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VOKIEČIAI NORI 
LENKŲ KORIDO

RIAUS

KELIA PROTESTUS
PRIEŠ LIETUVĄ

Washington, D. C., — 
kovo mėn. 26 d. ’Elta’ iš 
Kauno praneša apie se
gantį Kariuomenės Teis 
no sprendimą: dėl Jesu- 
ho nužudymo Priess, 
Boll, Leppa ir Wannagat 
luteisti mirti ir konfis
kuoti ją turtą. Johann, 
Smst ir Wallat, kurie 
kėsinosi prieš Loopą ir 
į peršovė, nuteisti kale
li iki gyvos galvos. Neu- 
nann ir jo pavaduotojas 
— 12 metų ir turtą kon- 
įskuoti. Savog apskri
čių vadai — 10 metų ir 
konfiskuoti turtą; Von 
Dressier — 9 metus, Von 
3ass, Ropp ir keli kiti 
3asso partijos vadai — 
3 metus. Eilė teisiamųjų 
luteisti kalėti bendrai 
ziso 61 metus. Ketu- 
'iems leista prašyti Pre- 
lidentą pasigailėti. Tris- 
lešimt penki teisiamieji 
šteisinti. Keturiems už
skaitytas išsėdėtas lai
kas.
Lietuvos Pasiuntinybė

REIKALAUJA LENKŲ 
KORIDORIAUS

Londonas, kovo 27. — Su
grįžus Sir Simonsui į Londo
ną, tuojau buvo sušauktas 
kabineto pasitarimas. Čia pa
aiškėjo Hitlerio reikalavimas 
būtent:

1) Panakinti Lenkų kori- 
lorių, kuriuo lenkai prieina 
prie Baltijos jūrių.

2) Sugražinti Vokietijai da 
[į dabartinės Čekoslovakijos, 
kuri atimta po karui nuo Vo
kietijos ir priskirta Čekoslo
vakijai.

3) Ekonominės Sąjunggos 
su Austrija.

4) Lygybės oro laivyne su 
Franci j a ar So v. Rusija.

5) Laivyno iš 500,000 tonų.

* —•—---------------------------------- ----
Išgirdęs Sir Simons tokius 

Hitlerio reikalavimus, eropla 
nu iš Berlyno išvyko į Angli
ją ir čia buvo sušaukta pasi
tarimas. Dabar laukiama iš
vados.

PROTESTO DEMONS
TRACIJOS

Iš KAUNO pranešama, kad 
Klaipėdos krašto visa policija 
yra pasirengus sulaikyti vi
sokį pasikėsinimą kelti maiš
tą. Uždrausti susirinkimai. 
Valgyklos įsakyta uždaryti 
apie 12 vai. naktį.

Iš TILŽĖS pranešama, kad 
ten buvę didelės demonstraci
jos gatvėse ir dalyviai reika
lavę, kad gubernatorius im
tus priemonių, sulaikyti nu
baustiems Klaipėdos išdavi
kams uždėtą bausmę.. Tokios 
pat demonstracijos įvyko In- 
sterburge ir Karaliaučiuje.

Iš Berlyno pranešama, kad 
Lietuvos Teismo ištarmė na- 
ziams, Klaipėdos išdavikams, 
sukėlė vokiečiuose didžiausio 
nerimo. Demonstracijos buvo 
didesnės, nei pereitą lapkri
čio mėn. prie Čekus.

AUSTRIJOS PREZI
DENTAS REZIGNA

VO?

Paryžius. — Pasiekė žinia, 
laikraštį L’Intransigeant, kad 
rezignavęs Austrijos prezi
dentas W. Miklas. Regentu 
pasiskelbęs vice kancleris, 
Heimvero vadas, princas Sta- 
rhemberg. Bet princas tą ži
nią viešai paneigė. Vienok 
Vokietijos pasiuntinys iš Vie 
nos grįžo Berlynan painfor- 
muot, kad atėjo patogus lai
kas reikalaut plebiscito Aust
rijoj.

ČEKOSLOVAKIJA 
APSISAUGOS

Tautų S-gą pasiekė žinia, 
kad ryšyj su Vokietijos atsi- 
ginklavimu ir Čekoslovakija 
nusprendžiusi fortifikuoti sa 
vo pasienius, kad apsisaugo
jus nuo netikėto hitlerininkų 
įsiveržimo.

VOKIETIJA GELBSTI 
ABISINIJAI PRIEŠ

ITALIJĄ

Londonas, kovo 27 d. — 
Virš visų netikėtinumų, kokių 
Anglijos užsienių sekretorius 
parvežė Anglijai iš Berlyno, 
Angliją nupurtė viena, iš au
tentiškų šaltiniij gauta žinia, 
kad Hitleris duoda karišką 
pagelbą Abisinijai, kovoje 
prieš Italiją. Vokietija duo
da Abisinijai kariuomenės ir 
oro laivyno ekspertus. Šį pa
siūlymą Hitleris davė kovo 
19 d. kai naujas Vokietijos 
pasiuntinys Dr. Kirsch-Si- 
mens atvyko į Adis Abatas. 
Jis pirm įteikęs savo kreden
cialus, pasiūlė militariu pata
rėju prie Imperatoriaus Hai
le Selassie.

Apie šį žygį nieko Anglų 
ministeris Simonsas nesužino
jo per pasikalbėjimą su Hitle
riu. Tačiau spėjama, kad Mu
ssolini apie tai ankščiau suži
nojo ir dėl to pašaukė karo 
tarnybai 600,000 vyrų, gimu- 
sių 1911 m.

Atsižvelgiant, kad Europos 
padėtis yra labai įtempta, šis 
Vokietijos žygis paaštrins ir 
taip blogus santykius su Ita
lija. Šis klausimas rimtai 
svarstomas Paryžiuj ir Lon
done. Nes be militariu siekių, 
Vokietija nori užkariauti ir 
Abisinijos rinką. Kirsch-Si- 
mens, įteikdamas kredencia
lus pareiškęs Vokietijos sim
patiją Abisinijos kovoje prieš 
’’svetimųjų viešpatavimą.”

FILIPINAI GAUS SAVY- 
VALDĄ

Kovo 23 d. Am. Jungtinių 
Valstybių valdomos Filipinų 
salos gavo naują konstituciją, 
kurią pasirašė prez. Roosevel- 
tas, sulig kuria Filipinai su
silauks savyvaldos nuo 1935 
m. lapkričio 15 d. Vėliau gal 
bus suteikta Filipinams ir ne
priklausomybė.

Italijos vyriausybė išvijo 
Vokietijos laikraščių kores
pondentą Paul von Ullman 
už jo straipsnius, nukreiptus 
prieš Italiją.

POPIEŽIUS SMERKS 
SUTARČIŲ LAU

ŽYMĄ

VATIKANAS. B aigi antis 
Šventiesiems Metams, Popie
žius Pius XI. rengiasi išleisti 
platų raštą, kuriame bus nei
giamai paliesta ir tarptautiš- 
kų sutarčių laužymas. Taip
gi savo raštu Šventasis Tėvas 
ragins valstybių vadus dirbti, 
kad pasaulis vėl nepaplūstų 
karo liepsnose.

LIETUVA PERKA 
GINKLUS

Atsidūrus karo pavojuje 
Lietuva ėmė ginkluotis. Ne
patikrintos žinios skelbia, kad 
ji užsisakiusi daugybę lėktu- 
vų ir visokios karo medžia
gos Sovietij Rusijoj. Kaikas 
spėja net, kad Lietuvai Rusi
ja ’’paskolina” ir kariuome
nės, nes Lietuvos kova su Vo
kietija tai yra kartu jos ko
va už visą Pabaltę ir net Ru
siją. Reikia manyt, kad iš jų 
Lietuva gaus ir pagalbą. Yra 
gandij taipgi, kad Franci j a 
pažadėjusi Lietuvai militarę 
pagalbą, jei ši pajėgtų atsilai
kyti prieš Vokiečius pirmas 
3 dienas.

'NUMATOMI DARBI
NINKŲ STREIKAI

...Washington, Kovo 25 d.— 
Jau grasina steiku minkštijjij 
anglių kasykhi ir automobilių 
darbininkai. Dabar žada strei 
kuoti šilko pramonės darbi
ninkai, kurie priklauso teksti
lių unijai. Tekstilės unijos 
viceprezidentas Gorman pa
reiškia, kad ateinančią savai
tę šilko pramohės darbininkai 
gali sukelti streiką, jei fabri
kantai ir toliau nesiskaitys 
su pramonės kodu ir padary
ta sutartimi su darbininkais 
rudenį.

Angliakasiai neturi naujos 
sutarties su darbdaviais o se
noji sutartis baigiasi bal. 1 d. 
Užsibaigus sutarčiai nė vienas 
darbininkas neįžengs kasyk- 
lon, kol nebus nauja sutartis.'

METAI (VOL.) III.

Iš Visur
— Nežiūrint, kad Hitleris 

ginklus barškina Lietuvos pa
sienyj ir gąsdina kerštu už 
Klaipėdos nazių nuteisimą, 
Lietuva tarė savo žodį, kad: 
Nusikaltimą, Seka Bausmė. 
Keturi naziai — žudikai pa
smerkti mirčiai, apie 83 iki 
gyvos galvos ar ilgam laikui 
kalėti, o likusieji 35 išteisin
ti.

— Sakoma, kad prieš teis
mo nuosprendį, Franci j a pa
žadėjo Lietuvą ginti, jei Vo
kiečiai pultų ją. Spėjama, to
kį užtikrinimą davė ir Sov. 
Rusija.

— Ilgai Hitleriui pataika
vusi Lenkija, pagaliau nusi
gręžė ir užprotestavo prieš 
vokiečių atsiginklavimą. Len
kai politikoj — kaip peteliš
kė pavasarį. Bloga valsty
bėms be rimtos ir nuoseklios 
politikos. Lenkija turės pulti 
Francūzijai po kojų.

— Vokietija nieko nepaisy
dama atsiginklavo ir toliau 
sako elgsis kaip jai patiksią. 
Mussolini pareiškė, kad jo ka 
riškas aparatas parengtas dar 
bui. Kažin, ar Hitleris neat
gaus, ’’šaltesnio proto?”

— Hitleris verkia, kad Ru
sija pasiruošus Lietuvai pa- 
gelbon. Apie Franci ją tuo tar 
pu nieko nesako. Tik, girdi, 
Vokietija turinti padidint 
karo laivyną,... Reiškia, Fran- 
cijos laivams pastoti kelią į 
Klaipėdą.

— Japonai ’’susitaikė” su 
Sovietais, oficialiai perimda- 
mi Rytij gelžkelio liniją, pa
sisakė, kad jie nėra Vokieti
jos talkininkai. Ar taip ištik- 
ro — sunku pasakyt. Tuo tar
pu Japonija naudojasi proga 
ir Tolimuose Rytuose stipri
na savo ekonominę ir politi
nę poziciją. Toki jos pramoni
ninkai gamina šimtus tūkstan 
čių automobilių, kuriais ren
gias užkariaut visas rinkas. 
Jie kaštuos tik po $100.

— Lenkai uždarė VI. Nar
buto aptieką, kuri buvo mo
derniškiausia Vilniuje, atida
ryta prieš du metu. Uždary
ta ’’farmacijos revizoriaus”, 
nors ji buvo net universiteto 
profesorių giriama už pavyz
dingumą.
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EUROPOS TAIKA IR KLAIPĖDA r » * ’ • . .

Dar taip nesenai prabėgo Didžiojo Karo šmėkla per Eu
ropos kontinentą. Ji paliko baisų vaizdą kiekvienam kuris ja
me dalyvavo ar sekė iš šalies. Milionai invalidų, dešimtys mi- 
lionų jau suaugusio jaunimo ir milionai dar tebegyvenančių 
motinų, atidavusių savo sūnų karo šmėklai, šiandien nenori 
karo. Viena tik Vokietija, gazdindama ją nugalėjusias vals
tybes, nuduoda lyg nepaiso to karo. Tačiau ir tai ne visos 
diktatūros prispaustos Vokietijos nusistatymas, o karštagal
vio karjeristo Hitlerio ir karininkų klikos pučiamas burbulas.

Bendrai, visi stengiasi palaikyti taiką Europoj. Ypatin
gai tuo susirūpinusi Francija, Anglija, Italija, Rusija, Pa
balti Nenorėtume tikėt, kad taikos nenorėtų ir Lenkija, nes 
karas jai reikštų padalinimą.

Dabartinis momentas yra ytin svarbus. Europa atsidūrė 
prieš keblius klausimus, kurie reikalauja rimto išsprendimo, 
norint sustiprinti taikos garantiją.

Vokiečių tauta nuo senai pasižymi agresingumu. Jos 
nepatenkinsi gražuma, o tik jėga. Didžiosios valstybės turi tą 
suprasti ir neprisileisti prie jokių Vokietijos statomų prašy
mų, kurie stiprintų jos pozicijas. Vienas iš svarbiausių — yra 
Klaipėda. Gavusi Klaipėdą, Vokietija prasiskintų kelią į Vi
są Pabaltį, o per tai ir į milžiniškąją Rusiją. Gi Vokietijos 
kombinacija su Rusija — būtų pavojus visai Europai. Antra, 
Lietuva, prisikėlusi laisvam gyvenimui iš šimtmetinės vergo
vės, yra pasiryžusi verčiau visai išnykti, negu netekti nepri
klausomybės. Jos kūrybinės aspiracijos rodo didelį aktyvumą. 
Klaipėda — yra Lietuvos vienintėlis jūros kelias į pasaulį, 
į kultūrą, į gyvenimą. Klaipėda — Lietuvos gyvybės klau
simas. Todėl nereikia stebėtis, jog dėl jos Lietuva su 2 ir puse 
milionais gyventojų pasirįžus iki paskutinio savo vyro kovo
ti su 60 milionų Vokietija. Tą turi suprasti dirbančios už tai
ką didžiosios valstybės ir dėlto nedaryti jokių žygių, kurie 
pažeistų Lietuvos teises jos uoste Klaipėdoj.

Klaipėdos klausimo svarbumą teisingai įvertino Franci
ja ir prispiriamai pakartojo Vokietija vykstančiam Simon- 
sui, kad Anglija teisingai suprastų Klaipėdos reikšmę ir da
rytų atatinkamą žygį Berlyne. Hitleris suprato negausias 
prielankaus žodžio; — atsakė, kad Vokietija nemano iš Lie
tuvos Klaipėdą imti. Bet kam ta kariuomenė Rytprūsiuos?

Visai teisingai spauda pabrėžia, kad Lietuvos Klaipėda 
yra kibirkštis parako statinėj. Taigi reikia manyt, kad vals
tybės, nuo kurių daug priklauso tos kibirkšties pašalinimas, 
atliks savo užduotį.

Kad ir neskaitlinga, bet išsivysčiusi, susitvarkiusi ir su
stiprėjusi Lietuva bus tvirtovė, pastojančia kelią Vokiečių 
veržimuisi į rytus. O kai Vokietijos agresyvumas neišsiverš 
į rytus, ji neturės kitos išeities, kaip tik taikiu keliu kolo- 
nizuotis mažiau apgyventuose kontinentuose. Ir Europoj ka
ro pavojus bus pašalintas, nes kitos tautos jo kratosi.

LIETUVA TURI GINKLUOTIS

Spauda mirga Karo pavojų 
pranešimais. Vokiečiai apsi
ginklavę išgąsdino visą pašau 
lį. Jie visus ir ignoruoja. 
Visų perspėjimo ar protesto 
notas atmetė. Visur tik kalba
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Advertising rates on application 
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ma apie karą. Kiek atslūgsta, 
kai Lenkija perspėjo Vokieti
ją dėl jos kariuomenės didi
nimo ar palenki jos frontų sti
prinimo. Lenkija aiškiai sto
jo į Francūzijos talkininką

’’AMERIKA ”______
* ‘'-w* .

Kovo 25 d. Britų delega
tas Simonsas ir Edenas pra
dėjo tarybas su Hitleriu. 
Tarp tariamųjų dalykų palie
tė Hitleris ir Klaipėdos išda
vikus. Hitleris protestuoja 
prieš išdavikų nuteisimą. Hit 
leris užstoja juos ir, žinia, 
skundžia Lietuvą, kad neuž
laiko krašto statuto, perse
kioja vokiečius. Tačiau Lietu
va žino, kad valstybės presty- 
žas reikalauja, jog valstybės 
išdavikai būtų nubausti, ji 
todėl ir tarė drąsų žodį, ku
ris Hitleriui yra vinis piršto 
viršūnėj.

Ar šiaip ar taip žiūrėsime į 
dalykų stovį, žinome, kad Lie 
tuva silpna. Ji neprisiruoš ap 
siginti nuo vokiečių užpuoli
mo. Nedidoka kariuomenė, 
artilerija silpna, orlaivių ma
ža. Užtektų vokiečiams orlai
viais užpulti, paleisti dujas ir 
nespėtų nė santarvė nė pabal
tąja nė rusai pagelbėti. Žinia 
iš to kiltų kitas pasaulinis 
karas. Gal to vokiečiai ir nori. 
Klaipėdai tektų Sarajevo ro
lę lošti..

Lietuva turi ginkluotis. Jo 
sios pareiga nuo užpuolimo

APŽVALGA
IR GUSTAVAS ADOLFAS 
EITŲ GINTI KLAIPĖDOS

Švedų rašytojas išleido kny 
gą apie švedų santykius su vo
kiečiais. Autorius, pasipikti
nęs Vokietijos nacionalsocia
listų užmačiomis, ragina šve
dus nutraukti savo bičiulystes 
santykius su vokiečiais ir pasi 
priešinti naujosios Vokietijos 
siekimams. Švedai, esą, netu
ri nieko bendro turėti su šių 
dienų germanais ir turi va
dintis ne germanų, bet gotų 
kilmės tauta. Vokiečiai siekia 
pagrobti Klaipėdą, rašo toliau 
autorius, o švedų interesas, 
kad Klaipėda liktų Lietuvos 
žinioje. Vokietija neturi jo
kios teisės siekti Klaipėdos 
krašto, nes jis lietuvių gyve
namas. Pats Gustavas Adol
fas (švedų karalius), jei da
bar gyventų, eitų ’ginti Lie
tuvos teisių Klaipėdoje, ku
rias šiandien palaiko visa Eu
ropa. Vokietija turi aiškiai 
žinoti, baigia savo knygelę 
Soderbergas, kad Lietuva nė
ra viena savo teisių sargybo
je. M. L.

VAKARINIŲ VALSTIJŲ 
KATALIKAI DIRBA

Š. m. kovo 25 d. įvyko Va
karinių Valstybių liet, katal. 
konferencija Cicero, UI. Kon
ferencijoj dalyvavo 288 ats- 

gintis, saugoti kiekvieną Lie
tuvos žemių sklypą. Didžiau
si jai pavojai yra iš oro vir
šaus ir dujų. Lietuvos gyven
tojai turi būti lavinami nuo 
tokių užpuolimų gintis. Ne 
vien Kaunas bet ir kiti mies
tai ir kaimas turi žinoti bū
dus. Priešdujinės apsaugos 
reikalas aktualus visam kra
štui. Skaitome spaudoje, kad 
tik šį mėnesį (7 d.), puolimo 
iš oro ir priešdujinio pavo
jaus išsisaugoti Kauno m. 
burmistras buvo parengęs pri 
vai. įsakymo projektą. Juo 
buvo numatyta, kad visi na
mų savininkai turės įtaisyti 
specialias nuo dujų puolimo 
saugotis slėptuves. Taryba pa 
vedė burmistrui kad kreiptū- 
si į vyriausybę, jog būtų iš
leistas tam reikalui plačiu 
mąstu įstatymas ar įsakymas.

Dabar kryžiaus momentas. 
Ar žūt ar būt, Klaipėdos kon
vencijos statutai turi būti 
mainomi, nusikaltę baudžiami 
ir kraštas karingo ūpo paim
tas turi užtikrinti savysaugą 
tinkamu apsiginklavimu. Pats 
vokietys tebūnie pavyzdžiu.

tovai, nuo 70 draugijų, 10 pa
rapijų, 4 apskričių ir 3 cent
rų. Viso, su svečiais, konfe
rencijoj buvo apie 500 žmo
nių! Paskaitas ir referatus 
skaitė žymūs darbuotojai ak- 
tutliausiais dienos klausimais. 
Priimtos rezoliucijos: 1) Klai
pėdos, 2) Vienybės reikalu, 
3) Protestas prieš katalikų 
persekiojimus Meksikoje ir 
kiti. Konferencijos nuotaika 
buvo rimta ir įspūdinga. Išti- 
krųjų, reikia pasidžiaugti, 
kad Amerikos katalikų veiki
mas įėjo naują vagą. Jame 
pasireiškia didelė energija. 
Tą patvirtina skaitlingi sel
inai, konferencijos ir suvažia
vimai. Ypatingai reikia svei
kinti Vakarinių Valstijų ka
talikus už taip patvarų cent
ralizacijos darbą, kuris pasi
reiškė ir šioje konferencijoje 
išnešant net atskirą rezoliuci
ją apie Vienybės reikalingu
mą.

IŠĖJO ’’ŽIDINYS”

Lietuvos visuomenė mėgsta 
skaityti. Todėl Lietuvoje iš
eina daugybė vienkartinių ir 
periodinių leidinių, laikraščių 
žurnalų, kurie gvildena įvai
rius klausimus. Vienas iš di
džiausių, rimčiausių ir įdo
miausių žurnalų yra katalikų 
leidžiamas ’ ’Židinys ’ ’, kurį

’m Gp fig oAox

redaguoja filosofas moksliniu 
kas prof. S. Šalkauskas. Jau 
išėjo ir susilaukėme ir š. m. 
vasario mėn. (H-jo) numerio. 
Jame telpa straipsniai: K. 
Pakšto, J. Tomakus, A. Ša- 
poko, A. Vaičiulaičio, V. Če
pinskio ir kt. Patariame ”Ži- 
dinį” užsisakyti.

KAS TIE ’’SPARNUOTI 
LIETUVIAI DARIUS IR 

GIRĖNAS”?
Pasaulį savo herojiškumu 

nustebino ir Atlanto pergalę 
Lietuvai laimėjo du Ameri
kiečiai lietuviai Darius ir Gi
rėnas. Šių didvyrių asmeny
bes ir garbingą jų praeitį 
mums nušvietė taip pat ameri 
kiečiai: kap. Petras Jurgėla 
parašė veikalą ’’Sparnuoti 
Lietuviai Darius ir Girėnas”. 
Jį išleido Dariaus sesuo Kon
stancija - Kotrina Juciūtė— 
Stulpinienė. Knyga labai gra 
žiai, švariai ir meniškai pa
gaminta. Tai yra bene pirma 
Amerikos lietuvių išleista to
kia daili knyga.

Minėti amerikiečiai patiekė 
mums platų, gausiai paveiks
luotą veikalą apie nepapras
tus didvyrius, kuriuos mes 
dabar galėsim arčiau pažinti. 
Iš tikrųjų: patyrę įdomų Da 
riaus ir Girėno gyvenimą, ka ' 
ro tarnybą, skraidymus, dar
bus bei nuopelnus mūsų tau
tai ir Ajnerikai, sunkų ir ilgą 
rengimąsi istoriniam žygiui ir 
išskridimo aplinkybes, — be 
abejonės, pradėsime dar dau 
giau tuos du mūsų didvyrius 
gerbti. Knygoje paskelbta 
daugybė faktų iš abiejų darb
ščių vyrų gyvenimo, o Da
riaus laiškai, rašyti atsimini
mai ir dienoraščiai nušvies 
didžiąją jo dvasią bei asme
nybę.

Tikrai, 1933 m. liepos mėn. 
lietuvių tautą ir net pasaulį 
sujudino Dariaus ir Girėno 
drąsa, pasiryžimas nepapras
tam žygiui ir tragiškas jų žu
vimas jau nugalėjus audrin
gąjį Atlantą. Autoriaus su
rinktieji faktai ir dokumen
tai sudaro plačią Dariaus ir 
Girėno istoriją. Lietuvos pre
zidento, Valstybės vyrų, ka
rininkų, dvasininkų, visuo
menės veikėjų, žymių pasau
lio lakūnų ir kai kurių Ame- 
rikos valdžios atstovų trum
pi pareiškimai nušviečia Da
riaus ir Girėno nuopelnus lie 
tuvių tautai ir net žmonijai.

Tokią knygą perskaičius ir 
įsigilinus į visą turinį, kiek
vienam bus aišku: ko mes 
prieš 2 metus netekome ir ką 
laimėjome.

Pastaba: Šią knygą galite 
gauti ’’Amerikos” redakcijoj
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a) Nevartoti dažnai vidų- 
r'rių liuosuotojų ir jų plovimą, 
Daugumai vaikij viduriai pa- 
siliuosuoja normaliai kartą į

»■ .

b) Pieno dadėckos nereikia 
duoti vietoje kito maisto, ka 
dangi vaiko augimą nepriva
loma užpildyti vien tik pienu.

11) Liuosuotojai (aethar-

JUOKIS — BE ATIDĖLIO 
JIMO

Teisėjas: Tamsta esi kalti
namas už per greitą važiavi- 
vimą vakar vakare. Ką pats 
•sakai — esi kaltas ar ne?

Kaltinamasis: — Gerai, ga
li tamsta spręst iš savęs: aš va 
žiavau tuo automobiliu, kurį 
teisėjas pralenkėte prieš mano 
areštavimą. ”F. F.”

b) Tinkamas maistas su 
užtenkamai vandens ir įstei
gimas papročio tam tikrai va 
landoje paprastai užlaikys vai 
ką reguliariai.

12) Reguliaris patikrini
mas sveikatos. Reguliariai pe- 
rijodiškas patikrinimas pagel
bės jūsų vaikams sveikatą 
^užlaikyti. Nuo tūlų ligų gal 
būt apsaugoti ir pasipriešini
mas kitoms ligoms priduota. 
Reikia įtikinti savo vaikui, 
kad gydytojas yra jo drau
gas ir pagelbės jam palaikyti 
Sveikatą ir tvirtumą. Tas pa
dės jūsų gydytojui laike iš- 
egzaminavimo ir priduos jam 
daugiau progos nuspręsti kas 
yra jūsų kūdikiui, kuomet jis 
serga. Nebūkite viena iš to
kių motinų, kuri sako: ”Jei- 
'gu tu būsi blogas vaikas, aš 
tuojau tave nugabensiu pas 
gydytoją arba dentistą.”

Trys kaliniai — italas, ai
ds ir žydas buvo nuteisti mir 
iiai. Kada buvo tik viena die
ta liktis jiems gyventi, kalėji
mo užvaizdas klausia jų ką 
ie norėtų valgyti paskutinį 
artą. Italijonas praprašė 
paghetti, airis — jautienos 
u kopūstais, o žydas strobe- 
iij su Smetona. Užvaizdas at

sakė, kad dabar nėra strobe- 
Įių, nes nesezonas. Žydas ra- 
niai atsakė: ’’Tai gerai, aš ga 
iu palaukti!”

Gydytojas: Viskas gerai aš 
.amstą greitu laiku vėl pasta- 
lysiu ant kojų.

Pacientas: Teisybė, dakta
re, aš turėsiu parduot savo 
Automobilių, o atsimokėt tam- 
Jtai kiek būsiu skolingas.

Tėvas: (rodydamas kaimy
nų mergaitei trynukus) — Ką 
iu manai apie tuos mažutėlius.

Maža kaiminka (rodydama 
pirštuku į vidurinį kūdikį):
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kas choras užleido mažajam, 
chorui per abu vakaru Miš
parus giedoti? Artai iš neži
nojimo ar gal daugiaus iš ap
sileidimo. Kas metai didysis 
choras giedodavo Mišparus 
šioje šventėje ir labai daug 
pagražindavo ir prisidėdavo 
prie iškilmią. Ar tik nereikės 
pasakyti ’’Dėdei”, kad jis ap 
sisuktą su ’ ’šermukšnine ’ ’, 
kad kitą kartą tas nepasikar
totu, c

NEBŪKITE PASKUTINIAI

Daugelis mūsą malonią 
skaitytoju daro didelę klai
dą, neatsinaujindami laiku 
prenumeratos. Bet yra daug 
ir tokią, kurie dar laikui ne
užsibaigus, niekeno neragina
mi apsimokėjo. Garbė ir pa
dėka jiems. Administraciją pa 
siekia daug laišką su sveikini 
mais už rimtą ir švarią ’’Ame
rikos” vedamą liniją; žinoma, 
lai tuose laiškuose būna ir pa
što ženklai ar pašto perlaidos 
už prenumeratą. Taipgi kai- 
mrie skaitytojai prisiunčia 
gavę naują prenumeratą. Čia 
paduodame nauji} mūs draugą 
dalį ir kartu atsiprašome, kad 
laiku nespėjome visą paskel
bti :
A. Valinčius, New Britain.
K. Žalnieraitis, New Britain. 
Br. Juškys, Lietuva.
J. Daukšys, Port Washington. 
C. F. Paulauskas, Bayonne. 
C. Kalanta, Bayonne, N. J. 
Mrs. A. Zelway, Brooklyn.
J. Sabaliauskas St. Clair, Pa. 
A. Kazlauskas, St. Clair, Pa. 
A. Venčiulis Richmond Hill. 
S. Nagin, Bronx, N. Y.
Miss Markevičius, Brooklyn. 
J. Mikolionis, Cypress Hills. 
M. A. Norkūnas, Lawrence,,

Mass.
J. Skarulis, Brooklyn.
Mrs. A. Brooks, Brooklyn.
J. Stanikūnas Lietuva.
J. Kuodis, Brooklyn.
S. Girnius, ‘Maspeth.
O. Lazauskienė, Great Neck. 
G. Žerolis, Brooklyn.
Mrs. M. Plioraitis, Brooklyn. 
J. Budelis, Baltimore, Md.
J. Čižauskas, Baltimore, Md. 
Pr. Ralys, Bayonne.
C. Kalanta, Bayonne, 
A. Marcinkus, Bayonne. 
Kun. V. Matulaitis, St. Clair,

Pa.
Mrs. A. Mačiulaitis, Bayonne.
J. J. Sharry, Woodhaven. 
Mrs. U. Mikulskis, Brooklyn. 
Mrs. H. Willis, Brooklyn. 
Mrs. K. Šūkis, Rossell.
Mbs. R. Juršis, Linden.
Mrs. 0. Rimydis, Brooklyn.
C. Repšys, Brooklyn.
S. Novak, Cypress Hills.
G. Milašius, Bridgeport.
K. Mikalauskienė, Švėkšna. 
A. Kasmočius, Brooklyn.
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* KAIMYNUI PATARIMASŠERMUKŠNINĖ

TELE-

kovo 31 d. vakare. Sku-

o

: dar nese

WESTER UNTO 
' GRAMA

IŠ ELIZABETH, N. J.

Šermukšninei, c-o ’Amerika’, 
Brooklyn, N. Y.

Lietuvią parapijoje misio
nierius Drazdys veda rekole
kcijas kas vakaras nuo 7:30 
vai. vak. Žmonią lankosi la
bai daug. Rekulekcijos baig
sis
bu pranešti šermukšninės 
Dėdukui, kad šeštadienio va
kare ’’Laisvės” parapijoje, 
tuo pačiu laiku ką ir lietuvią 
šv. Petro ir Povilo parapijo
je, bus ’’rekulekcijos” veda
ma su pagelba krutamą pavei 
kslą iš Lietuvos ir Vilniaus 
kraštą Januškevičiaus, Jr. 
Mes nežinome į kurias reku- 
lekcijas eiti. ’’Laisvės” para
pijoje 35c. už įėjimą, o į kun. 
Drazdžio — dykai. Susimai
šė galva mūsą. Gal atvažiuo
tum paaiškinti, kaip mums 
tokiame atsitikime elgtis. Jei 
geras Dėdele išriši, mes ke
lionės išlaidas atlyginsime 
Tiesa, mes esam tie patys, ku 
rie statėme bažnyčią ir ■'’Lai 
svės” parapiją, tat nebežino 
me kurią kvietimo klausyti i 
kur eiti.

Susirūpinusią Įgaliotinis.

Iškada, kad man pervėlai 
pranešėt. Kad ir spėčia sku 
biai nurunit pas jus, bet ne 
bebūti} laiko padaryt parėta 
ka. O nenuvykęs ir nepadaręš 
investigeišino vietoj, negali 
nė vožno patarimo duot. Vie 
ną galėč susirūpinusiems pa 
tart, kad kai ateina rinkimai 
į ’’Laisvės parapijos” gaspa- 
doriu, tai rinkite tokius, ku 
rie žinos kaip reikia dirbti 
naudingą visuomenei darbą, 
o ne kiršintą ir kliudytą vei
kimui ir parapijai. Šiemet 
šventėt gražiai ir iškilmingai 
parapijos 40 m. jubilieją. Tas 
parodė, kad Elizabetho lietu-j 
viai yra geri katalikai ir pa
triotai. Taigi aš norėčiau, kad 
jūs parodytumėt vieningumą 
ir toliau ir be mano šermukšJ 
nines sutvarkytum ėt dar b 
ardytojus. Dėde.

— Mūsą Susiedas redakto
rius Tysilava atėjo man pa
maži on išvirožyt kas yra ’tau; 
tininkai’. Tik biednas Juoza
pas susimaišė... Tokį kviešči- 
ną kelia ’’Amerikos” redak
torius. O visi, kurie nepoetiš
kas akis turi, matė, kad toks 
kveščinas buvo ’’Amerikos” 
juoką skyriui, kur aš dar 
buojuos su šermukšnine. Mank 
redaktorius p. Vilniškis ir sa 
ko, kad tas diskucijas su p. 
Tysliava turiu varyt aš, nes 
mūsą redaktorius nenori savo 
kolegos bevaryt ožio ragan”. 
Išeit, kad mūs redaktorius da^ 
ro išvadą, jog ’’Vienybės” 
redaktorius niekeno nevaro
mas jau įlindo į ožio ragą kai 
anais metais išvirožino apie 
savo nusistatymą ir pasisakė 
nesąs lietuvią tautietis, gi 
šiemet tą ragą visai užraukei 
Tą patvirtindamas. Aš nevie- 
rinu, nes Juozapas dažnai 
kalba kaip patriotas. Taigi aš 
norėč prie viso to duot pa
siūlymą: geriau Juozapai ne
siimk aiškint ką znočina žo
dis ’’tautininkai” sulig lietu 
viškos anciklopedijos (nes 
sulyg amerikanckai-lietuviš- 
kos aš jau išaiškinau), o iš
aiškink pirma kas pats esi. 
Bent dabar vieną čigoną par
tiją jau kvitinai, rodos, nes 
jau mačiau ravėjai ’’Naujie
ną” redaktorią kaklus. Taigi



LIETUVIAI, SESIELGKIME 
’’LIETUVIŠKAI” TRUMPOS NAUJIENOS

Užpraeitą sekmadienį pers
kaitęs ’’The New York Ti
mes” žinią, kad Šv. Jurgio 
parapijos choras vadovaujant; 
p. J. Brundzai lietuviškai dai
nuos Brooklyno Muziejuje 3 
vai. po pietų, pasiskubinau 
ankščiau nuvykti, kad pasižiu 
tėjus kaip daug publikos rin
ksis ir kokia ji. Pranešta, kad 
Mrs. Alfred Kulber (Kulbo- 
kienė-Viziūtė) vadovauja tvar 
ka. Gražu — viskas lietuviš
ka. Gavęs programą, žiūru jog 
14 dainų užvardyta lietuviš
kai, gražiu anglų kalbos ver
timu (Retai pasitaiko pana
šūs vertimai gražiai ir tikro
je prasmėje dainos versti ang
lių kalbon. Paaiškėjo, kad tuos 
meniškus vertimus padarė, 
sena Brooklyno veikėja p. 
Bronė Brundzienė. Prie lainų 
padėti ir muzikos autoriai. 
Tik nesuprantama svetimtau
čiams sale trijų liaudies dai
nių nurodyti net lietuviams 
nežinomų ’’kompozitorių” 
vardai ”N. N.” Gal rengėjai 
malonėtų apie tai mums vie
šai paaiškinti, nes manęs klau
sia keletas asmenų ką tai reiš
kia, aš nepajėgiau paaiškinti. 
Gėda man buvo nežinoti ką 
reišika ”N. N.”

Rengėjai pamiršo, kad kor ' 
certas rengiamas ne lietuvii 
svetainėje lietuviams, bet sv< 
timtaučiams ir tai dar Muzie 
juje. Kodėl neparašyti, ka< 
tos dainos yra liaudies — gra 
žu, garbinga ir aišku. Ten a 
tankiai dalyvauju, bet 
N.” niekur nesu matęs 
kitatučius.

Programoje skelbta,
dalyvauja solo K. Kriaučit] 
nas. Tuo tarpu jo vietoje dą 
navo p. Brundzienė, ir niek 
apie tai nepranešė. Visi iš 
skyrus kas asmeniai pažino j ( 
solistę, manė, kad tai Kriau 
čiūnas. Taip pat buvo virš 
programos daug dainuota n 
giedota, bet nieks nesiteikė pt. 
aiškinti visuomenei ką ta 
reiškia. Čia išėjo tikrai ’’lie 
tuviškai”. Mums tai laba 
tokią progą išnaudoti ir praO 
tarti apie lietuvišką muziką 
giesmes ir dainas susirinku
siems, kurie labai rimtai se
ka programas. Ten renkasi ir 
teligentiškoji publika ir todėl 
svarbu ją supažindinti. Ten 
mačiau buvo ir kun. Paulionid 
kuris galėjo gražiai nupasako
ti. Ten buvo, kaip minėjau, 
p. Brundzienė, kuri gražiai 
rašo spaudoje, gražiai kalba 
lietuviškai ir angliškai, o dar 
gerai yra apsipažinusi su mu
zika, galėjo gražiai ir rimtai

— Kovo 1 d. Kaune pradė
ta skaityti paskaitos Aukštų- 
jų Karininkų kursuose, kur 
ruošiama II laida štabo kari- 

j ninku ir I laida intendantų.
— Klaipėdos statistikos 

žinios, pereitais 1934 m. Lie
tuvoje sugauta 4,164,000 sva- 
rų žuvų, už 700,000 litų. Gi 
1933 m. sugauta apie tiek pat, 
bet pajamos buvo žymiai di
desnės. Bendrai, pastebima, 
jog Lietuvoj žvejai mažiau 
žūklauja, nes žuvis neturi rin 
ikų.

— Klaipėdos krašto guber
natorius Navakas paleistas 
atostogoms iki balandžio 3 d.

— Lietuvoj lankėsi Ameri
koniškos Hearsto spaudos 
bendrovės reporteris Knicker
bocker (King Reporter). Jis 
vizitavo Pabaltės valstybes.

— Klaipėdos krašte, ypač 
Rusnės ir Žalgyrio rajonuose 
patvino Nemunas ir užliejo 
daug laukų ir trobų. Nuken- 
[tėjo apie 3,000 gyventojų. 
Į — Šį pavasarį, nuo gegu
lės mėnesio, prasidės lėktu
vais (oro) susisiekimas tarp 
Kauno ir Rygos. Kelionė at- 
Iseis tiek, kiek II klasė gelž- 
Ikeliu.

— Klaipėdoj ir apylinkėj 
Įgyvena apie 200 latvių. Jie 
[organizuojasi į draugiją, pa
našiai kaip lietuviai turi Lat-

— Kad būtų prieinamiau 
visuomenei, Lietuvoje atpi
gintas radio aparatų laikymo 
mokestis. Argi ne geriau bū
tų jį visai panaikinti?

— Vasario 28 d. prasidėjo 
minėjimas Suomijos tautinio 
epo ’’Kalevalos” pasirodymo 
100 metų sukakties. ’’Kaleva 
las” surinko ir išleido Elias 
Lonnrot. Iškilmėse Suomijoj 
dalyvavo ten viešįs ’’Kaleva
los” vertėjas į lietuvių kal
bą kun. Sabaliauskas.

— Kasmet Sovietai paruo
šia apie 3000 lakūnų. Viso jų 
turi apie 10,000 su 5,000 lėk
tuvų.

— Lietuva susitarė, kad So 
vietai pirks už 10,000,000 litų 
kiaulių ir už 2 mil. įvairių 
sėklų, gi Lietuva užtai ims iš 
Rusijos mašinų, trąšų, benzi
no ir kt.

— Lietuvoje priimtas įsta
tymas, kuris kontroliuos visas 
kainas ir neleis jų perdėti.

— Ir Lietuvoj atiranda ame 
rikoniškų gengsterių. Taip 
Žiežmarių polic. viršininkas 
Sutkus sužinojęs slaptą bra
vorą miške, vyko jo ’’aplan
kyti” su dviem policininkais.

ka

viai ir Sutkus liko sužeistas 
į kairyjį petį.

— Kauno miesto savivaldy
bės darbininkai netikėtai iš
kasė Mamunto (ledij gadynės 
dramblių veislės gyvulio) 

i kaulus. Jie gulėjo 12 m. gilu
moj. Šlyne, Nemuno šlaite, 
Įapie 40 metrų aukštyj.

— Per pereitus 1934 me- 
pus Lietuvoj išleista 933 kny- 
pos, 3,233,030 egzempliorių. 
[Knygų leidimas padidėjęs.

— Sulyg šių metų vasario 
112 d. baigtos statistikos, Lat- 
Ivijoj yra 1,944,933 gyvento
jai. Reiškia per 5 metus pri
augo 44,888 gyventojai.
į — Lietuvos universiteto 
Istud. choras sėkmingai kon- 
Lertavo Rygoje. Choras širdin 
Įgai sutiktas.

— Kaune, Universiteto stu- 
Įdentų ’’Romuvos” korpora- 
Icija pasirašė artimo bendra- 
jdarbiavimo aktą su Latvijos 
luniveriteto stud, korporaci
ja ’’Beveronia”. Akte, kovo 
12 d., dalyvavo daug aukštų 
[asmenų ir ’’Beveronia” nariai 
studentai iš Rygos.

— Šią vasarą j Latviją iš- 
Ivyks apie 14,000 Lietuvos 
Idarbininkų sezoniniams lauko 
I darbams.
A — Kovo 30 d. Sao Paulo 
jmieste, Brazilijos vatos au- 
Igintojai rengia milžinišką va
itos parodą. Kaip žinom Bra- 
Izilijoj auginama daug vatos, 
Itodel norima kitų šalių pirk- 
llius supažindinti.
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KORESPONDENCIJOS
BALSAS IŠ CONNECTICUT

Lietuvių Diena Conn.
Jau kelintas metas kaip 

Naujoje Anglijoje ketvirtą 
dieną liepos yra ruošiama Lie 
tuvių Diena. Plotas yra per 
didelis, kad visos naujos An
glijos kolonijos galėtų į vieną 
vietą suvažiuoti. Todėl būtų 
gerai, kad Conn, valstybė 
rouštų savo dieną atskirai nuo 
Mass., R. L., ir N. H. Taip 
jau padarė New York ir New 
Jersey valstybės.

Lietuvių Dienos vieta būda_ 
vo Thompson, Conn. Ji gali ir 
dabar būti, o anos valstybės 
turi savo gražių parkų Brock 
ton ir Lawrence. Kada pradė
jo eiti Brooklyne naujas laik
raštis Amerika, tai daugelis 
mūsų pradėjo skaityti ir tą 
laikraštį pamylėti. Būtų gera, 
kad dalis Lietuvių Dienos Con 
necticut pelno būtų skiriama 
’’Amerikai” nes iki šiol viską 
paimdavo ’ ’Darbininkas ’
Mass, valstybės kolonijos ir 
toliau galės sau remti ’’Dar
bininką”, bet mes norėtume 
nors kiek ir šiam naujam lai
kraščiui pagelbėti.

Būtų gerai, kad draugijos 
savo susirinkimuose išneštų 
nutarimus, kad šią vasarą 
Thompson, Conn, būtų vien 
tiktai Conn, valstybės Lietu
vių Diena.

J. Urbonas.

Baltimore, Md.
Kovo 19 d. Šv. Juozapo die- 

ha bažnyčioje gražiai pami
nėta. Tūkstantinė minia mal
dingų žmonių užpildė visą baž 
nyčią. Vakare mišparais ir 
palaiminimu Šv. Sakramento 
baigėsi maloni šventė. Bet vi
si jautėmės kaipo našlaičiai, 
nesimatę mūsų Tėveliu kle
bonu kun. Juozapu Lietuv
ninku, kuris paprastai klūpo
davo šalia šv. Juozapo alto
riaus. Ligoninės mūrai atsky 
re jį nuo mūsų; bet jau šią 
savaitę laukiame Tėvelis su- 
grįštant su geresne sveikata.

— Ona Krikščiūniūtė, ištar 
navus virš 40 metų mūsų baž
nyčioj, tai altorius puošdama, 
zakristijono darbą atlikdama, 
bažnytinius rūbus tvarkyda
ma ir plaudama, ir ruošos dar 
bą atlikdavo klebonijoj, nu- 
silpnėjus svekatoj šią savaitę 
pateko į ligoninę. Linkime 
greito pasveikimo.

— Šią visą savaitę nepap
rasta: nėra dar žymaus as- 
menio kun. L. J. Mendelio. 

Jis pas kun. J. Ambotą Hart
ford, Conn, rekolekcijas laiko. 
Taigi mūsų jaunučiai kunigai 
visa energija dirba; kun. A. 
Dubinskas ir kun. K. Keido- 
šius, anksti ir vėlai aprūpina 
visus reikalus.

— Kovo 24 d. sekmadienį, 
mišparai buvo 6:30 vakare. 
Kun. K. Keidošius pasakė gra 
žų pamokslą apie Penelės Švč. 
Marijos Apreiškimą. Tuoj po 
mišparų įvyko choro kortavi- 
mo vakaras. Pelnas parapijos 
naudai. Prisirinko žmonių ir 
gražiai praleido laiką.

J. K.

Rochester, N. Y.
’’Karolio Teta” atvyksta
Rochester lietuviai! Vakar 

gautas specialus telegramas 
iš Brazilijos, kuriame prane
šama, kad ant Sekmadienio, 
balandžio 14 d. atvyks garsio 
ji ’’Karolio Teta”. Vakare ji 
bus salėje mūsų suaugusiems 
gi po pietų — mokyklos vai
kučiams.

Ką? Jūs manęs klausiate, 
kas per viena yra toji garsi 
’’Karolio Teta”? Bet, dabar 
aš jums negaliu pasakyti šios 
didelės paslapties, bet jei jūs 
seksite kiekvieno šio laikraš
čio numerį, tai tikrai sužino
site. Iki pasimatymo!

Newark, N. J.
Kovo 18 d. š. m. Statybos 

ir Skolinimo Schuyler Lietu 
vių Draugija atidarė savo 42 
seriją su didžiausiu pasiseki
mu, nes tik viršminėtą vaka
rą įstojo 25 nariai užsirašy
dami 133 šėrus.

Mat virš minėta lietuvių 
draugija geriausia stovi iš 
visų tos rūšies draugijų šio
je apylinkėje ir New Jersey 
valstijos departamentas virš 
minėtą draugiją įkainuoja A. 
No. 1.

Gerus nuošimčius padaro, 
ir pinigus išmoka ant parei
kalavimo. Ir svetimtaučiai ne
gali tikėti jogei šiuose bloguo
se laikuose, o lietuvių drau
gija gauna naujus narius ir 
dar taip skaitlingai, bet tas 
yra tikrenybė.

Pereitą susirinkimą Schuy
ler Draugijos advokatas C. 
Matulevičius, atsisakė, jo vie
ton buvo išrinktas jaunas pil
nas ambicijos, plačiai žinomas 
lietuviams, buvęs N. J. ir N. 
Y. Vyčių apskričio pirm. Adv. 
K. F. Paulauskas, Jr. Geros 
kloties. J. V. B.

PRANEŠIMAS

Specialė Ekskursija į Lietuvą
Amerikos Lietuvių Katali

kų Studentėj ir Profesionalų 
Sąjunga šiuomi praneša lie
tuvių visuomenei Amerikoje, 
kad rengia didelę ekskur
siją į Lietuvą, š. m. liepos 3 
d. Swedish American Lines, 
S. S. Gripsholm, per Roten- 
bergą į Klaipėdą. Visiems šios 
Ekskursijos dalyviams teikia
ma specialės nuolaidos ir pri
vilegijos — Lietuvos vadžia 
praneša, kad šios ekskursijos 
dalyviams duodama Lietuvos 
vizos DYKAI (Paprastai Lie
tuvos viza kainuoja $10.00). 
Jei jūs vyksite su šia ekskur
sija, tai jums reikės mokė
ti tiktai 50c. Konsularinio 
mokesčio.

Lietuvoje dalyvausime: Lie. 
tuvos Ateitininkų 25 metų 
Jubiliejiniame Kongrese; Pa
sauliniame Užsienio Lietuvių 
Kongrese; Parodose, Ekskur
sijose ir t. t.

Ekskursijai vadovaus Am. 
Liet. Kat. Stud, ir Prof. Są
jungos Centro pirmin. John 
C. Morkūnas, Rochester, N. Y.

Visi Amerikos lietuviai k vie 
čiami: Motinos ir Tėvai — 
draugai ir pažįstami — stu
dentai ir profesionalai — visi 
seni ir jauni. Lietuva laukia 
Jūs.

Informacijos reikalais, krei 
pkitės DABAR — Mr. John 
C. Morkūnas, 41 Willite Dr., 
Rochester, N. Y.

Sekite šio laikraščio nume
rius apie platesnes žinias, lie
čiančias ekskursiją.

ELIZABETO PARAPI
JOS 40 M. SUKAKTIS

Pabaiga
Nusilpęs sveikatoje, jis pri
verstas buvo karts nuo karto 
važiuoti į šiltus kraštus pra
leisti žiemą. Pagaliau kun. 
Žindžius vyksta į Lietuvą ir 
ten, savo tėvynėj, subatoje 
prieš Verbų Sekmadienį, 1925 
m. skiriasi su šiuo pasauliu. 
Palaidotas gimtinėje, Veliono 
je ant Nemuno kranto.

Nieks negali įkainuoti ku
nigo darbuotės. Jisai neieško 
žmonių apibranginimo. Vie
nok į Elizabethą atvykę sve
čiai tuojau pastebi didelį dar
bštumą, pažvelgęs į parapijos 
įstaigas, į draugijų skaičių 
ir į iškeltą lietuvių vardą Eli- 
zabethe ir apylinkėje. O juk 
be nemalonumų, be pasiprie
šinimų ir čia neapsieita. Rei
kia stebėtis, kad viskas per
nešta, kaip viskas puikiai at
likta. Kiekvienas Elizabetho 
lietuvis privalo būti labai dė 
kingas a. a. kun. Žindžiui ir jo 

atminčiai pasimelsti prie Au
kščiausiojo.

Kadangi kun. B. Žindžius 
buvo labai susirgęs, tai gavo 
pagelbą kun. J. Simonaičio, 
ir išvyko į Tėvynę, kur po 
kiek laiko mirė. Vyskupas J. 
O’Connor paskyrė kun. J. Si
monaitį Elizabetho klebonu. 
Jisai gimęs Karalienės Ange
lų parapijoje, Brooklyne, lie
pos 26 d. 1898 m. Pradinius 
mokslus ėjo Šv. Petro ir Povi
lo parapijos mokykloje, Wil- 
liamsburge. Aukštesniuosiuo
se moksluose buvo globoja
mas New Yorko arkivysku
pijos, kur klebonavo jo dėdė 
kun. J. Šeštokas. Tuo laiku 
turėjo nemažai patyrimo pa
rapijiniuose darbuose, nes var 
gonininkavo New Yorke nuo 
12 metų amžiaus ir vedė jau
nimo veikimą iki semina- 
rijon įstojimo. Mėnesį po įsi
šventinimo į kunigus, liepos 
9 d. 1922 m., buvo paliktas 
administruoti New Yorko pa
rapiją klebono atostogų me
tu. Buvo New Yorko kardi
nolo Hayes pasiųstas į Ne war 
ko vyskupiją darbuotis. Į Eli
zabetho lietuvių parapiją at
vyko kovo 19 d. 1924 m. Tas 
prityrimas buvo pagrindu vei 
kimo Elizabethe ir tuoj aus 
pradėjo reikštis. Pirmas žy
gis buvo sustiprinti bažnyčios 
stogą ir pakeisti varine me
džiaga, tai pat taisyti gen
dančias vietas, kas kainavo 

($7,000. Mokyklos vidus pirmu 
kardu buvo išmaliavotas ir vi
sas taisomas. Darbas buvo nu
kreipiąs kleboniją pertaisyti 
ir ją prirengti sesučių buvei
nei. Pristatyta, pertaisyti 
kambariai, atnaujinta iš lau
ko ir vidaus. Sesutės čia buvo 
perkeltos iš jų vargingos vie
tos, o pats klebonas tenai nu
eina gyventi. Senos bažnyčios 
skiepas pertaisytas ir pagra
žintas, kad tiktų bažnytinių 
draugijų susirinkimams ir mo 
kyklos veikimui. Imtasi baž
nyčios maliavojimo ir pa^raži 
nimo darbas. Šviesos pakel
tos į modemiškas, stovylos ir 
altoriai atnaujinami, grindys 
padengtos ir įtaisyta nemažai 
naujų dalykų. Parapijonai ta
me pasirodė labai duosnūs. 
Pagalios prasidėjo labai sun
kus ir didelis darbas — iškei
timas svetimtaučių seselių į 
lietuvaites seseles mokytojas. 
Po metų laiko pasisekė gauti 
vyskupo sutikimą parsikviesti 
lietuvaites seseles Pranciškie- 
tes, kurios dabar vaikučius mo 
ko lietuvių kalba. Pasitaikius 
progai nuperkama patogus na 
mas ir pertaisoma klebonija, 
kurios išvazda suderinta su 
bažnyčios stylium. Senosios 
bažnyčios vidurys ištaisytas 

kaip parapijos auditorija. Pir
miausia mokyklos vaikučių rei 
kalams, vėliau ir parapijos 
dalykams. Šalia mokyklos nu
pirkta 4 lotai, pasirūpinta, 
kad gatvė būtų ištaisyta ir 
kad vaikučiai turėtų vietos pa 
žaisti. Vėliau, pagelbstint mo
kyklos alumniečių, tie lotai 
gražiai aptverti ir įtaisyta 
tennis aikštė. Po auditorijos 
pristatyta Jaunimo Klubo pa
talpa ir įrengta graži scene- 
rija mokyklos perstatymams.

Palaikymas
Savastis jau pasidarė nema

ža ir daug reikalavo triūso 
nuolatos taisyti, maliavoti, 
pagerinti. Čia prisidėjo kil
nios sielos parapijonai ir teikė 
savo pagalbą. Parapijai dar
bas nieko nekainavo, tik me
džiaga. Tų tarpe reikia pami
nėti ypatingai Povilą Krive- 
levičių, jo brolį Andrių, bro
lius Antaną ir Jurgį Klebau- 
šus, Joną Kaleiniką, A. Gri- 
galą, Joną Biekšą, Mykolą 
Zabitą ir daug kitų.

Dvasiniai daviniai
Lietuvių bažnyčia pralen

kia netik visas kitas lietuvių 
bažnyčias savo tikybine mu
zika, ypač vadovaujant įžy
miausio lietuvio kompozito
riaus J. Žilevičiaus, bet ir vi
sas katalikų bažnyčias viso
je vyskupijoje. Taip pat gra
žumu apvaikščiojimų bažnyti 
nių apeigų. Be to jaunimas 
globojamas dvasiniai. Įsteig
ta Šv. Vardo vyrų draugija, 
Marijos Vaikeliai, merginoms, 
Apaštalystės Maldos draugi
ja, Mokyklos Alumniečių klu
bas. Vedama atskiros jauni
mui misijos. Lietuviška dva
sia labai pakilus, nes ji yra 
ugdoma mokykloje ir parapi
jos veikime. Virš dvidešimt 
šios parapijos lietuvaičių įsto 
jo į Šv. Pranciškaus vienuo
lyną. Vis tai mūsų klebono 
kun. J. Simonaičio pasidarba
vimas !

Ateitis
Praeities prakilnūs darbai 

sudaro tvirtą pamatą skais
čiai ateičiai ir todėl nepriva
lome nusiminti kad paskuti
niai keli metai depresijos ne
dalei do mums daug ko užsiim 
ti. Mūsų dome turi būti nu
kreipta į jaunuomenę, kad ji 
noriai užsiimti! darbais, ku
riuos Elizabethe pirmtakūnai 
pradėjo. Tiek daug pastangų 
buvo daroma, kol kolonijos 
sąvastis išstatėme. Mūsų da
bartinė užduotis yra rūpintis 
savo jaunimu. Tik tada turės 
prasmės mūsų jubiliejaus ap- 
vaikščiojimas ir galime ra
miai tikėtis, kad ir mūsų dar
buotės sukaktuvės bus minė
tos ir garbingai apvaikščio
tos.



’’AMERIKA’4 Kovo 29 d., 1935 m.

VIETOS IR APYLINKĖS ŽINIOS
STOKIME SAVANORIAIS

— Jei ne geros valios sava
noriai, kas būtų .Lietuvai lais
vę iškovoję? — Jei pats geru 
noru nenorėsi palaikyti tos 
laisves, nenorėsi būti apsišvie 
tęs, apsiskaitęs ir nepagelbė
si kitiems šviestis, kas Jus 
privers tai daryti? Niekas. 
Bet nepamiršk, kad savaitra
štis ’’Amerika” laukia, kada 
pats imsies darbo ir pagelbėsi 
jai dirbti mūsų išeivijos ge
rovei. Būk savanoris: užsira
šyk ją ir paragink kitus užsi
rašyti.

SUSIRŪPINKIME L. DIENA

Pastebėjau, kad New Yor- 
ko Lietuvių Dienos komitetas 
jau dirba. Iš korespondencijų 
matyt, kad komiteto nariai 
rimtai ir iš anksto susirūpi
no Lietuvių Dienos pasiseki
mu. Kaip matėm spaudoj, 
toks komitetas yra išrinktas 
ir New Jersey valstijoj, ku
riu įeina keli klebonai ir žy
mūs darbuotojai. Bet kaslink 
Lietuvių Dienos suruošimo 
jie dar nieko neveikia. Aš 
manau, kad jau būtų metas 
pradėti; visos draugijos tu
rėti} ateiti komitetui talkon, 
jei jis ką dirbs. O jeigu ne, 
tai gal draugijos, pasitarę 
tarp savęs, galėtų tokią die
ną suruošti ir pagelbėti ’’Ame 
rikai”. Nes ’’Amerika” da
bar pasidarė mūsų kolonijos 
laikraštis ir mes juo turim 
rūpintis. Jei negalima būtų 
surengt didesnės Lietuvių 
Dienos, tai bent keli atskiri 
parengimai įvairiose vietose 
tikrai galėti} įvykt.

N. J. K.

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS

Iškilmingos laidotuvės
Kovo 23 d. palaidotas a. a. 

Leonas Šepėta, 48 m. Velionis 
visai trumpai sirgo. Palaido
tas labai iškilmingai su 3 šv. 
mišiomis. Gražiai giedojo var 
goninkų choras, prigelbstint 
choristams .Žmonės giedojimu 
labai gėrėjosi, kitiems net 
ašaras išspaudė. Palydėjo 
apie 40 automobilių.

A. a. Velionis buvo visų 
mylimas ir gerbiamas žmogus, 
tai ir pažįstamų turėjo daug.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną, dukterį du sūnų ir 
daug giminių.

Už velionio sielą užprašė 
daug mišių: žmona, giminės 
ir pažįstami.

Lai ilsis ramybėje, nors ir 
svetimoje žemelėj.

---o------ 
Klebono vaišės

Kovo 22 d. klebonas Pau- 
lonis vaišino parapijos chorą 
už gražų pasirodymą su kon
certu Brooklyn© Muziejuje 
kovo 17 d. Buvo užkandžių, 
šaltos košės ir alaus. Choris
tai labai buvo už tai dėkin
gi geram klebonui.

Kovo 23 d. choro vedėjas 
J. Brundza irgi chorą pavai- 
vaišino. P. Albina Pakinkie- 
nė choro vardu išreiškė padė
ką už šias vaišes. Buvo ir 
svečių, p. Dullkė su savo ke
letą choristų. Jaunimas pra
leido linksmai laiką. Smagu 
pažymėti, kad tarpe jauni
mo visuomet matosi parapijos 
dvasios vadai.

—o—
Kun. Paulonio nuoširdumas

Kovo 24 d., į Šv. Juozapo 
parapijos svetainę susirinko 
virš 80 priaugančiojo jauni
mo, tai mažasis choras, alto
riaus tarnautojai berniukai ir 
daug kitų, tarpe kurių matė
si keletas suaugusių. Klebo
nas visiems nupirko tikietus. 
Apmokėjo kelią ir dar saldai
niais pavaišino. Mat vedė pa
rodyt puikaus teatro, kur vai 
dinama yra jau 18-tas me
tas ’’Piloto Duktė” vienoj 
airių parapijoj prie 59th St. 
Brooklyne. Viskas puikiau
siai įrengta, sulig paskutinės 
technikos. Vaidintojos taipgi 
puikiai savo roles atlieka. Į 
mūsų jaunučius darė didelį 
įspūdį, nes tik pirmą kartą 
tokį teatrą matė.

Eisena užėmė virš bloką, 
kuomet visi išsirikiavo. Išti- 
krųjų, klebonas idealistas, 
nes netik pašvenčia su jauni
mu daug laiko, bet nemažai 
jam tas ir kainuoja. Jauni
mas ir tėveliai dėkingi klebo
nui,- kad jų vaikučiais tiek 
daug rūpinasi.

Kun. Petrauskas irgi kle
bonui daug gelbsti. Garbė 
šios parapijos dvasios va
dams, kad jie taip artimai 
gyvena su parapijiečiais, o 
ypač su jaunimu.

SUSIRINKIMAS

Šį sekmadienį, kovo 31 d. 
įvyks Vytauto Vai dili} Rate
lio susirinkimas, tuoj po pa
maldų 12:30 vai. Liet. Uni- 
versalio Biuro patalpose — 
423 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. Malonėkite visi nariai at

silankyti, nes bus svarstomi 
svarbūs reikalai.

Sekretorius.

ĮDOMI PASKAITA
I — <

Mūsų kompozitoriaus Juo
zo Žilevičiaus paskaita apie 
lietuviškas kankles įvyksta 
Apreiškimo parapijos svetai
nėje, .Brooklyn, N.’Y., kovo 
31 d., 8 vai. vakare. Čia bus 
svarbu išgirsti gyvu žodžiu 
kur, kaip ir kuomet lietuvių 
kanklės atsirado, kaip buvo 
mėgiamos ir vartojamos.

Iš tikrų šaltinių teko suži
noti, kad p. J. Žilevičius jau 
net 10 metų renkas kanklėms 
medžiagos, per tą laiką p. Ži
levičiui teko išstudijuoti ne
mažai ir kaimyninių tautų is
torinė medžiaga ir tautosaka. 
Netik pasitaikė jam surasti do 
kumentų, kur kanklių pėdsa
kai radosi dar 2000 m. prieš 
Kristaus gimimą. Vedant šį 
tyrinėjimą sistematiniai, rodo, 
kad jau po Kristaus gimimo 
VI šimtm. surasta liktinių ži
nių apie kurius net svetim
taučių mokslininkai kalba. Vi 
dūriniuose šimtmečiuose, pa
sitaiko kai kurių neaiškumų 
kanklių vystymosi eigoje, e- 
samos medžiagos yra pakan
kamai prirodžius jog kaimy
ninės tautos kaip tai: rusai, 
lenkai, suomiai ir estai yra 
gavę nuo lietuvių. Atrodo da
lykas lig neįtikėtinas, bet štai 
mokslsas-studijavimas parem 
tas faktais šią tikrenybę įro
do. , v

Atradimas kanklių 2000 m. 
prieš Kristaus gimimą, bea- 
bejo atidarys duris į lietuvių 
tautos istorines tamsumas 
apie mūsų tautos buveinę, dėl 
kurios suradimo trūksta me
džiagos.

Komp. J. Žilevičius tuo tar 
pu yra vienintelis lietuvių 
muzikos istorikas. Moksliniai 
studijuojąs lietuvių muzikos 
istoriją. Jis rašo nuodugnią 
studiją apie kankles ir sky
rių, kur kalbama ’’Kanklės 
mitologijos gadynėje” patieks 
susirinkusiems. Komp. J. Ži
levičius yra daug parašęs 
mokslinių dalykų ir dalis jų 
jau spaudoje yra tilpę arba 
rankraščiuose, kuriais naudo
jas svetimtaučių spauda.

Prie progos turiu priminti, 
kad J. Žilevičius turi virš 
300 lietuvių liaudies muzikos 
instrumentų rinkinį. Tas rin
kinys, dar p. Žilevičiui gyve
nant Lietuvoje, buvo daug 
kartų vienur-kitur išstatytas.

Čia patiektieji rašiniai yra 
tik maža dalelė ir tai užten
ka, kad supratus apie p. J. 
Žilevičiaus darbų eigą ir jojo 
mokslinį užsimojimą. Todėl

vykusieji į virš minėtą pa
skaitą turės progos išgirsti iš 
komp. J. Žilevičiaus apie mū
sų tautos seną ir garbingą 
muzikos instrumentą Kankles.

Laumė.

GREAT NECK, L. I.

Velykų teatras

Velykų dieną, bal. 21 d. 4 
vai. po piet, Sobenko salėje, 
Brooklyn© Liet. Meno Teat
ras statys 3 veiksm. farsą 
’’Pinigėliai”. Šis veikalas jau 
buvo vaidintas Brooklyne, 
Newarke ir Maspethe. Visur 
žiūrovams patiko. Dabar Me
no Teatras vaidins greatne- 
ckiečiams Velykose. Visi 
Long Island lietuviai kvie
čiami atvykti į Sobenko sa
lę pamatyti šį gražų ir juo
kingą veikalą. Vaidina gabūs 
vaidintojai. Pradžia 4 vai. po 
piet. Po vaidinimo bus šokiai 
prie geros muzikos. Visus už
prašo Liet. Meno Teatras.

L. M. T. SUSIRINKIMAS

Įvykęs susirinkimas kovo 
13 d. A. L. Piliečių Klube bu
vo skaitlingas. Praeito susi
rinkimo protokolas priimtas. 
Naujas narys Jonas Maila pa
sižadėjo dirbti rimtai scenos 
darbus. Kalbėta Centro klau
simu, jis liko atidėtas spe
cialiam susirinkimui po su- 
vaidinimo dramos ’’Juozapas 
ir Zelbora”. Nutarta daryti 
praktikas farso ’’Pinigėliai” 
kurį teks pakartoti Velykų 
sekmadienį Great Neck, L. I.

E. B.

APREIŠKIMO PARAPIJA

Kovo 24 d. prasidėjo mūsų 
bažnyčioje atlaidai, Apreiš
kimo Pan. Švč. Nedėlios va
kare iškilmingus Mišparus at
laikė kun. J. Balkūnas patar
naujant kun. Stoniui ir kun. 
J. Kartavičiui. Pamokslą tai 
šventei pritaikintą pasakė kn. 
Stonis. Pačioje šventėje su
mą atlaikė kun. J. Kartavi- 
čius, gi pamokslą vėl pasakė 
kun. Stonis. Vakare buvo at
laikyti iškilmingi Mišparai, 
kuriuos atlaikė kun. Aleksiū- 
nas asistuojant kun. K. Pau- 
loniui ir kun. J. Lensevičiui. 
Pamokslą vardinių dienai pa
sakė kun. J. Simonaitis.

Beveik visi apylinkės kuni
gai buvo pakviesti į pagalbą, 
nes labai daug išpažinčių rei
kėjo išklausyti.

Per abidvi dienas žmonės 
labai gausiai lankėsi ant pa
maldų. Ir buvo labai gražiai 
ir iškilmingai apvaikščiota ši 
parapijos vardinių šventė. Tik 
nežinia kodėl mūsų milžiniš

kas choras užleido mažajam 
chorui per abu vakaru Miš
parus giedoti? Artai iš neži
nojimo ar gal daugiaus iš ap
sileidimo. Kas metai didysis 
choras giedodavo Mišparus 
šioje šventėje ir labai daug 
pagražindavo ir prisidėdavo 
prie iškilmių. Ar tik nereikės 
pasakyti ’’Dėdei”, kad jis ap 
sisuktų su ’’šermukšnine”, 
kad kitą kartą tas nepasikar
totų.

NEBŪKITE PASKUTINIAI

Daugelis mūsų malonių 
skaitytojų daro didelę klai
dą, neatsinaujindami laiku 
prenumeratos. Bet yra daug 
ir tokių, kurie dar laikui ne
užsibaigus, niekeno neragina
mi apsimokėjo. Garbė ir pa
dėka jiems. Administraciją pa 
siekia daug laiškų su sveikini 
mais už rimtą ir švarią ’ ’Ame
rikos” vedamą liniją; žinoma, 
lai tuose laiškuose būna ir pa
što ženklai ar pašto perlaidos 
už prenumeratą. Taipgi kai- 
kurie skaitytojai prisiunčia 
gavę naujų prenumeratų. Čia 
paduodame naujų mūs draugi} 
dalį ir kartu atsiprašome, kad 
laiku nespėjome visų paskel
bti:
A. Valinčius, New Britain.
K. Žalnieraitis, New Britain. 
Br. Juškys, Lietuva.
J. Daukšys, Port Washington. 
C. F. Paulauskas, Bayonne. 
C. Kalanta, Bayonne, N. J. 
Mrs. A. Zelway, Brooklyn.
J. Sabaliauskas St. Clair, Pa. 
A. Kazlauskas, St. Clair, Pa. 
A. Venčiulis Richmond Hill. 
S. Nagin, Bronx, N. Y.
Miss Markevičius, Brooklyn. 
J. Mikolionis, Cypress Hills. 
M. A. Norkūnas, Lawrence,,

Mass.
J. Skarulis, Brooklyn. 
Mrs. A. Brooks, Brooklyn. 
J. Stanikūnas Lietuva.
J. Kuodis, Brooklyn.
S. Girnius, ’Maspeth.
O. Lazauskienė, Great Neck. 
G. Žerolis, Brooklyn.
Mrs. M. Plioraitis, Brooklyn. 
J. Budelis, Baltimore, Md.
J. Čižauskas, Baltimore, Md. 
Pr. Ralys, Bayonne.
C. Kalanta, Bayonne, 
A. Marcinkus, Bayonne. 
Kun. V. Matulaitis, St. Clair,

Pa.
Mrs. A. Mačiulaitis, Bayonne.
J. J. Sharry, Woodhaven. 
Mrs. U. Mikulskis, Brooklyn. 
Mrs. H. Willis, Brooklyn. 
Mrs. K. Šūkis, Rossell.
Mrs. R. Juršis, Linden. 
Mrs. O. Rimydis, Brooklyn. 
C. Repšys, Brooklyn.
S. Novak, Cypress Hills. 
G. Milašius, Bridgeport.
K. Mikalauskienė, Švėkšna. 
A. Kasmočius, Brooklyn.
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MASEPTH, N. Y.

Šv. Juozapo atlaidai.
Kovo 19 d. 9 vai. Šv. Juo

zapo dienoje, Maspethe atsi 
buvo iškilmingos pamaldos. 
Žmonių buvo pilna bažnyčia. 
Iškilmingas šv. Mišias atnaša
vo kun. Juozas Aleksiūnas. 
Asistavo kun. Stonis ir kun. 
Banionis. Nepaprastą įspūdį 
darė naujas šv. Juozapo gies
mes, prirengtos muz. J. F. Ta
mošaičio, kurias sugiedojo 
choro dalis: Neverkit Vaike
liai ir O Marija. Laike mišių 
draugijų nariai ėjo prie Šv. 
Komunijos intencijai kun. J. 
Aleksiūno. Po mišių buvo pa
laiminimas su Šv. Sakramentu

— Kovo 24 d. sekmadienio 
vakare, parapijos salėj, Šv; 
Ražančiaus draugija turėjo 
’’Bunco Party”. Publikos pri 
sirinko pilna salė ir laikas pra 
leistas gražiai. Buvo daug gra 
žiu dovanų, kurias suaukavo 
draugijos narės. Todėl pada
ryta gražaus pelno. Po laimė 
jimų visi pavaišinti skaniais 
užkandžiais ir šilta kava. Dr- 
jos komitetas dėkoja visoms 
už aukas ir už atsilankymą į 
šį parengimą O. P.

— Parapijonų pasitarime 
pereitą sekmadienį nutarta

kurį atidarė kun. Aleksiūnas 
su malda. Prisirašė 2 naujos 
narės. Išrinkta komisija iš 
Blanche Bružas ir Pranecs 
Girnius ’’klausymų dėžutei” 
tvarkyti. Bus gvildenama re
liginiai klausimai.

Gavėnios laiku sodalietės 
pasižadėjo laikytis rimtai, ne
šokti. Todėl jos nutarė turėt 
kitokį parengimą: ’’Mėgėjų 
valandėlę”, kuri įvyks balan
džio 6 d.. Įžanga bus tik 25c. 
Programos vedėja ir direk
torium išrinkta Josefina Zem- 
brauskaitė. Lietuviškus dea- 
logus ves Barbora Mažeikaitė.

Kovo 18 d. — Juozapinėse 
sodalietės įteikė gražią dova
ną savo dvasios vadui kun. 
Juozui Aleksiūnui. Komitetą 
sudarė J. Zembrauskaitė, F. 
Girniūtė, A. Rimkevičiūtė ir 
F. Zembrauskaitė. Sodalietės 
linki kun. Juozui Aleksiūnui 
ilgiausių ir laimingiausių me
tų. J. Z.

Ignas Dalinkevičius jiems 
’’fundytų”, o kai pastarasis 
atsisakė jų reikalavimą išpil
dyti, tai ’’svečiai” puolė mu
šti p. Dalinkevičių, kurį smar 
kiai sužaloję paliko gulinti 
ant grindų be sąmonės. Da
linkevičius buvo nuvežtas Šv. 
Katarinos ligoninėn, o peštu
kai nuėję į kitą alinę — vėl 
pradėjo muštis, bet čia jie bu
vo policijos užklupti ir areš
tuoti. Pasirodė esą: Frank: 
DeMario, Anthony Nicotra ir 
Stanley Kwasnik. Visi sulai
kyti po $2,500. kaucijos iki 
teismui.

Viena bėda — ne bėda
AI. Šrupskio žentas V. Ma- 

siulevičius gavo žinutę iš 
Pennsylvania, kad ten kovo 
25 d. mirė jo motinėlė a. a. 
Masiulevičienė, gyvenusi po 
Nr. 1820 Fairview St. Easton, 
Pa. Rep.

KALBĖS PER WMBQ

= Tel.: STagg 2-2306 =

Į PALOCIUS SALDAINIŲ i
KRAUTUVĖ

= GERIAUSIOS RŪŠIES =
E Lengvi užkandžiai, kava, arbata. Hot Chocolate E
E Pietūs išanksto susitarus. z . 2
E AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš į 
= geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: S
= J. GINKUS, =
S 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. =xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiv
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Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

NOTARY PUBLICTel.: STagg 2—5043

Tel. STagg 2—0788 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA 
(LBVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
107 Onion Avenue, Brooklyn, N. Y.

SUŽALOJO BARTENDERĮ

Kovo 22 d. vakare, užėję į 
Al. Šrupskio alinę, 61 So. 2 
Str., du italai ir vienas len
kas, kurie užsisakę po stiklą 
alaus pradėję laistytis ir rei
kalauti, kad patarnautojas

Šį pirmadienį, balandžio 1 
d. iš stoties WMBQ kalbės 
stud. V. Trainaitis apie Klai
pėdos kraštą ir nazių bylą 
Kaune. Kalba bus per J. Gin- 
kaus programą, 1:30 vai. die
ną. Nepamirškite pasiklau
syti.

M. P. BALLAS, Ine

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
660 Grand Street, Brooklyn, K. Y.

bažnyčios statymą atidėti 2— 
3 mėnesiams ir sukelti dar 8 
tūkstančius dolerių. Išrinktas 
komitetas rūpinsis būdais su
kelti fondą. Bažnyčios skie
pas kainuos 35 tūkstančius 
dolerių.

— Vellykų vakarą maspe- 
thiečiai rengia pas Klaščių 
basketball ir šokius. Visas 
pelnas naujai bažnyčiai. At
silankę parems naujos bažny
čios statybą.

— Ražančiaus draugijos 
bunco party atnešė gražaus 
pelno. Draugija nupirko reli- 
kvijorių.

— Studentų bunco party 
taipgi buvo pasekmingas. 
Studentai kiekvieną pirma
dienį turi pramogas.

— Keturesdešimt Valandų 
atlaidai įvyks Verbų sekma
dienį—bal. 14 d. Pamokslus 
sakyti pakviestas svečias iš 
Lietuvos kun. A. Drazdys.

— Kančios sekmadienį ba
žnyčioje bus rodoma Kristaus 
kančia.

— Kun. J. Balkūnas ketu
riasdešimt Vai. atlaidų užbai
gose sakys pamokslus — bal 
2 d. Jersey City, N. J. ir bal.
9 d. So. Boston, Mass.

LIETUVIŠKA DEGTINĖS KRAUTUVE
REPUBLIC LIQUOR STORE

431 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Netoli Keap St., prie Republic Teatro

Telefonas EVergreen 7-2089

Turime labai didelį pasirinkimą visų šalių Vyno ir Deg
tinės.

Mūs kainos pigios ir tavorą pristatome į namus. Lietvys 
niekuomet neis pas svetimtautį, kuomet gali nusipirkt pas 
lietuvį. Tejiefonuokite ar ateikite mus aplankyti

Jūsų A. M. Augimas.
■

(LIETUVIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661

MASPETHO SODALIETĖS

Kovo 12 d. įvyko sodalici- 
jos mergaičių susirinkimas,

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 BALSAMU0T0JA8

I 1

231 Bedford Avenue, Brooklyi
i

Telephone: Evergreen 8-7027
GARSAS B A K E R T , Ine.

SAVININKAS—-A. SHRUPSKIS
Gera Duona—Žmogaus Sveikata

Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todd, 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, M. Y.



APREIŠKIMO PARAPIJA

Mot. S-gbs 29 kuopa.
Mot. Sąjungos 29 kp. mene 

sinis susirinkimas įvyko kovo 
20 d., kurį atidarė vice pirm. 
V. Gaigalienė malda. Atsilan 
kė daug narių, prisirašė trys 
naujos narės:. S. Steškienė, M. 
Klimienė, R. Bakšienė. Išdavė 
raportus iš Federacijos ir ba- 
zaro, iš įvykusio Bunco par
ty,

Mot. S-ga dėkoja pp. Mor- 
keliūnams ir Diržulaičiui už 

(

tokį gražų vaišingumą laike 
Bunco Party, kuris įvyko ko
vo 12 d. jų gražioj vietoj.

Sąjungietės rengia teatrą. 
’’Juozapas ir Zelbora”. Įvyks 
Verbų sekmadienį balandžio 
14 d. Apreiškimo salėj. Pelnas 
parapijai. Tikietus galima 
gauti pas sąjungietes, pas var 
goninką p. Jankų, pas Vyčius 
ir Amerikos Redakcijoj.

Kviečiam visus ateiti ir pa
matyti tokį gražų veikalą.

Sąjungietė.

VYČIŲ VAJAUS LENKTY
NĖS

Lietuvos Vyčių naujų na
rių vajus eina smarkiai pir
myn, kuriame visos kuopos 
lenktyniuoja, kad laimėjus 
vajaus dovanas.

Tos lenktynės ypatingai 
smarkios N. Y. ir N. J. aps
krityje, kur šiuo laiku gerai 
gyvuoja net 12 kuopų ir kie
kviena kuopa jau yra gavus 
po nemažą skaičių naujų na
rių. Šiuo laiku deda pastan
gas, kad pralenkus kitas kp. 
iki Velykų, kada vajus už
sibaigs.

41 kuopai sekasi
41 Vytauto kuopai vajus 

sekasi gerai ir jau iki šiol 
gavo virš 20 naujų narių. Pe 
reitą ketvirtadienį ,L. Vyčių 
Centro pirmininkas A. J. Ma
žeika kalbėjo per Apreiškimo 
Pan. Šv. parapijos radio pus
valandį iš WMBQ stoties va
jaus reikalu, o vakare įvyko 
41 kuopos surengtos vaišės 
jaunimui susidomavusiam vy
čiais. Vaišėse dalyvavo gra
žus skaičius vyčių ir apskri
tai jaunimo, kuriij daugelis 
mano tapti vyčių nariais. ■ Į 
kuopą tarpe kitų įsirašė avia
cijos mokinys Alf. Šližys ir 
high school mokinė A. Kašė
taitė su kuria buvo atvykus 
ir jos motina, seniau buvus 
darbšti vytė. Taipgi ir J. Re- 
menčius irgi parėmė šias vai
šes užkandžiais. Jo du sūnūs 
yra vyčiais ir jis pats mano 
tapti vyčių rėmėju. Geras pa
vyzdys kitiems tėvams, kurie 
irgi girdėti mano pasekti jo 
pavyzdžiu. I

Kvietimas jaunimui

41 Vyčių kuopa turi suėji
mus savo kambariuose kas 
pirmadienio ir ketvirtadienio 
vakarais, kur nariai pralei
džia vaiką žaisdami stalo te
nisą, biliardus, šaškas skai
tymu jr tt.

Jaunimas yra kviečiamas 
tais vakarais atsiankyti, y- 
pač šio vajaus laiku atsilan
kyti, kur visi bus maloniai 
priimti.

Kauliukų ir Kortų vakarėlis

L. Vyčių 41 kp. rengia tre
čiadienį balandžio 3 d. savo 
kambariuose kortij ir kau
liukų vakarėlį. Laimėju
siems bus išdalinta gražių do 
vanų. Bus ir duriį dovana. 
Taip pat visi bus pavaišinti 
užkandžiais ir arbata. Įžanga 
tik 25c. Kviečiama visi, seni 
ir jauni atsilankyti į šį pa
rengimą. Lakią praleisit link
smai. A. J. M.

IŠ KARALIENĖS ANGELŲ 
PARAPIJOS

Kovo 17 d. prasidėjo 40 v. 
atlaidai. Didysis choras tą 
dieną turėjo užprašęs Šv. Mi 
šias ir per jas (9 vai) incor- 
pore ėjo prie Šv. Komunijos. 
Po to buvo bendri pietūs.

■ Per sumą nepaprastai gra
žiai sugiedojo ’’Exultate” 
mišias, po kurių buvo išstaty
mas su Šv. Sakramentu. Pro 
cesijoj gražiai dalyvavo visos 
sodalietės.

Per visus 3 keturiasdešim- 
tės vakarus choras gražiai su
giedojo naujus J. Žilevičiaus 
mišparus. Per visus vakarus 
atėjo talkon su giedojimu visi 
Brooklyno vargonininkai. Pa
skutinį vakarą kleb. S. P. Re
meika vargonininkams iškėlė 
skanią vakarienę.

Per šiuos atlaidus daug bu
vo svečių kunigų ir žmonėms

GRAND PARADISE BALL ROOMS
buvus GRAND ASSEMBLY

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

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

j Tel.: Evergreen

POVILAS GUSTAS 
—: Graborius:—

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

Skelbimą Amerikoje.
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Į CLINTON PARKAS Į
Tinka Piknikams, Baliams, ir kitiems parengimams

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

E Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. Ę
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Į GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS
Į J. P. MACHULIS

REAL ESTATE & INSURANCE
| 8656 85th Street, Woodhaven, N. Y.
j (Prie pat Forest Park stoties)
j Notary Public Tel.: Virginia 7-1896

Parduoda ir išmaino namus, krautuves ir biznius,' 
išnuumuoja kambarius ir sukolektuoja rendas. Taipgi 
apdraudžia automobilius, judomą ir nejudomą nuosa
vybę, žmogaus sveikatą ir gyvybę.
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’’AMERIKA”

buvo gera proga atlikti vely
kines išpažintis.

LIETUVIŠKAS MONOPOLIS

Kaip žmonės sako, seniau 
Grandstrytis buvo lyg koks 
lietuviškas kaimas, su savo 
krautuvėm ir visokiom įstai
gom. Bet užėjus bloglaikiams 
nemažai lietuviškų bizniii už
sidarė. O kai bizniai nyko, tai 
ir Grandstryčio lietuviškumas 
menkėj o nes lietuviai nebetu
rėdami kur užeiti, ėmė sklai
dytis iš šios apylinkės. Tik 
keletas senų ir drūtų biznie
rių ir du laikraščiai lietuviš
kumu švietė Granstrytį. Da
bar dalykai visai gėrėja: ne
tik agentūrų, redakcijų, siu
vėjų, skutyklų, valgykhj ir 
aludžių čia pilna, bet pereitą 
savaitę patriotingas lietuvis p. 
A. Augūnas atsidarė degtinės 
vyno ir kitų gėrimų monopo
lį, vardu ’’Republic Liquor 
Store”, 431 Grand St. Brook
lyn, N. Y.

Nepaslaptis, kad lietuviai 
mėgsta ”išsitraukt ”, tai kam- 
gi tuos centus išleisti kitur, 
jei galima tą padaryt pas lie
tuvį ir dar gerą lietuvį. Ne- 
poilgo jis žada turėt ir lie
tuviškos degtinės.

Kovo 29 d., 1935 m.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
1 270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p. 
6—8 vak.

t’ '• ■ ' Tel.: EVergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

< -■ • /
I

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

šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

VALANDOS:
DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

1—2 P. P.
6—8 vak.
Ir pagal sutarti

Tel.: MAnsfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS
(PETRAUSKAS) 

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

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vak.

Iškiriant Ketvirtadienius ir 
Sekmadienius

Tel.: JUniper 5-4488

DR. A. .PETRIKĄ
VALANDOS: 

9—12 ryte
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

1— 8 vak.
Penktadieniais uždaryta

Tel.: EVergreen 7-9105

DR. BLADAS K. VENCIUS
VALANDOS: 

9—12 ryte 
2—8 vak

(DANTŲ GYDYTOJAS) Penktadieniais uždaryta

499 GRAND STREET
Tel.: STagg 2-0706

Namų REpubllo 9-3040

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

Phone EVergreen 8-10494

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

Valandos:
1 i b i d P M VaęHipnjiTrečiad. ir šeštad. 6?iki 7:30 P.M. Flatbush Ofisas
Sekmad. 10 iki 12 A.M. 2220 Avenue J

KAMBARIAI DYKAI pusę mėnesio
Taigi skubėkite apžiūrėti dabar 
Nuoma pigi, gražioj vietoj 339 Wil
son Ave., Ridgewood. Geri 5 kam
bariai ir maudynė. Naujai Išmalla- 
voti, su šiltu vandeniu, kombinuo
ti pečiai. Visi kambariai su lan
gais. Kreipkitės virš nurodytu ad
resu arba šaukite telefonu STagg 
2-7331.

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

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

Tel.: JUniper 5—0259

REIKALINGAS DARBININKAS
Nereikia žinoti darbą, o tik rei

kia norėti dirbti, lietuviškam resto
rane, prie indų plovimo ir kitų dar
bų. Dėl informacijų kreipkitės 216 
Broadway, Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2—7177

' ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

Tel.: STagg 2-3672

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