų tautai. Poezija apie LITU
ANIKĄ. Skridimo rėmėjai ir rėm. 
komitetai. 384 pusi, su 86 paveiks
lais; tvirti viršeliai. Kaina $1.50. 
siunčiant paštu $1.65. Reikalaukite:

’ ’AMERIKA ’ ’
423 Grand Str., Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2—5043 NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS, Inc.
BIELIAUSKAS

GRAB ORIUS 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 

i

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
s

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: f
1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.

N. MASENAS BAKING CO.
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IŠ 41 KUOPOS VEIKIMO

Lietuvos Vyčių 41 Vytauto 
kuopa, pereitą ketvirtadienį, 
kovo 14 d., turėjo svarbų mė
nesinį susirinkimą, kurį atida 
rė kun. N. Pakalnis su mal
da ir trumpa kalba, pažymė
damas, jog vyčiai yra laimin- 
minga organizacija būdama 
centralinė, nes reikalui esant 
kitos kuopos arba ir pats cen 
tras deda pastangas kuopų 
sustiprinimui. Jis išreiškė 
džiaugsmo, kad ši kuopa vis 
stiprėja, kaip nariais, taip ir 
kitais atžvilgiais.
’’Amerikos’” Redaktorius įsi

rašo į kuopą
Toliau sekė naujų narių 

priėmimas, kurių šį kartą bu
vo penki: J. Maila, O. Kamin 
skaitė, A» Skruo denis, Marė 
Stakonaitė ir ’’Amerikos” re
daktorius Kazys Vilniškis, ku
rį nariai ypatingai priėmė sa
vo tarp an labai širdingai. Jis 
vėliau pareiškė, jog dabar 
tapęs vyčių nariu ypatingai 
visais atžvilgiais rems vyčių 
darbus, nors ir praeityje ir 
nebūdamas vyčiu, buvo dva
sioje su šios organizacijos vei 
kme ir idėjomis.

Kuopos pirmininkas išdavė 
raportą iš apskričio suvažia
vimo bei apvaikščiojimo šv. 
Kazimiero dienos, pažymėda
mas, jog 41 kuopa buvo ge
riausiai atstovauta tose iškil
mėse.

Sporto raportą išdavė J. 
Remenčius sporto vedėjas, pa 
reikšdamas, jog stato teni
so apskričio runktynes jau 
užsibaigė ir jas laimėjo 124 
Jersey City kuopa, kurios na
riai M. Martinkus, apskričio 
pirmininkas ir B. Kepalaitė, 
kuopos pirmininkė laimėjo 
pirmas vietas. 41 kuopa šiose 
rungtynėse irgi gerai pasižy
mėjo kur J. Adomas išėjo 
antras, B. Žemaitis — trečias 
ir J. Remenčius — ketvirtas. 

nariai ir bus pasiųsta į .Wa
shington, D. C.

Jaunimo suėjimas
Šio vyčių vajaus proga, 41 

kuopa nutarė ketvirtadienį, 
kovo 21 d. kuopos kambariuo 
se surengti vaišes. — suėjimą, 
į kurį kviečiamas Brookly- 
no jaunimas įdomaujantis vy
čiais atsilankyti — būti sve
čiais ir susipažinti su vyčių 
veikimu. Ten bus ir keletas 
kalbėtojų.
’’Bunco” ir Kortų vakarėlis

Trečiadienį, bal. 3 d., kuo
pa nutarė surengti kortų va
karėlį su užkandžiais ir arba
tėle kuopos kambariuose ir 
įžanga tik 25c. Išrinkta tam 
komisija.

Susirinkimas baigta su mal 
da. A. J. M.

RUOŠIASI VEIKALUI

Dramos ’’Juozapas ir Zel- 
bora” praktikos įvyksta vie
na po kitos. Jaunuoliai spar
čiai dirba su jiems paskirtom 
rolėm. Yra jau, tokių, kurie 
šiandien gali scenoje pasiro
dyti su pi gyrimu.

Kovo 14 d. įvykusioj prak
tikoj visi vaidintojai buvo la
bai dėkingi ponioms — Mi
kulskienei ir Šertvytienei už 
pavaišinimą jų skaniais sultin
gais obuoliais. Mat, nežiūrint 
kokie sentimentalūs jausmai 
yra žodžiuose išreikšti; tūoS 
žodžius kartojant keletas va- 
landij iš eilės išdžiūsta gerk
lės. Dėkui darbščioms sajun- 
gietėms už atjautimą. E. B.

LANKĖSI

Pereitos savaitės pabaigoj 
Brooklyne lankėsi žinomas 
Amerikos lietuvių žurnalistas, 
Vytautas Sirvydas, iš Roses 
Point, N. Y., kur jis dirba 
kaipo emigracijos inspekto
rius ant Kanados rubežiaus.

’’AMERIKA”

p. V. Sirvydas aplankė ir 
Amerikos redakciją, širdingai 
pasidalino įspūdžiais, pasiža
dėjo dažniau parašyti Ameri
kai.

VAIDILOS

Kovo 17 d. įvyko ’’Vytau
to Vaidilų Ratelio” susirin
kimas, kuriame buvo svarsto
mi įvairūs reikalai. Išrinktas 
sekančiam vaidinimui įdomus 
veikalas ir numatyta keletas 
kitų vėlesniam laikui. Vieton 
pasišalinusių iš Ratelio Val
dybos narių, laikinai išrinkta 
kiti, kol bus perrinkta nauja 
valdyba.. Be to, buvo skaito
ma speciali Ratelio konstitu
cija, kuri priimta su kažku
riomis pataisomis.

Taipgi į šį Ratelį įstojo ke
letas naujij narių, gerai susi
pažinusių su scena, kurie, kai
po naujos meno jėgos žada 
sparčiai imtis darbo. Pš.

JAU SVEIKSTA

Staigiai ir netikėtai buvo 
susirgusi ponia Jankienė, mu
ziko Jankaus žmona. Pašau
kus Dr. Žukauską, paaiškė
jo, kad buvo gerklėj votis. 
Tuojau padaryta operacija ir 
tuo būdu išvengta didesnės 
nelaimės. Dabar ponia Jankie 
nė randasi namuose, iau vi
sai baigia pasveikti. Linkime 
galutino pagijimo.

Kovo 22 d., 1935 m.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
— —— — ■» \

DR. J. S. MISEVIČIUS VALANDOS: 
12—2 p. p.

270 BERRY STREET 6—8 vak.
Tel.: EVergreen 8-8707

VALANDOS:
DR. JOHN WALUK 8—10 ryte 

1—2 P. P. 
6—8 vak.

161 NO. 6th STREET Šventadieniais susitarus
Tel.: EVergreen 8-9229

VALANDOS:
DR. ED. W. ŽUKAUSKAS 1—2 P. P. 

6—8 vak.
1114 FOSTER AVENUE Ir pagal sutarti

DR. JOHN C. PETERS

Tel.: MAnsfleld 6-8787

VALANDOS:
1—2 P. P.

(PETRAUSKAS) 6—8 vak.
Iškirdant Ketvirtadienius Ir

65-08 GRAND AVENUE, Sekmadienius
MASPETH, N. Y. Tel.: JUniper 5-4488

VALANDOS:
DR. A. .PETRIKĄ 9—12 ryte
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO 4th STREET •

1— 8 vak.
Penktadieniais uždaryta

Tel.: EVergreen 7-9’105

VALANDOS:
DR. BLADAS K. VENCIUS 9—12 ryte 

2—8 vak
(DANTŲ GYDYTOJAS) Penktadieniais uždaryta 

Tel.: STagg 2-0706
499 GRAND STREET Namų REpublio 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.
Sekmad. 10 iki 12 A.M.

Flatbush Ofisas 
2220 Avenue J

ROŽANČINIŲ BUNCO

Maspetho S v. Rožančiaus 
D-ja rengia ’’Bunco Party” 
šį sekmadienį, kovo 24 d. pa
rapijos salėj. Narės sunešė 
gražių dvanų, kurias gaus lo
šimo laimėtojai. Visus mote
rys kviečia atsilankyti ir lai
ką gražiai praleisti. Pradžia 
5 vai. Įžanga tik 35c.

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

Sporto šventė Birželio 9 d.
Jis taipgi pažymėjo, kad 

•apskričio metinės sporto run
gtynės įvyks birželio 9 d., ku
rioms vieta dar nepaskirta ir 
kvietė visus vaikinus ir mer
ginas pradėti rengtis šioms 
rungtynėms. Kuopos stalo te
niso rugtynės jau prasidėjo 
ir dauguma narių jose daly
vauja.

Finansų raštininkui P. I- 
vanauskui atsisakius jo vieton 
vienbalsiai išrinkta S. Mažei
kienė.

Protestas Meksikai.
Centro pirmininkui A. J. 

Mažeikai įnešus kuopa išnešė 
protestą prieš Meksikos ka
talikų persekiojimus. Ant pro 
testo pasirašys visi kuopos

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 7-771^

POVILAS GUSTAS 
—: G r a b o r i u s :—

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

iSiimiimiiiiiiiiiimiimmtiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHj 
I CLINTON PARKAS !
■■ ■■

= Tinka Piknikams, Baliams, ir kitiems parengimams ~ ■■ OM
■■ ■■

E JUniper 5-8059 Jonas Klasčius, Savin. =
■■ ■■
■■ ■■

E Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. EriiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiE

Tel.: STagg 2-3672

PAKETBUKAI AMBRELIAI

RUNKSand’ F LEATHER GOODS

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

Skelbimą Amerikoje.

/

■ ■■ii imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ■ mi aitu liaunu m utmatniiiHiiu ti«liii«iiiiliiaiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiimtiiin 

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, : 
išnuomuoja kambarius ir sukolektuoja rendas. Taipgi i 
apdraudžia automobilius, judomą ir nejudomą nuosa
vybę, žmogaus sveikatą ir gyvybę.
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