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JAPONAI - VOKEČIAI - LENKAI ESĄ SUTARĘ 
--------- o---------

Francuzija su Rusija Paveikė į Augių Politiką,

Europos ir net Amerikos 
diplomatai daug susidomėję 
šiuo klausimu: Ar japonai tu
ri slaptas militariškas sutar
tis su Vokietija ir Lenkija?

Rusija pareiškia, kad taip 
yra. Japonai tačiau užgina. 
Lenkija sako, kad tai prasi
manymas. Plinta gandai, kad 
tos sutartys yra. Japonai pa
laiko nepaprastai gausingas 
savo atstovybes Berlyne ir 
V aršuvoje..

Nesenai Vokietijos užsienio 
reikalų ministerio von Neu- 
rath privatus sekretorius pa
siųstas į Japoniją sekreto 
riauti Vokietijos ambasadoje, 
o iš tos ambasados sekretorius 
atkeltas Berlynan.

Gausingos japonų atstovy
bes lankosi Pabaltyj ir Suo
mijoj. Šios atstovybės ypač 
daug, vaišintos Estijoj ir Šuo- >. • • • mijoj.

ANGLIJA JAU KEIČIANTI 
SAVO POLITIKĄ

Bal. 10 d. patyrus, kad 
Prancūzija ir Rusija veik su
darė karišką santarvę, anglų 
ministerių kabinetas turėjo 
specialį posėdį, prieš išlei
džiant savo atstovus į Stre- 
sos pasitarimą.

Anglai, sakoma, mėgins 
perveikti prancūzus, kad jų 
pasiektą santarvę paversti 
plačiu visos Europos saugumo 
paktu, arba tą santarvę su
rišti su eile kitų sutarčių, ku
rios būtų Vokietijai priimti
nos. Tokia sutartis, kaip ir 
Prancūzų — Sovietų santarvė 
— remtųsi Tautų Sąjungos 
bausmių nuostatais.

Betgi Sir John Simon pa
reiškė J. V. ambasadoriui, 
kad britai neina į tarybas 
kitaip, bet išnaudos susida- 
'riusią padėtį susitari 
muose, jei bet koks susitari
mas bus galimas.
mui Tautų S-gos statuto rė-

Prancūzai betgi užginčija, 
kad jų susitarimas su Sovie
tais turi kariškas santarvės 
prieš trečiąją valstybę reikš
mės. Bet jeigu visuotinas su

sitarimas nepavyks arba jei 
Tautų Sąjujnga nepajėgti! nu
sistatyti dėl bausmių užpuoli
kams taikymo, tai abi susita- 
riusios (Prane, ir So v.) vals- 
stybės bendrai veiks. Oficialė 
sutartis bus pasirašyta Mas
kvoje bal. 23 d., kai užs. Reik, 
ministeris Lavai ten lankysis.

Be to, prancūzų atstovai iš
vyko į Stresą su nuosaikiais 
sutarčių projektais, patenki
namai apibudinančiais vienos 
valstybės nesikišimą į kitos 
valstybės vidaus reikalus. 
Prancūzai ypač deda pastan 
gų tą nesikišimo apibudinimą 
įpiršti visoms didžioms vals
tybėms, tikslu atgrasinti Vo
kietiją nuo kariškų gestų 
Klaipėdoje arba Austrijoje ir 
sudaryti vieningą ginkluotą 
frontą prieš vokiečius vokiš
ko agresyvumo atveju.

LONDONAS, Anglija buvo 
susvyravus Vokietijos klausi
me. Bet Simonso vizitas Ber
lynan žymiai pakreipė Angli
jos politika: ji ėmėsi žygių 
suvaldyti Vokietiją. Į tarpt, 
konferenciją Streso j, Anglija 
išsiuntė Lordus V ansittart, 
Baldwina, kurie yra griežtai 
nusistatę prieš Vokietijos atsi 
ginklavimą. Į Streasą vyksta 
ir pats premjeras McDonald 
su Simonsu, nesenai lankiusiu 
Hitlerį.

TARPTAUTINĖ KON
FERENCIJA SUSI

RINKO

STRESĄ, Italija Į mažiuką 
Alpių kalnuose stūksan
tį Italijos miestelį, su 5,000 
gyventojų, dabar atkreiptos 
pasaulio akys. Ten susirinko 
Anglijos, Franci jos ir Itali
jos diplomatai spręsti klausi
mą, ką daryti su Hitlerio Vo
kietija, kuri prieš 3 savaites 
pasiskelbė nepaisanti Versa
lio sutarties ir paskelbė ka
riuomenės mobilizaiją.

Hitleris reikalauja Vokieti
jai lygybės apsiginklavime su 
galingomis valstybėmis.

NAUJAS KLAIPĖDOS 
GUBERNATORIUS

Dėl susidėjusių aplinkybių 
turėjo atsistatydinti Klaipė
dos Gubernatorius Dr. Nava
kas. Jo vieton paskirtas Vla
das Kurkauskas.

Gaila, kad tokiam suma
niam energingam ir drąsiam 
vyrui teko palikti taip svar
bią vietą. Tikime, kad ir jo 
įpėdinis p. V. Kurkauskas sto 
vės Lietuvos reikalų sargybo
je ir atatinkamai reaguos į 
kiekvieną nazių neleistiną iš
sišokimą, c

N. Y. DARBO AP- 
DRAUDOS ĮSTATY

MAS

Darbo apdraudos įstatymas 
galutinai priimtas ir veikia 
nuo 1936 m. kovo m. 1 d.

Iš alsu. tam tikslui bus iš
skaitoma: 1936 m. 1%, 1937 
m. 2% ir po to 3%. Tos algų 
išskaitos sudarys fondą teikti 
pašalpas visiem darbininkam, 
kurie netektų darbo, jeigu jie 
uždirba nedaugiau 50 dol. sa
vaitėje, išskiriant namų ruo
šos tarnautojus, žemės ūkių 
darbininkus ir kitas speciales 
klases.

Šis įstatymas buvo ilgai 
trukdomas demokratu Sena- V
te, nes jie norėjo kad šis įšta 
tymas įsigalėtų tiktai po to, 
kai J. V. Kongresas išleis vi
soms J. V. privalomą įstaty
mą. Tiktai gubernatoriui rei
kalaujant ir J. V senatoriui 
Wagneriu užtikrinus, kad J. 
V. Kongresas neužilgo tokį 
įstatymą priims, demokratai 
balsavo už įstatymą.

ŠVEDAI NERVINGAI 
GINKLUOJASI

Švedų kariuomenės ir laivy 
no vadai jungtiniu raštu pra 
šo vyriausyDę greitai įsigyti 
’’patenkinamą” lėktuvų — 
bombininkų kiekį, kad apsau
goti švedų neutralumą ryšyj 
su neramia Europos atmosfe
ra ir vokiečių agresyvumu.

Be to yra višikai galima, 
kad užpuolikas gali švedų vy
riausybę priversti padaryti 
nuolaidų grąsindamas oro 
ofensyva prieš tirštai apgy

ventus miestus, gelžkelio ma
zgus ir tt.

Švedai šiuo metu teturi tik 
apie 60 karo lėktuvų. Gen. 
Štabo viršininkas raportavo, 
kad žymiai pakitėjusi kariška 
ir politiška padėtis sudaro di
delį pavojų Švedijai. Jis taip
gi prašo daugiau artilerijos, 
geresnių aviacijos sekimo cen 
trų, ilgesnio mankštos termi
no naujokams, ir įgaliojimo 
mokinti gyventojus apsisaugo 
ti nuo dujų puolimo iš oro.

PRZIDENTAS ir HULL
APIE EUROPOS 

PADĖTĮ

Bal. 10 d. po piet, Prezid. 
Roosevelt ir valstybės sekr. 
Hull ilgai tarėsi apie padėtį 

| Europoje ir nustatė J. V. po
litiką karo atveju. Pasikalbė
jimuose su žurnalistais Prezi
dentas juokais nusuko kalbą, 
užklausus apie J. V. neutra
lumo politiką. Betgi ligšioli- 
iniai faktai parodo, kad J. V. 
vyriausybė laikosi griežto neu 
tralumo ir ’’gero kaimyno” 
politikos netgi Vokietijos, at
žvilgiu.

PRANCŪZAI SUĖMĖ 
NAZIŲ ŠNIPUS

Bal. 10 d. prancūzai suėmė 
kapt. Edvardą Berhuber, bu
vusį austrių karininką, mokan 
tį daugelį kalbų, kuris prisi
pažino šnipinėjęs, bet užginči
ja ryšius su kitais šnipais.

Šis šnipas francūzų politi
kos sluogsniuose pozavo esąs 
francūzų — vokiečių draugin 
gurno apaštalu. Jo paštas 
Britz pavarde ateidavo tūlo 
amerikono buto adresu.

Suimant pas jį rasta svar
bių inkriminuojančių doku
mentų. Penki prancūzų agen
tai sekė šnipą eilę mėnesių.

Jo suėmimas rišamas su Li
dijos Oswald, šnipų tinklo ve
dėjos, suėmimu. Suimtas ir 
Vatroslav Reich, naturalizuo- 
tas prancūzij chemikas. Ank- 
sčiaus suimta 19 šnipų ir nu
matoma daugiau suėmimų.

— Belgijos policija suėmė 
lenkę Budrawiczy, kuri norė
jo išgauti Liege tvirtovių pla 
nūs. Su ja suimta ir 2 vyrai 
šnipai.

Iš Visur
— Amerikos Viešųjų Dar

bų administracija nutarė sta
tyti elektros stotį Maine val
stijoj, kuri kainuosianti 30 
milionų dolerių. Prie šio pro
jekto dirbsią 6,000 darbinin
kų. Energijos užteksią New 
York o ir Naujosios Anglijos 
valstijoms.

— Rusijos užsienių komisa
ras Litvinovas pakvietė Čeko
slovakijos užs. ministerį Be
nes į Maskvą pasitarti taikos 
reikalais.

— Kaip žinom, žydai savo 
sinagogose gali aptarti ir savo 
ekonominius bei politinius 
klausimas. Dažnai jie ir per
daug įsipolitikauja__ Lie-
Š^iet. ministerija paruošė tai 
syklės: sinagogose bus už 
drausta agituoti.

—Romoje aukštieji bažny
čios viršininkai pranešė, kad 
Papa neišleis enciklikos tai
kos klausimu bal. 28 d., šven
tuosius metus baigiant, ka
dangi Papos kalba — atsišau
kimas bal. 1 d. patraukė tiek 
dėmesio, kad nematoma rei
kalo enciklika paskelbti.

— Caro laikais garsaus Ras 
putino duktė Maria, kuri yra 
galinga liūtų tramdytoja, Pe
rų, Ind. cirke biauriai suža
lota meškos, kurios ji nepa
jėgė savo žvilgsniu sutram
dyti.

— Bal 8. vakare mirė 
Adolph S. Ochs, ilgametis 
”N. Y. Times” leidėjas. Lai
dotuvėse dalyvavo žymiausi 
miesto ir viso krašto žmonės.

— N. Y. Aukšč. Teismas 
nusprendė, kad sutartis tarp 
darbdavio ir darbininkų uni
jos yra tiek pat šventa kaip 
ir kitos ir atsisakė darbda
viams suteikti indžionkšina , «■ 
prieš miesto sankrovų darbi
ninkų pikietus.

— Western Union ir Postai 
Telegraph Cable Co. susijun
gimas nepasitikrino, nors to 
daug kas pageidauja.

— J. V. Aukšč. Teismas 
šiomis dienomis spręs klausi
mą ar Prezidentas yra visa
galis visų valdiškoj tarnybų 
tiekėjas ir ar jis gali be prie
žasties valdininkus atleisti iš 
pareigų.

~~ .V-.- :■ - . .
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NESILIAUJA TRUKŠMAUTI
Vokietija tiek įsisiūbavo trukšmauti, kad nebežino kada 

sustoti. Hitleris antras Bismarkas. Vokietija jaučiasi visų 
skriaudžiama, išnaudojama. Karo nualinta, taikos pakto sura
kinta, vidujiniai partijų varginama, stvėrėsi už politikierio 
Hitlerio, ieškodami tautos išganymo. Jausdamas vokiečių 
vargus ir ambicijas užsimojo atstatyti šalį ekonominiai ir po
litiniai. Reikia pripažinti, kad Hitleriui pasisekė. Hitleris rėkė 
prieš partijas ir jas nušlavė, kovojo oponentus, juos sušaudė; 
įvedė priverstiną dalybą, išvarė daug žydų, pasikinkė prot.es- 
tonų bažnyčią ir jau šnairuoja į katalikus. Jo propagandos 
ministerija su Guebelsu yra trukšmo aparatas.

Kovo 16 d. vokiečiams atmintina, kai drąsiai panaikino 
Versalio sutartį, dėl atsiginklavimo. Hitleris atvertė kortas. 
Pasirodė vokiečių slaptas planingas darbas. Kariuomenėj, 
laivyne, ir orolaivyne. Su dideliu trukštmu suskambino gin
klais, kad pasaulis išsigando. Kągi jiems padarė? Nieko. Stre
sas tik tars žodį. Negana to. Užvesta drąsi kampanija už nu
stotų žemių atgavimą. Pradėjo nuo Danzigo ir Klaipėdos. 
Danzigo naziai laimėjo rinkimus netaip, kaip tikėjosi. Čia 
naziams didelis smūgis. Pats Goebelsas Danzige kalbėjo. Bet 
pripažintas faktas, kad Danzigas tik vardu freištatas. Sekan
ti — Klaipėda.

Kas Klaipėda Vokietijai? Mažas portas, kraštas ne vo
kiškas, naudos maža, bet prasmės daug. Savo dainoje Deut- 
sheland uber alles apdainuoja didžiulę Vokietiją nuo Memelio 
ligi Rheinlando. Vokiečiai tautinį sentimentą naudoja drag 
nack osten tikslams. Net Lenkija bijosi. Goebelsas neveltui 
trukšmą kelia. Jie nori Klaipėdos, bet su ja ir Lietuvos. Dan- 
zigą ir Klaipėdą seka koridorius ir k. Vokiečių trukšmas ne
pasiliaus. Ne viena Klaipėda yra karo pavojumi. Tad Lietu- 
tuvos sudraudimas Santarvės nota yra netikslus.

Sudrausti vokiečių trukšmą galima lietuvišku trukšmu, 
griežtesne akcija prieš vokietininkus už panaikinimą Klaipė
dos statuto ir valstybinga drąsa ginti tautos teises. Čia reikia 
pastebėti, kad ypač mes, Amerikos lietuviai, jokio trukšmo 
nekeliame dėl Lietuvos skriaudimo ir kitų pasikėsinimų ant 
lietuviškų žemių. Kratykimės nuo tolerancijos ar tautinio, le
targo. Kur mūsų viešos demonstracijos? Ar visą energiją iš- 
eikvojam partijų rietenoms? Nepamirškime, kad mūsų pa
reiga protestuoti, kai Vokiečiai lenda į Lietuvos Vidaus rei
kalus ir trukšmauja dėl žmogžudžių nuteisimo.

KADA BUS GALAS
Vyriausybė išleido įstatymą dėl 4,880 milionų dolerių 

pašalpos. Šis gigantiškas paskyrimas gal bus paskutinis už
simojimas nugalėti depresiją.

Ligi šiol administracijos berybinės išlaidos maža padėjo. 
Vistiek dar turime 11 milionų bedarbių. Pašalpa aukštai pa
šoko. Biznis tiek nedašokęs. NRA, sako, apvylė, nepasisekė. 
Išlaidos tęsiamos, nedarbas nemažėja, depresija sunkesnė. Da
bartinis bilioninis įstatymas neužtikrina gerbūvio.

Kaip ilgai galės administracija skolinti ir turėti intenci
jas atmokėti? Kada bus galas? Ar gali žmonės tikėti, kad vy
riausybė atspausdina popierį, ir tas priimtinas už pinigą? 
Jei žmonės patikės, bus ir senatorių ir kongresmonų su to
kiu tikėjimu,-^ Jau laikas piliečiams rimtai pagalvoti, kur 
veda tokia popierinė politika.

Jungtinių Valstybių skola birželio 30 d. bus: 31,500 milio
nų dolerių. Dabar su šiais 4,880 milionais bus 34,600 milionų

:APŽVALGA
KOKI TIKSLAI?

Kokius tikslus gali turėti 
’’Vienybės” redaktorius p. J. 
Tysliava užgauliodamas kata 
likus savo pastabose? Kokiu 
autoritetu gali jis su pašaipa 
atsiliepti apie šventuosius, 
angelus ar mišių klausymą? 
Dėlko jis, kad ir bendradar
biui, leidžia įžeisti tikinčiuo
sius paniekinant lietuvių ger 
biamą ir mylimą asmenį vys
kupą T. Matulionį? Ar pasi
remdamas ’’Vienybės” ideo
logija, ar savo ’’poetiškais” 
jausmais?

Atvykęs Amerikon su Dr. 
B. Vencium lankėsi po kle
bonijas ir kritikavo buvusio 
redaktoriaus p. J. Valaičio li
niją, užgaulioj ančią katalikus 
Sakė, kad tikybinius reikalus 
neturėtų ’’Vienybė” liesti, už 
tenka jai rūpintis tautybės 
sąmonymu, visuomenės vieniji 
mu. Bet dabar jau Tysliava 
jie Valaitis ’’Vienybėje”. Ty- 
sliavos tikrasis veidas rodosi. 
Ar direktoriai pakęs jo poli
tiką? Ar ’’Vienybė” tikrai 
nori būti priešitikybinė ? Skai 
tytojai tysliavinio šlamšto ne 
pakęs. Mes tikrai laukiame 
daugiau rimtumo iš poeto, li
terato. Bet gerai pasakė po
nas p. Babickas: nespręskite 
Lietuvos literatus iš p. Tys- 
liavos, gaila kad tik tokį pro
duktą Amerikai davėme.

RUOŠKIMĖS KONGRESUI
Ponas Skipitis supažindino 

mus su DULR tikslais ir Pa
saulinio Kongreso idėja. Pama 
tinis Kongreso siekis suorga
nizuoti lietuvius užsienyj gy
venančius į vieną didžiulę 
pasaulinę sąjungą, kuri turė
tų ankštus ryšius su Lietuva. 
DULR stengias todėl turėti 
kongrese delegatų iš viso pa
saulio kraštų.

Čia ot, galima ir pasvars
tyti metodus, delegatus ir 
kongreso darbus, kurie tą są
jungą organizuos, ar bent už
megs. Tikslas gražus, prakil
nus ir būtinas lietuvių gyve
nime ir tautos egzistavime. 
Tos sąjungos įgyvendinimui 
reikia organizatyvio veikimo, 
planuoto darbą ir visų tauti
nių jėgų suvienymo. Todėl 
kongresas bus svarbiausias 
įvykis tautiniame gyvenime. 
Pasirodo, kad DULR užsidėjo 
nepanešamą jungą. Tiesa, ji

nai turi daug pagelbininkų, 
kaip Šiaulių ir Vilniaus Va
duoti Sąjungas Savanorius ir 
žymius tautos veikėjus. Lie
tuvos vyriausybė taipgi re
mia. Bet ar to užtenka? Ar 
nereikėjo atsiklausti užsienie
čių lietuvių, su jais pasitarti? 
Amerikiečiai lietuviai sudaro 
kuone tautos trečdalį. Neuž
teko Karolio Vairo ar T. S. 
B. kelių straipsnių mus infor
muoti. Dabar iš netyčių už
klumpa mus p. Skipitis ir jau 
reikia žodį tarti. Kongreso 
pasėkos priklausys nuo mūsų’

Pono Skipičio misija, tiesa, 
yra pasitarti su amerikiečiais 
kongreso reikalais. Jis atva
žiavo su projektuojamu kon
greso darbų planu. Sąjungos 
planai bus išdirbti Kongrese. 
Kaip dabar katalikų visuo
menė ir veikėjai į Kongreso 
organizuotę žiūrės, sunku 
spręsti. Priklausys nuo p. 
Skipičio misijos atlikimo bei 
gabumų įtikinti veikėjus.

Mes visada skeptiškai žiū
rėjome į bendrą darbą su lai
svamaniais. Praeitis mus pa
mokė, kad tai bergždžias dar
bas. Jei kongresas pasisektų 
ir pasekmingai pasaulinė są
junga įsikūnytų, daug kredito 
suteiktume ponui Skipičiui. 
Tuo daug susilpnėtų lietuviš
kas nesugyvenimas, ko, Die
vas žino, kaip mes nenorime.

Savo pasikalbėjimuose, po
nas pirmininkas turės daug 
išaiškinti. Pavyzdžiui, dėlko 
DULR priešakyj nėra nė vie
no aiškaus kataliko (valdy
boje). Rūpės mums žinoti, 
koki santykiai DULR su epi- 
sokpatu ar Katalikų Veikimo 
Centru. Kaip bus rišami tiky
biniai reikalai DULR reika
luose bei santykiuose su už
sieniečiais. Panašūs ir kitoki 
neaiškumai teks pirmininkui 
paaiškinti. Kas labiausiai vei
kėjams rūpi, koki DULR san
tykiai su vyriausybe ir kiek 
jos remiama.

Mes tikimės, kad visi tie 
klausimai bus išaiškinti ir ga
nėtinai abiejų pusių susitarta. 
Ponas Skipitis atvažiavo su 
KVC. raštu. KVC. prašo ame 
rikos katalikų svečio misiją 
remti. Nėra abejonės, kad p. 
Skipitis ras bendrą kalbą su 
Kat. Federaciją ir Kunigų 
Vienybe. Mūsų bisuomenės 
daugumą sudaro katalikai. 
Tad svečiui turėtų daugiau
siai rūpėti tą daugumą paten

dolerių skola. Šią skolą proporcionaliai turės atlyginti visos 
valstijos. Kiekviena valstija turi savo skolų. Pirmus, antrus, 
trečius ir ketvirtus moka tie patys 120 milionai žmonių. Ka
da bus galas mokėti, ir prie ko tas ’’mokėjimas” prives?

kinti ir pritarimą gauti. Ki
tais klausimais vėliau.

Jasys.

’’VILNIŲ ATIDUOSIĄ LIE
TUVAI”.

’’Kurj. Wil.” pastebi, kad 
lenkų ekonomistai susirūpi
no ir spaudoj kelia Vilniaus 
Krašto atsilikimą ūkišku žvil 
gsniu. Jie pabrėžia, kad tai 
sudaro net pačiai Lenkijai pa
vojų, nes Vilniuje gali atsi
rasti kraštutinių išsišokimų 
atsiskirti nuo Lenkijos. Pats 
Vilnius tyli, lyg tai būtų jam 
nesvarbu ir nerūpėtų. Mat, 
ligšiolinis lenkų valdymo bū
das įpratino vilniečius, kad 
už juos kiti galvoja, kalba ir 
sprendžia. Nenuostabu, jog 
tokį ’’nebylį miestą” kas no
ri, tas skriaudžia. Varšuvos 
vyriausybė, skirstydama šių 
metų kreditus, nieko nepasky
rė Vilniaus statybai, keliams 
taisyti ir kanalizacijai plėsti. 
Tuo tarpu Gardinas ir Balsto
gė tuos kreditus gavo. Vil
niaus bedarbiai liks ir šią va
sarą be duonos. Jų tarpe plin 
ta gandai, kad Lenkija neno
rinti Vilniaus remti ir tvar
kyti, nes ketina ji atiduoti 
Nepr. Lietuvai. Gražus paguo
dimas, kuris tačiau yra labai 
nevietoj.

’ ’ŽEMAIČIŲ PRITELIUI ’ ’ 
DEŠIMTMETIS

Lietuvoje laikraščių yra ne
mažai, bet dauguma jų išeina 
Kaune, ir vos keletas provin
cijos miestuose. Tas reiškinys 
daug ką pasako. Todėl reikia 
sveikinti provincijos laikraš
čių leidėjus. Vienas iš tokių 
provincijos apaštalų, Žemai
tijos kultūrinto jų tenka svei
kinti ’’Žemaičių Prieteliaus” 
leidėjus, kurių darbo dešimt
metis sukako kovo 18 d. Apie 
savo dešimtmetį taip besi
džiaugdamas rašo telšiškis 
’’Žemaičių Prietelis”:

’’Naujai atgimusioje mūsų 
valstybėje buvo leidžiama 
daug laikraščių, bet mažas jų 
skaičius minėjo savo dešimt
metį. Telšiuose prieš ’’Žemai
čių Prieteliaus” išėjimą ir 
jam einant buvo ištisa eilė lai
kraščių, kurių ir vardus tel
šiečiai spėjo užmiršti, o ’’Že
maičių Prietelius” kaip žygia 
vo taip ir žygiuoja. Jei laik
raštis taip ilgai išsilaikė, ir 
be jokio pasigyrimo pasaky
sime, — susilaukė didžiausio 
provincijoj leidžiami} laikra
ščių tiražo, tai tas parodo,
kad jo skelbiamos idėjos rado
didelį pritarimą.”

Dešimtmečio proga sveiki
name Žemaitijos oficiozą —
”Žem. Prietelių”.
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ŠERMUKŠNINĖ

IŠSIPILDĖ
Anuomet, kai buvo paskelb 

ta sosaidžių ar atskirų lietu
viškų čyfų mitingas pas kon
sulą dėl p. Skipičio sutikimo, 
tai mano vožnai šermukšninei 
buvo ap j o vita, kad ’’tautie
čiai” ruošiasi vykt organizuo
tai ir urmu užimt visų ofice- 
rių vietas, kad nieks ne nosies 
įkišt negalėtų. Kaip tarė taip 
ir padarė; ir džiaugėsi laimė
ję. Tik pamiršo, kad nebuvo 
išeities ir nelaimėt., ’’oponen 
tų” visai nebuvo. Laimė buvo 
tiktai nusišypsojus, kai svar
stant programą ir pasiūlius 
daryt šokius, nieks nesiprie
šino. Ponams atrodė, kad jau 
gavėnia nieko nebereiškia: ir 
katalikai gali šokti. Bet visai 
kita rokunda išėjo, kai buvo 
surengta programa ir KLaš- 
čiaus salėn sukviesti žmonės. 
Čia kalbėtojai buvo visai su- 
miksinti: jie nežinojo, ar tik 
tiek Brooklyne žmonių tėra, 
ar yra kitokių prieinu, kad 
tokion vožnion partėn apie 
šimtinę susirinko. Nežiūrint, 
kad jaunikliam, kaip rengėjai 
kleimino, buvo ruošiamas ir 
basketbolas ir tie nelaimingi 
šokiai — jo neprisirinko, iš- 
skyriant choristus, kurie ani- 
vay šokių nelaukę išrunino. 
Taigi mano šermukšninės for 
šiūr buvo pranašauta teisin
gai.

Kū padaryc, kad svečiui 
susidarė prastas mislinimas 
apie šią koloniją. Bet gal dar 
bus čenčius, ši kolonija dar
bo imsis rimčiau ir viskas bus 
atitisyta: kaip per Vasario 
Šešioliktą, pasirodysim gerai 
Ale jei mūsų čyfai ir vėl pa
norės išvirt košės, tai visiem” 
teks ją susiraukus valgyt.

Dėdė.

SKRAIDYMO MANIJA

Skraidyti— jau dyvas! Ir 
arkliai jau skraido.

Skraidytojų yra visokio 
plauko, veido.

Bet, štai,
Kažkokie avinai
Sumanė skraidymu pasipel

nyti.

3

Pasamdė jauną sakalą. (Jau 
ni tik

Pilni drąsos!) Ir jam taip 
taria:

— Skrisk per Atlantą, ge
radari !

— ūerai, skrisiu. Man stip
rinki! sparnus tik.

Čia avinai jau pradeda su
krusti.

Apie skridimą siunčia gan
dą:

— Jau skris, tuoj skris, 
praneškite tik orą.

•Ir siųskit davinį padorų.
Ir ištiesų šelpėjų susiranda.
Kada jau avinai patapo 

stambūs,
Jų pranešimas jau taip 

skamba:
Dabar neskris, palaukit ki

tų metų,
Nes oro sąlygos — nekokios

matot!. ”P. B.”

NEW YORKO ĮDOMYBĖS
CENTRAL PARKAS uži

ma 879 akrus gražiausių pie
vų, laukų ir ežerėlių ir ran
dasi New Yorko miesto vidu
ryje.

NEW YORKO miestas turi 
apie 7 milionus gyventojų ir 
užima 320 ketvirtainių mylių. 
,.PARK AVENUE yra viena 
iš gražiausių pasaulyje gat
vių: ten randasi labai puikūs 
namai, kuriuose daugumą gy 
ventoj ų sudaro New Yorko 
miesto turtuoliai. 
Pennsylvania Railroad Stotis 
yra milžiniškas marmuro na
mas tarp 31 ir 33 gatvės ir 
tarp 7 ir 9 Avenues. Jo vertė 
$50,000,000. Stotin traukiniai 
ateina požemiais po Hudson 
ir East upėmis.

HELL GATE tiltas yra il
giausias pasaulyje gelžkelio 
plieninis tiltas. Jo ilgis 10,000 
pėdų, aukštis 220 pėdų, svo
ris 80,000 tonų. Kainuoja 14,- 
000,000 dol.

CONEY ISLAND yra viena 
iš didžiausių pajūrio maudy
klių New Yorke, kur vasarą 
suvažiuoja šimtai tūkstančių 
saulėj pasikepinti.

New Yorkas yra vienas iš 
didžiausių ir svarbiausių J. 
Valst. uostų į kurį atplaukia 
iš visi} pasaulio kraštų laivai.

New Yorke išsisklaidę gy
vena apie 150,000 lietuvių. Iš 
jų tik apie 50-60,000 darbuo
jasi su lietuviais, priklauso 
prie parapijų, draugijų, kiti 
sau nuošaliai gyvena, pasiva
dinę, lenkais, amerikonais ir 
baigia amerikonėti.

WILLIAMSBURGHO dalis 
netoli cukraus fabriko, tarp 
Grand Str. ir Broadway se
niau buvo žinomas kaipo: Li

thuanian yard. Dabar čia dau 
giausia gyvena žydai.

Tik prieš metus įsisteigęs 
savaitraštis ’ ’Amerika ’ ’ pla
čiai New Yorke lietuviii skai
tomas, kas kart darosi rimte
snis ir įdomesnis, ir už kelių 
metų žada dienraščiu tapti.

Lietuvių Laisvamanių drau 
gijos ir laikraščiai New Yor
ke dygsta ir auga, kaip gry
bai po lietaus, bet greitai ir 
nyksta, panašiai kaip grybai. 
(Jei netikit — tėmykite).

Sulaisvamanėjus ’’Vieny
bė” numirė ir buvo ’’palai
dota”, kas netiesioginiai kai
navo apie 30,00 dol. Paskui 
ji vėl atgijo, bet gal vėl reiks 
daryt ’’operaciją”, po kurios 
vargu beatsigaivins.

Maskvos Stalino beimąs 
Bimba, kaip buržujus (mies
tietis) Brooklyne gyvena ir, 
puikiai pasirėdęs, gražiu au
tomobiliu važinėja, bet kuo
met ant Grand Street Ext. 
ir Havemeyer St., kampo už
silipa ant bačkos, desėtkui 
savo pasekėjų ir žydų revoliu 
cinę pasaką sakyti, visuomet 
būna purvinas ir sudrisku
siais drabužiais. Kodėl? At
sakykite !

BRONX parke, tarp įvai
rių pasaulio gyvulių ragų ir 
kaulų rinkinių, randasi ir tau 
ro ar stumbro ragai, su pažy
mėjimu, kad yra iš Lietuvos.

FRAUNCES TAVERN, 
Pearl ir Broad gatvės, yra sta 
tytas 1719 metais ir vienas iš 
seniausiij namų mieste. Jame 
Washingtonas atsisveikino su 
savo karininkais, atsisakęs 
prezidentauti.

LAISVĖS STOVYLA (Sta
tue of Liberty), ant Bedloes 
salos 1 ir pusę mylios nuo Ba
ttery parko, yra viena iš gra
žiausių pasaulyje, padovanota 
pracūzų Jungt. Am. Valsty
bėms, kaipo ženklas abiejų 
kraštų draugingumo. S to vy
tos dešinė ranka turi 42 pėdas 
ilgumo. Visa stovyla sveria 
450,000 svarų. Jos galvoje su 
tel(pa 40 žmonių, o lempoj, ku
ri randasi jos dešinėj rankoj, 
sutelpa 12 žmonių. Taip pat 
ant šios salos yra Am. Jungt. 
Valstijų kariuomenės Signali
nis Korpusas turi svarbiasią 
stovyklą ir labai stiprią radio 
stotį.

New Yorko mieste ir jo da
lyse 1933 metais pastatyta 
4,438 nauji namai.

New Yorko mieste, iš vie 
nos dalies persikelti kiton, 
yra vartojama net 40 ferrių 
(keltuvų) iš kurių 13 randasi 
ant East upės, 7 — New York 
Bay, 15 — Hudson upėj, 4— 
Staten Island, ir Jamaica 
įlankoj.

S. t.

TRUMPOS NAUJIENOS
— Lietuvos chorvedžių ir 

muzikij metinė konferencija, 
jvykusi Kaune pereitą mėne
sį, nutarė šią vasarą birželio 
mėnesį skirti Lietuviškos Dai
nos propagandai; tą mėnesį 
turės dainuoti kas tik gyvas 
ir turi kokį balsą.

— Kaip dabar sužinota, 
Vasario 16 d. daug kur Vil
niaus krašte buvo iškabinta 
lietuviškii vėlevų. Kažkur jos 
buvo užkabintos taip aukštai 
ant medžių, kad nebuvo gali
mybės jų nuimt, o jos buvo 
matomos plačioj apylinkėj. 
Lenkų policija ieško kaltinin
kų ir įtaria esant Lietuvos 
šaulių darbu. Bet kaip žinot 
kuris gyventojas yra šaulys 
lenkų žandarai neturi . prie
monių.

— Lietuvoje Pieno Centras 
nustatė tvirtas pastovias kai
nas kiaušiniams, nuo 5 iki 7c. 
štukai (priklausant nuo sezo- 
mj).

— Dabartiniu metu Sovietu L. 
Rusijoj yra 65 radio stotys 
įvairaus galingumo. Jos per
duoda programas daugeliu 
kalbų.

— Spėjama, kad Lenkijoj 
esą apie 10 milionų bemoks
lių. Kai Lietuvoj bemoksliai 
sparčiai nyksta, tai Lenkijoj 
kasmet bent po kelis šimtus 
tūkstančių jų priauga.

— Kovo mėnesio viduryj 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
atstovai lankėsi pas Franci- 
jos ir Anglijos užsienių mini- 
sterlus ir reikalavo, kad šios 
valstybės dėtų pastangų pati
krinti Pabaltės Valstybių ne
liečiamybę.

— Kovo pradžioj .įsteigta 
Paryžiuje organizacija kovoti 
prieš Masonus. Ją remia akš- 
ti Francijos politikos vyrai 
ir parlamento nariai Heriot 
ir Dommange pasakė griežtas 
kalbas prieš masonus.

— Kovo 19 d. New Yorko 
miesto dalyj Harleme įvyko 
didelės riaušės tarp baltųjų 
ir juodukų. Balandžio 7 d. 
suimtas negras, vardu Abdul 
Hamid, kuris norėjo sukurs- 
tyt juodukus keršyt baltie
siems. Jis platino atsišauki
mus ir kvietė specialiau kerš
to susirinkimam Abdul Ha
mid pasivadino ’’Juoduoju 
Hitleriu.”

— Lietuvoje, Plungėje, at
sidarė siuvamųjų mašinų fa
brikas. Dirbtuvę atidarė lie
tuviai Kučinskas ir Pabedins
kas. Jų dirbiniai tuoj pasiro
dysią rinkoj. Tai malonu gir
dėt.

— Per 2-jų metų nazių vie
špatavimą, Vokietijoj nužudy 
ta 3942 asmenys, priešingi 

nazių veikimui. Bet kiek dar 
statistika nepaduoda? Šis fa
ktas yra vokiško barbarizmo 
liūdininkas.

— Baigiama įrengti trau
kinio linija tarp Maskvos ir 
Leningrado. Traukinys darys 
135 mylias per valandą. Ke
lionė iš Maskvos į Leningra
dą truks 4 vai. Jis vadinsis, 
’’lekiančiu traukiniu”.

— Vokietijoj trūksta jau 
netik pinigų, bet ir visokios 
žaliavos.Taigi ten visu smar
kumu pradėta gaminti ’’erza
cai”. Taip skrybėlės ir net 
siūtai gaminami iš popieros; 
ir esą gana geri.

— Iš Vatikano Šv. Tėvo se
kretorius praneša, kad tarp 
prelatų, paskirtų prie šv. Sos
to patarėjais Rytų Bažnyčiai 
yra J. E. Vyskupas P. Bučys.

— Taip nesenai New Phila
delphia ir visi Amerikos lietu
viai džiaugėsi, kad lietuvis p. 
Matuševičius pasiekė taip au
kštos vietos politikoj — buvo 
išrinktas New Philadelphia, 
Pa. majoru. Bet štai jaunas 
energingas ir teisingas lietu
vis Matusevičius, kovo 19 d. 
pasimirė, sulaukęs vos 30 me
tų amžiaus. Liūdi lietuviai, 
netekę doro tautiečio.

— Lietuvos Aviacijos pus- 
karininkai suskato mokytis 
anglų ir vokiečių kalbas. Jie 
įsisteigė svetimi} kalbų kur
sus, kuriuose už mokslą patys 
užsimokės po 6—8 litus į mė
nesį.

LIETUVI! DAUGIAU PAŽINK SAVE 
— SAVO TAUTIEČIUS. SKAITYK 

VERTINGAS KNYGAS, YPATINGAI

r . =-..—'^=— -
Parašė P. Jurgėla

TURINYS: Dariaus ir Girėno gy
venimo 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.
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APYLINKES ŽINIOS
> IŠ APREIŠKIMO PARAPI

JOS RAŽANČINIŲ 
VEIKIMO

Apreiškimo Gyvojo Ražan- 
čiaus Draugija nutarė turėti 
adoracijas pradedant Didžiuo 
ju Ketvirtadieniu ir tęsis iki 
Didžiojo Šeštadienio. Visi 
vainikai turės paskirtas budė
jimo valandas. Apie tai bus 
pranešta atviruku kiekvienai 
narei.

Nutarta taipgi parapijos 
abiem kunigam rengti vardu
vių vakarienę birželio 6 d. 
Ražančinės tuo nori pagerbti 
savo dvasios vadų ir jų gra
ži! darbą parapijoj.

Taipgi šiame susirinkime 
Gyvojo Ražančiaus Dr-ja nu
tarė r^mti Amerikos radio 
programą, mokant $20.00 me
tams.

DIDŽIULIS PROTESTO 
SUSIRINKIMAS

Pereitą sekmadienį, Bal. 7 
d. 4 vai. po pietų, įvyko Broo 
klyno lietuvių katalikų masi
nis susirinkimas, Apreiškimo 
salėj, sušauktas Apreiškimo 
parapijos Šv. Vardo draugi
jos iniciatyva, tikslu pareikšti 
pasipiktinimą dėl Meksikos 
ir Rusijos vyriausybių neleis
tino elgesio su katalikais. Su
sirinkimą atidarė klebonas 
kun. N. Pakalnis trumpa kal
ba. Kalbėjo ’’International 
Truth Society” pirmininkas, 
Kat. žurnalo ’’Light” redak
torius kun. Dr. Curran; senas 
lietuvių veikėjas Kazys Kru- 
šinskas ir ’’Amerikos” reda
ktorius Kazys Vilniškis.

Dr. Curran ypač vaizdžiai 
nušvietė Meksikos katalikų 
padarytus nuopelnus jų tėvy
nei ir dabartinę liūdną ir neį
sivaizduojamai apgailėtiną pa 
dėtį.

Kazys Krušinskas iškėlė 
priežastis, dėl kurių Meksikos 
katalikai sulaukė taip liūdnų 
įvykių, pabrėždamas, kad jie 
(katalikai) statė mokyklas 
ir aukštas bažnyčias, kurios 
gražiai atrodė kaipo pasta
tai, bet žmoniti širdysna ne
buvo skiepijamos. Tų šalių 
katalikai kaip labai dažnai 
ir mes, buvo katalikais tik 
bažnyčioj, bet išėję iš bažny
čios visai pamiršo savo kata
likiškas pareigas, todėl jie 
šiandien yra, o mes ryt būsi
me persekiojami ir šaudomi 
bedievių. Čia jis pabrėžė ypač 
didelę svarbą ir savo katali
kiškų mokyklų bei laikraščių 
rėmimą. Pono Krušinsko kal
ba buvo ypatingai įdomi ir 
karšta. Daugelį pravirkdė.

Kazys Vilniškis nurodė, 
kad atsižvelgiant į liūdną Me
ksikos ir Rusijos katalikų pa
dėtį, mes jaučiame pareigą 
kelti savo balsą ir kaipo lo
jalūs Amerikos piliečiai rei
kalauti Amerikos vyriausy
bės, kad ji nedraugautų su 
smurtininkėm šalim, kol mi
nėtų šalių katalikams nebus 
patikrintos nors mažiausios 
žmogui reikalingos teisės.

Po kalbų T. Čižauskas, Jr. 
perskaitė rezoliucijas, kurias 
susirinkimas priėmė vienbal
siai.

Nežiūrint, kad rengėjai ne- 
perdaug garsino, susirinkimas 
buvo nepaprastai skaitlingas 
ir rimtas Salė buvo pilna 
vien suaugusių žmonių. Dr. 
Curran, kuris jau kelintas, 
mėnuo kalba įvairiose vieto
se apie Meksikos ir Rusijos 
katalikų padėtį, buvo nuste
bintas tokiu skaitlingu lietu
vių pasirodymu.

Prieš pat pabaigą dar kal
bėjo gerb. klebonas kun. N. 
Pakalnis, ragindamas moti
nas susirūpinti savo vaikučių 
katalikišku išauklėjimu, kurį 
suteikia katalikiškos mokyk
los. O toki mokykla yra ir 
Apreiškimo parapijoj.

Susirinkimą gražiai vedė 
muz. jj. Jankus.

Po susirinkimo dalyviai pa
sirašė atskirus protesto laiš
kus, kuriuos pasiųs senato
riams: Wagner ir Copeland 
Washingtone.

LIETUVOS SVEČIO SUTIK
TUVĖS

Atvykusiam iš Lietuvos 
adv. R. Skipičiui, DULR pir
mininkui, buvo suruoštos pra 
kalbos pereitą šeštadienį Kla- 
ščiaus salėj, Maspethe. Be pa
ties svečio adv. Skipičio, trum 
pai kalbėjo 3-jų vietos laik
raščių redaktoriai: ’ ’Tėvy
nės” vardu — A. B. Strimai
tis, ’’Amerikos” red. K. Vil
niškis ir ’’Vienybės” red. J. 
Tysliava. Programoj dalyva
vo muz. P. A. Dulkės cho
ras ir Amer. Liet. Legiono 
Dariaus-Girėno Postas su Uk
rainiečių legionieriais.

Svečias kalbėjo apie pro
jektuojamą šaukti Pasaulio 
Lietuvių Kongresą, Lietuvos 
ekonominę padėtį ir Lietuvos 
politinę padėtį bei Klaipėdos 
reikalą. Adv. Skipičio kalba 
buvo įdomi ir labai įtikinanti, 
iš kurios taipgi paaiškėjo, 
kad Lietuvai nėra tokio pa
vojus dėl Vokietijos trukš- 
mavimo kaip mums, amerikie
čiams, atrodo.

Susirinkimas, gaila, buvo 

labai neskaitlingas. Gal tai 
rengėjų kaltė, kad darė šo
kius po prakalbų. Tas rengė
jus privertė daryt aukštoką 
(prakalbose neįprastą) įžan
gą. O taipgi daugelis katali
kų buvo pasipiktinę, nes kas 
kaip neaiškintų, lietuviams 
šokiai gavėnios metu yra ne
įprasti ir dėlto pastangos ga
vėnioj propaguoti šokius ka
talikus papiktina. Tai turėtų 
būt ateičiai pamoka.

Programą vedė J. Trečio
kas iš Newark, N. J.

SVEIKINA D.—G. AERO

KLŪBA c.
Dariaus-Girėno Aero Klū- 

bas šiomis dienomis gavo lai
šką iš Liettuvos Aero Klūbo 
pirm. prof. A. Žemaičio, ku
riame jis sveikina mūstj klū- 
bą sėkmingai pradėjusį dar
bą ir linki geriausios kloties 
vykdant sumanymus. Tuoj 
paskui laišką D.-G. Aero klū 
b as gavo iš Liet. Aero Klūbo 
pavyzdį ženklelių ir Lietuvoj 
leidžiamo aviacijos žurnalo 
’’Lietuvos Sparnai” keliolika 
kopijų suispažinimui.

Tikimąsi, kad ateityj mū
sų D.-G. Aero Klūbas palai
kys tamprius santykius su 
Liet. Aero klūbu, dalinda- 
mies literatūra ir imformaci- 
jomis.

Šia proga galime prisimin
ti, kad mūsų D.-G. Aero klū- 
bo lėktuvas apie bal. 26—28 
bus perlėkdintas iš Chicagos į 
Brooklyną. Juo atskris lak. 
A. Kiela, specialus klūbo ins
truktorius. Jis šiomis dieno
mis atvyks čia apsižiūrėti.

DIDŽIOJO NĘW YORK’O 
DARIAUS-GIRĖNO 

FONDAS

259 North Fifth Street, 
Brooklyn, N. Y.

—o— 
Atviras Laiškas

Tik susiorganizavusi, Ame
rikos Lietuvių Trans-At lanti- 
nio Skridimo Sąjunga teigė, 
kad antrojo skridimo vykdy
mui užteksią $18,000. Tai, at
rodė, didelė suma, atsižvel
giant į faktą, kad garbingo 
atminimo Darius ir Girėnas 
skridimą įvykdė su $8456.31, 
sudėtais dažnai abejingos vi
suomenės.

Tačiau dar pernai rudenį, 
ALTASS’o paskelbtoji apy
skaita rodė, kad jau surinkta 
dvigubai daugiau, negu pra
šyta iš visuomenės; po tos 
apyskaitos, be abejonės, su
rinkta dar daugiau pajamų.

Betgi dabar ALTASS ’o cen
tras skelbia, kad trūksta ma
žiausiai dar kelių tūkstančių 

dolerių.
Didž. New York’e nuo 1933 

m. splaių m. 15 dienos veikia 
visų vietos organizacijų seimo 
išrinktas Dariaus—Girėno
Fondas, kuris pernai, ALT- 
ASS ’ui prašant, sėkmingai 
suruošė aviacijos dieną ir va
karą, iš ko ALTASS’ui įteik
ta $148.00.‘Nors Fondo tiks
lai nėra vien skraidus orga- 
ganizuoti, betgi šis Fondas 
moraliai ir materialiai rėmė 
gražiai, nepaisant jau tada pa 
sireiškusių trukumų ir skri
dimo organizatorių nerimtu
mų.

Skridimo atidėjimo šių me
tų pavasariui motyvą Fondas 
pripažino rimtu: negalima 
skridimą vykdyti neprisiruo- 
šus tinkamai lakūno ir lėktų 
vo. Tačiau Fondas pasipikti
no, kai paaiškėjo, kad ALTA- 
SS’o centro ilgai teigtas tvir
tinimas apie įvairius ’’išgau
tus” leidimus (pasirodė: lėk
tuvui nugabenti į ’’lietuvių 
pikniką”) ir ’’greitą išskridi
mą” (net išleistuvės sureng
ta, tuo tarpu kai centras nei 
svajoti nesvajojo apie lakūno 
išleidimą kelionėn, nes lakū
nas neprašė ir neturėjo leidi
mo ir pats lėktuvas buvo iš
ardytas) pasirodė perdėtas.

Fondas taipgi pasipiktino 
AL TASS’o centro nesiskaity
mu su atsakingu organizacijtj 
išrinktu Fondu ir aukų lapų, 
laiškų ir ženklų siuntinėjimu 
pavieniems asmenims, tuo 
tarpu kai į Fondo skubius lai
škus ar telegramas bei paklau 
simus atsakinėta tik po ilgo 
laiko, ir tai vengiant atsaky
ti į patiektus aiškius klausi
mus.

Fondas kviečia ALTASS’o 
centrą, kad pirm negu pra- 
šys tolimesnių auktj ir avia
cijos dienų rengimo, atsiijstij 

Daugiau kaitros už jūsų pini
gą. Jūsų ‘kaimynai naudoja 
Tru-Ember Coal Co. anglis ir 
patenkinti. Kodėl jums nepa
sekti jų pavyzdžiu.

_______ Bgg

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

šiam Fondui ir kitiems vieti
niams kolonijų komitetams 
lakūnui ir lėktuvui išgautų iš 
valdžios leidimų fotostatines 
nuotraukas bei pilną reikalin
gų užpirkimų sąmatą. Tada 
visuomenė pamatys tikrąjį 
skridimo organizavimo stovį 
ir noriau rems skridimo finan 
savimą, ir ALTASS’o centrui 
neteks bereikalingai patiems 
nerimtai nervintis ir visuome
nę erzinti. Be prašytų nuo
traukų ir apyskaitų, Fondas 
negali visuomenės sudėtų pi
nigų perduoti ALTASS’o ar 
kitų planuojamam skridimui 
ir negali visuomenės raginti 
aukauti ALTASS’ui.

Kun. N. Pakalnis, pirmin.
Adv. K. R. Jurgėla, 1 vice 

pirmin.,
J. P. Mačiulis, 2 vice pirm. 
Inž. A. J. Mažeika, sekret.
Stud. V. Trainaitis, fin. sek
K. P. Vilniškis, iždin.
Iždo Globėjai:

A. Povilanskas, Pr. Kizis ir 
S. Subatienė.

BE MOKSLO NEPONAUSI.

Senai lietuvių yra sakoma: 
”Be mokslo neponausi, bet 
vergausi.” Argi mes, senesni 
lietuviai, norėtume vergauti? 
Niekados! Bet ką daryt, kad 
mokytis nebegalim, pervėlu? 
O gi tą atsieksime sakityda- 
mi knygas ir laikraščius. Kny 
gų visur galima gauti, bet ge 
rų laikraščių — ne visuomet. 
Savaitraštis ’’Amerika” — 
galima visuomet užrašyti sa
vo giminėms ir pažystamiems. 
Jie už tai bus dėkingi, nes 

I daug sužinos, daug gero iš- 
'moks. Kas skaito ’’Ameriką” 
— tikrai nevergauja, neklau
sinėja kitų, kur kas, kada ir 
akip dedasi. Patys pasiskaito 
ir žino. Skaitytojas.
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KORESPONDENCIJOS
Baltimore, Md.

— Muz. J. Čižauskas rū
pestingai lavina vyrų chorą 
Verbų sekmadieniui. Taip 
pat tie vyrai didžiojoj savai
tėj žada graudžiai giedot su 
kunigais ’ ’Tenebrae ’ ’ Jere- 
mijo pranašo raudas ant Je- 
ruzaliaus griūvėsiu, prieš Me
sijo atėjimą penktam šimt
mety j.

— Kalbamieji krutami pa
veikslai iš Lietuvos Šv. Alfon 
so liet, parapijos salėje bus 
rodomi A. D. Kaulakio ba
landžio 8 ir 9 dd. Įžanga 35c. 
vaikams 15 c. tuos du vakarus 
eisim Lietuvą pamatyt.

— Pirma Lietuvių taupimo 
paskolos ir budavojimo bend
rija, paprastai vadinama ”Bo- 
fra”, prieš du metu patekus į 
receiverio nagus, šiaip taip 
priėjo prie valstijos aukščiau
sio teismo, kuris pereitą savai 
tę nusprendė receiver į numest 
ir grąžint lietuviams. Šėrinin- 
kai savo susirinkime nusitarė 
pusę nuošimčio nuo šėro mo
kėt į nuėmimo receiverio ion- 
dą, kuris bus reikalingas ko
vai prieš receiverio neteisė
tus eikvojimus, ir taip ilgai 
laikymą uždaryto biznio. To 
fondo iždininku išrinktas Vin 
cas Nemura, Raštiiiinku J. 
Karalius. Šiuomi prašoma visų 
sumokėt tą pusę nuošimčio, 
nes artimoj ateityj prasidės 
kova prieš receiverį. Būtų ge
rai ’’Amerika” paimti už or
ganą, perorganizavimui biznio 
ir sužinotume nepaprastų da- 
lykų.

Dar vienas šėrininkas lei
džia ant ’’Imitacijos” (varžy
tinių) savo šėrų už $4,000. 
Žiūrėsim, kas kiek duos?

— Balandžio 7 d. įvyko 
lietuvių procesija viešai lan
kyt keturias bažnyčias, vado
vaujant Dr. Kun. L. J. Men- 
deliui. Parapijiečių susirinko 
skaitlingas būrys, arti tūks
tančio; jaunimo galėjo būt 
daugiau,... Kiekvienoj bažny
čioj buvo pasimelsta ir, vado
vaujant varg. J. Čižauskui, 
pagiedota ’’Kursai kentėjai”. 
Ėjo sykiu ir Seserys Kazimie- 
rietės ir kun. A. Dubinskas. 
Į dvi valandas pabaigėm lan
kymą. Mūsų bažnyčioj buvo 
užbaiga su palaiminimu Švč. 
Sakramento. J. K.

Elizabeth, N. J.
’’Kražių Skerdynės”

Balandžio 6 ir 7 dd. Švento 
Petro ir Povilo parap. audito
rijoj, buvo vaidinamas dide

lis istoriškas veikalas ’’Kra
žių Skerdynės”, kuriame da
lyvavo apie 120 lošėjų—arti
stų. Šią didelę lošėjų minią su
darė nariai iš viršminėtos pa
rapijos choro, sodalicijos, alu- 
mniečių ir Apaštalystės drau
gijų-

Prieš vaidinimą pasirodo 
klebonas kun. J. Simonaitis, 
kuris paaiškino kokiu būdu 
šis veikalas buvo sumanytas. 
Beskaitant komp. J.. Žilevi
čiui parapijos istoriją, kuri 
šiais metais švenčia 40 m. Ju
biliejų, jam atėjo mintin sta
tyti ’’Kražių Skerdynes”, kui 
rioms irgi sukanka 40 m. Pa
sirinkęs tinkamą laiką, drą
siai ėmėsi to didelio darbo. 
Ot čia ir kyla abejonė ar vi
suomenė suprato ir įvertino 
kiek ten jėgų ir sveikatos pa
aukota ?

P. Žilevičius yra daug pri
tyręs šiame darbe, už tai ir 
sugebėjo šį didelį veikalą tin 
karnai pastatyti.

Veikalas susideda ir prolo 
go ir šešių aktų. Kiekvienam 
aktui scena buvo tinkamai 
prirengta, kuri atvaizdavo: 
kaimiečių gryčią, vienuolyną, 
bažnyčią, karčiamą ir kalėji
mą.

Visų vaidintojų kostiumai 
buvo parinkti sulig užimamų 
rolių. Tinkamiausia, bene, bu 
vo apsitaisę tai vienuolės. 
Rusų valdininkų bei kazokų 
apsirengimai buvo originalūs.

Lošėjai, su maža išimtimi, 
savo užduotį puikiai atliko. 
Stebėtinai gerai lošė keli vy
rai, jau didesnį pusamžį per
gyvenę, kuriems teko tik pir
mą kartą scenoj pasirodyti. 
Garbė šiems vyrams, mote
rims ir visam jaunimui, kurie 
visi nesigailėjo savo bran
gaus laiko.

Kadangi programų nebuvo, 
tai klebonas kun. Simonaitis 
perstatė visą eilę vaidilų, ir 
gražiai aiškino kiekvieno akto 
turinį.

Žmonių buvo daug, ypatin
gai sekmadienį prisirinko pil 
na erdvi auditorija. Publika 
užsilaikė labai rimtai, nežiū
rint, kad ir nemažai vaikučių 
buvo pirmą vakarą.

Šio veikalo puikus pasise
kimas teikia garbės p. J. Ži
levičiui, kuris ne tik savo lai
ko, bet ir jėgų nesigailėjo. 
Tenka tik pasveikinti mūsų 
kompozitorių už jo drąsumą 
ir darbštumą visuomenės la
bui. Garbė yra elizabethie- 
čiams turėti savo tarpe tokį 
asmenį.

V. M. B. i

PADĖKA

Visiems, kurie reiškė mums 
užuojautą, lankė šermenis, 
palydėjo į kapus, užpirko Mi
šias, atsiuntė gėles liūdnoje 
valandoje mirus mūsų myli
mam ir brangiam vyrui, tėvui 
ir broliui a. a. Antanui Bud- 
reckiui, o taip pat ir gražiai 
patarnavusiems graboriui Bu- 
dreckui ir sūnams, reiškiame 
mūsų giliausią padėką.

Žmona, sūnai, broliai ir 
Seserys.

Marianapolis
’ ’Iškaitomas ’ ’

Brockton—Norwood, Mass
Tęsdami vaidinimo maršru 

tą, kovo 31 d., studentai ap
lankė gerb. kun. J. Švagždžio 
ir S. Kneižio parapijas. Po 
kelių valandų triūso Brockto 
ne, vaidintojai jautėsi kiek 
nuvargę, bet lietuviški užkan
džiai vėl visus sustiprino, at
gaivino.

7:30 vai. vakare, studentai 
buvo jau scenoje Norwood. 
Čia, kažkodėl, suvaidinta žy
miai geriau nekaip Brockto- 
įle. Vaidintojai sako, kad va
karais geriau sekasi__  Po
programos buvo užkandis vai 
dintojams.

Šv. Roko, Brockton, para
pijos klebonas ir Šv. Jurgio, 
Norwood, Mass., „parapijos 
klebonui, visiems prieteliams 
prisidėjusiems prie vakaro pa
sisekimo, nuoširdus studentiš
kas ačiū.

Worcester, Mass.
Balandžio 7 d. 7:30 v. va

kare, ’’Iškeikimas” suvaidin
tas šv. Kazimiero bažnytinėje 
salėje.

Ši lietuvių kolonija jau ne- 
sykį pasižymėjo savo nepap
rasta Marianapolio Kolegijos 
parama. Tad ir šį kartą 
Thompsoniečių neapvylė. Pu
blikos beveik pilna salė. Visi 
akyliai sekė vaidinimą. Tvar
ka girtina — bemaž visi susi
rinko laiku, bet svarbiausia 
— tyla. Visa tai žymiai pri
sidėjo prie vaidinimo pasise
kimo. Visiems už tai širdingai 
dėkojama.

Prieš grįžtant į kolegiją, 
studentai pasistiprino worces 
teriečių paruoštais užkan
džiais. Tariant paskutinį žo
dį, norime padėkoti parapi
jos klebonui gerb. kun. A. 
Petraičiui, kolegijos rėmė
jams ir studentų prieteliams 
už salę, atsilankymą į progra
mą, užkandžius ir visus malo 
nius patarnavimus.

Širdingai ačiū, brangūs tau
tiečiai.

Julius Stankus (L. K..)

ŠV. PRANCIŠKAUS SESE
RŲ PADĖKA DR-JAI UŽ

SIENIO LIETUVIAMS 
REMTI

Su džiaugsmu paskelbiame 
žinią, kad apturėjome labai 
reikalingų mūsų pradinėms 
mokykloms vadovėlių, nuopel 
nais ir passtangomis Dr-jos 
Užsienio Lietuviams Remti, 
kurios centras yra Kaune. 
Dabar kiekvienas mokinys, 
Šv. Pranciškaus Seserų veda
mose mokyklose, yra nemoka 
mai aprūpintas: Šv. Istorija, 
Skaitymui knyga, Lietuvos Is
torija ir tt.

Vienuti jos, mokinių ir tė
vų vardu reiškiame Draugi
jai Užsienio Lietuviams Rem
ti nuoširdų dėkingumą. Užti
kriname, kad didžiai įvertina
me tą galingą, mums suteik
tą įrankį — knygą, mūsų jau 
nimo patriotizmo dvasios pa
laikymui. Stojame į talką vy- 
kdinti Jūsų Draugijos obalsį: 
’’Visuomet ir visur būk lietu
vis katalikiškoje dvasioje”.

Šia proga dėkojame prof. 
Juoz. Žilevičiui, L. M., už pri
sidėjimą prie įvykdymo šio 
dalyko, ir už palankumą ki
tuose mūsų mokyklų labui rei 
kainose.

Šv. Pranciškaus Seserys

LINDEN, N. J.

Kovo 31 d. Mot. Sąjungos 
53 kp. rengė Kortų vakarą, 
Rupšio salėj, 16 St. Publikos 
atsilankė nemažai. Daugiau iš 
lošę gavo po gražią dovaną. 
Vieną dovaną buvo leista ant 
laimėjimo; ją paaukavo ponia 
Šmitienė. Pabaigus lošimą, 
dalyviai pavaišinti kava ir už
kandžiai, kuriuos pagamino 
ponia Gudelienė.

Kotrina Šukienė

ROCHESTER, N. Y.

Valio, Rochesteriečiai, ’Ka
rolio Teta’ jau atvyko.

Verbų sekmadienyj, 2 vai. 
po pietų, visi vaikučiai para
pijoje kvieičami pamatyti gar 
siąją ’’Karolio Tetą”, atvy
kusią ir tolimos Brazilijos (iš 
kur visos beždžionės pareina). 
Brangūs tėveliai ir mamytės, 
vietoj, kad leisti savo vaikus 
i ’’moving pictures”, atsių

skit pamatyt ’’Karolio Tetą”. 
Įžanga vaikučiams tik 10c.

Vakare, 7:30 vai., visi su
augusieji Rochester lietuviai 
kviečiami ’’susipažinti” su 
’’Karolio Teta”. Įžanga tik 
25 centai.

Visas pelnas skiriamas nau 
jajai šv. Jurgio Bažnyčiai.

Muz. Kazys Banys ir para
pijos Studentų kuopa su savo 

gerb. pirm. Bernardu Rumbu
čiu — pakvietė garsiąją ’’Ka
rolio Tetą” į Rochesterį.

ALK. STUD, ir PROF. S—GA
Centro Valdyba:

Centras: Marianapolis College 
Thompson, Conn.

Dvasios Vadas — Rev. John. 
Balkūnas, 64-25 Perry Ave., 
Maspeth, N. Y.

Pirmininkas — John C. Mor 
kūnas, 41 Willite Dr., Roches
ter, N. Y.

Garbės Pirmininkas — Le
onard Šimutis, 2334 So. Oak
ley Ave., Chicago, Ill.

I vice pirmin. — Miss V. 
Budrevičius, 259 W. 5th St., 
So. Boston, Mass.

II vice pirmin. — Vincent 
Sabas, Marian Hills, Hinsda
le, Ill.

Iždininkas — Peter M. Bar- 
ziliauskas 3 Elderts Lane, 
Woodhaven, N. Y.

Finansų sekret. — Miss Iza- 
belle Rovas, 12 Duddley St., 
Rochester, N. Y.

Sekretorius — Anthony Mi- 
ciūnas, Marianapolis College, 
Thompson, Conn.

Vyriausias redaktorius — 
Rev. K. Urbanavičius, Maria
napolis College, Thompson, 
Conn.

Redaktorius — John P. Pi- 
lipauskas, Marianapolis Colle
ge, Thompson, Conn.

Administratorius — J. Gu- 
danavičius, Marianapolis Co
llege, Thompson, Conn.

Socialinė sekret. — Helen 
Chenis, 4 Vernon Terrace, 
Worcester, Mass.

IŠ NEW YORKO LIETUVIŲ 
PARAPIJOS VEIKIMO

Gražus laidotuvių paminėji
mas

Bičiusų šeima, gyv. 20 Gen 
St., New Yorke, balandžio 1 
d. gavo telegramą iš Lietuvos, 
kad ten mirė Bičiuso mamy
tė ir bus laidojama balandžio 
3 dieną.

Kad pasimeldus už a. a. ve
lionės sielą, Bičiusai užprašė 
ekzekvijas laidotuvių dieną, 
Aušros Vartų parapijos bažny 
čioj, patys atėjo pasimelsti ir 
artimuosius kaimynus užsi
prašė.

Po Mišių namuose buvo su 
ruošti pusryčiai, į kuriuos at
vyko vietinis klebonas, kun. 
J. Šeštokas, vargon. J. Liu- 
binskas. Paužienė su sūneliu, 
p. Palubinskienė, p. Velslaus- 
kas su žmona, p. Akelaitienė, 
p. Joe Nadel ir p. L. Navry- 
čius.

Bičiusų šeima labai nuliū
dus dėl a. a. Mamytės mirties.

Korespondentas.
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VIETOS IR APYLINKES ŽINIOS
LANKĖSI REDAKCIJOJ

Iš Lietuvos atvykęs svečias, 
DULR pirmininkas adv. R. 
Skipitis atsilankė ir Amerikos 
redakcijoj pereitą savaitę ke
tverge ir šeštad. Aplankęs 
New Yorko, Newarko ir Eli
zai etho lietuvius, advokatas 
Skipitis išvyko į kitas kolo
nijas, kame kaip ir pas mus, 
duos paskaitas apie ateinan
čią vasarą rengiamą Kaune ir 
Klaipėdoj Viso Pasaulio Lie
tuvių Kongresą, taipgi apie 
Lietuvos tarptautinius reika
lus dėl Klaipėdos.

LIETUVOS — ESTUOS 
PARODA

Šį ketvergą, balandžio 11 
d. 2 vai. po pietų atsidarė 
Lietuvos—Estijos rankdarbių 
paroda, pas Loeser Fredk & 
Co., 484 Fulton St., Brooklyn; 
tai vienoj iš didžiausių ir gra 
žiausių krautuvių Brooklyne. 
Parodą atidarė borough pre- 
zid. Ingersol, dalyvaujant Lie 
tuvos gen. kons. pulk. P. Ža
deikių!, Estijos kons. Dr. Ch. 
Kuusek ir daug žymių ameri
konų.

Ši paroda yra paskutinė pro 
ga pamatyti Lietuvos ir Esti
jos rankdarbius ir jų nusipir
kti Velykų dovanoms. Paroda 
apima apie 10,000 įvairių gin 
taro dirbinių, mezginių, droži
nių, audinių ir tt Mums, lietu
viams, ypatingai svarbu ap
lankyt šią parodą ir padžiau- 
gti mūsų tautos liaudies kū
limais. Daug eksponatų yra 
labai senų ir originalių. Mūsų 
jaunimas turėtų naudotis pro 
ga ir atsilankyti į šią pasku
tinę parodą. Paroda yra gau
si ir įdomi. Negėda atsivesti 
ir amerikiečius savo draugus. 
Įžanga yra veltui, privažiavi
mas patogus. Paroda tęsis iki 
balandžio 20 d. t. y. iki Ve
lykų sekmadienio; taigi atsi
lankius gera proga nusipirkti 
lietuviškų dirbinių Velykų 
dovanoms. Paroda yra ant 4 
flioro. Loeser Fredk & Co., 
484 Fulton St., Brooklyn, 
N. Y.

letas mažesnių parengimų. Į 
tas visas iškilmes, beabejo, 
vyks šimtai ir tūkstančiai lie
tuvių iš visų pasaulio dalių; 
neatsiliks ir amerikiečiai. Jau 
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nuo dabar ALRK. Studentų 
ir Profesionalų S-ga, kurios 
centras yra Marianapolio Ko
legijoj, ruošia didžiulę ekskur 
siją Švedų Linijos laivu 
’’Gripsholm”, kuris išplauks 
iš New Yorko liepos 3 dieną. 
Šios ekskursijos dalyviams 
Lietuvos vyriausybė suteikė 
didelę privilegiją — dykai 
duoda Lietuvos Vizą, kuri pa
prastai kaštuoja $10.00.

Taigi manome, kad visi pa
sinaudos šiomis lengvatomis 
ir vyks su Liepos 3 d. išvyks
tančia ekskursija. Platesnių 
informacijų galite gauti pas 
agentu^ arba ’’Amerikos”, 
’’Darbininko” ir ’’Draugo” 
redakcijose, bei Marianapolio 
Kolegijoj, Thompson, Conn.

IŠ SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO

Moterų S-gos 29 kp. rengia 
gražų teatrą ’’Juozapas ir 
Zelbora”, kuris įvyks Verbų 
sekmadienį, balandžio 14 d., 
1935 m., Apreiškimo salėj. Vi 
sas pelnas parapijai. Tikietus 
galima gauti pas sąjungietes, 
vargon. Jankų, Vyčius ir A- 
merikos redakc.. Pirmas loši
mas 2:30 po pietų Vaikams, 
ir 7 vai. vakare suaugusiems. 
Įžanga vaikams 15c. suaugu
siems po 50c ir 75c. Kviečiam 
visus atsilankyti ir pamatyti 
tą gražų veikalą, dar pirmą 
kartą Brooklyne lošiamą.

Buvo surengta Bunco Par
ty kovo 26 d. p. J. Gražienės 
namuose. Atsilankė gražus 
būrelis narių ir viešnių. Vi
siems sąjungietes taria širdin 
gą ačiū, ypač ponams Gra
žiams už vaišingumą ir dova
nas. Liko gražaus pelno.

Sąjungiete.

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ

Šią vasarą Lietuvoje ren
giami dideli istoriniai įvykiai: 
tai Liet. Kat. mokslą einan
čios jaunuomenes — Ateiti
ninkių 25 metų Jubiliejinis 
Kongresas Palangoj, pirmas 
Pasaulio Lietuvių Kongresas 
, Žemės Ūkio paroda, ir ke

MASPETH, N. Y..
— Pirmadienio vakare, Ma 

spetho studentai oficialiai ati 
darė lietuvių kalbos mokyklą 
parap. salėje. Mokytojo vietą 
užėmė kun. P. Lekėšis, kurs 
mokyklai visas knygas sutei
kė veltui ir pradėjo savo dar
bą.

— Šv. Ražančiaus draugija 
paaukojo bažnyčios naujiems 
Relikvijoriams $45.00. Graži 
auka, tikras dėkui.

— Maspetho naujos bažny
čios statybai fondas sparčiai 
auga, nes visi duoda aukas.

— Moterių Sąjungos 30 kp.

rengia Margučių Balių balan
džio 28 d. Atvelyky j, šv. Sta
nislovo salėj Pradžia 6 vai. 
vakare. Už gražiausius mar
gučius bus duodamos net 6 
dovanos. Taipgi bus ir graži 
programa. Tik prisimarginki- 
te gražių margučių, kad lai
mėtu! dovanas. Įžanga tiktai 
35c. Bus gera W. Kivytos or
kestrą. Pelnas naujos bažny
čios statybai. Visus kviečia 
atsilankyti, geib. mūsų klebo 
nas ir Draugijų komitetas.

— Pereitą sekmadienį, Al
toriaus Moterų Draugijos var 
du buvo rodomi krutami pa
veikslai mūsų bažnyčioje. 
Žmonių prisirinko apie 300. 
Paveikslai buvo įdomūs: Kri
staus gyvenimas ir kančia.” 
Padaryta $44.30 pelno. Pelnas 
Altorių papuošimui per 40 v. 
atlaidus ir Velykas. Altoriaus 
Draugija yra maža narėms, 
bet didelė darbuose. Kun. J. 
Aleksiūno varduvėms paauko 
ta jam gražus kielikas. Alto
riaus Draugija turi ir gra
žaus kapitalo ir laukia nau
jos bažnyčios, šiame reikale 
daugiausiai pastangų deda ir 
mūsų dvasiškiai. Koresp.

Atlaidai ir rekolekcijos
Šį sekmadienį bal. 14 d. 

Maspetho lietuvių bažnyčioje 
prasidės 40 vai. atlaidai. Pa
maldos bus rytais ir vakarais. 
Rytais Mišios 6, 7, 8 ir 9 vai. 
Pamokslas po 9 vai. Mišių. 
Vakarais mišparai su pamoks
lu 7:30 vai. Visus pamokslus 
sakys kun. A. Drazdys.

Pradedant trečiadienio ry
tą, kun. A. Drazdys sakys 
gavėninių rekolekcijų pamo
kslus rytais po pamaldų ir 
vakarais 7:30 v. Ypač pamo
kslai bus pritaikomi Didž. 
Savaitės metui. Rekolekcijos 
užsibaigs Didž. Šeštadienio 
vakarą. Atlaidų ir rekolekci
jų metu rytais ir vakarais po 
pamokslų bus kalbamos jubi
liejinės maldos įgyti jubilie
jinius atlaidus. Todėl kviečia
mi visi apylinkės Hetuviai da
lyvauti. Užtenka Maspetho 
bažnyčią lankyti įgyti visuo
tinius atlaidus.

Didžiosios Savaitės pamal
dos. Vakarais kasdien nuo 
7:30 vai. Rytais: Ketvirtadie
nį 9 vai., Penktadienį ir Šeš
tadienį 8 vai. Išpažintys bus 
klausomos rytais ir vakarais 
(išskyrus Did. Penktadienį).

Kunigų V. Prov. Susirinki
mas.

Atlaidų metu, pirmadienį, 
bal. 15 d. 2 vai. p. p. pas kun. 
J. Balkūną įvyks mėnesinis 
Kunigų Vienybės Rytų pro
vincijos ‘’susirinkimas.
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LOESERS
FULTON AT BOND, BROOKLYN TRiangk 5-8100

INVITES YOU TO AN EXHIBIT OF

BALTIC ARTS
AND

HANDICRAFTS
UNDER THE AUSPICES OF THE

GOVERNMENTS OF

LITHUANIA A N D ESTONIA
BEGINNING THURSDAY AT 2:00 P. M.

CONTINUING THROUGH APRIL 20TH

HERE ARE SOME OF THE INTERESTING

THINGS YOU WILL FIND' ON DISPLAY:

AMBER . . . over 3,000 
pieces from Lithuania, the 
land of Amber! Also a 
collection of Mosaic Amber 
will be shown for the first 
time in the United States.

KNITTING . . lacy, snow- 
white shawls, each one 
knitted in a different de
sign, for summer evening 
wraps! And hand-knitted 
scarfs and sweaters you’ll 
adore.

TEXTILES . . hand woven 
in characteristic quaint de
signs. Also a collection or 
I.7th, 18th and 19th Cen
tury textiles.

SILVER JEWELRY 
hand-made and enormous
ly smart, Bracelets, neck
laces earrings, rings and 
brooches. ... ...

EMBROIDERIES . . sent 
by the art schools of Es
tonia. Also costumes from 
the 16th, 17th, 18th, 19tn 
and 20th Centuries.
LINENS 
breakfast 
sets, runners, dollies etc., 
in delightful peasant de
signs.

. hand woven 
sets, luncheon

POTTERY . . coiiecrea 
from peasant homes; these 
pieces are made for Indi
vidual use, and are not 
generally bought or sold.
WOOD CARVING . . 
many examples of the art 
of these skilful carvers 
that you find in every 
village.
LEATHERS . hand-tooled 
purses, cigarette boxes, to
bacco boxes, desk sets etc., 
each in an individual de
sign.

THE Exhibit will be officially opened on Thurs
day, at 2. P. M. by HONORABLE RAYMOND 
INGERSOL, President of the Borough of 
Brooklyn, representing the Honorable Florello 
LaGuardia, Mayor of New York,

Under the Auspices of 
(HONORABLE p. ZADEIKIS, consul General 
of Lithuania,

and
HONORABLE CHARLES KUUSIK, Consul Ge
neral of Estonia.
MR. LOUIS G. WILLS, President of the Cham
ber of Commerce of Brooklyn, win be a special

And a special program of entertainment 
arranged by the Lithuanian and Estonian lo
cal Societies.

LOESER’S — FOURTH FLOOR

VĖL YKOSE PAS KLAŠCIŲ
Maspetho Parapija BALANDŽIO 21 d., ruošia

BASKETBALL ir ŠOKIUS
Pradžia 4 vai. po piet. Įžanga 50c.

Vaikams einantiems su tėvais — Dykai



Balandžio 12 d., 1935 m. ’’AMERIKA” 7

DARIAUS-GIRĖNO FONDO 
SUSIRINKIMAS

Penktadienį, balandžio 12 
d., 8:30 vai. vakare, Apreiš
kimo Pan. Šv. parapijos že
mutinėje salėje įvyksta mėne
sinis Dariaus-Girėno Fondo 
susirinkimas. Visi Fondo val
dybos ir komisijų nariai pra
šomi būtinai ateiti. Šiame po
sėdyje bus svarstoma daug 
labai svarbių ir skubių reika
lų. A. J. Mažeika, raštin.

IŠ VYČIŲ VEIKIMO

’’žmogžudžio duktė”
Pereitą šeštadienį, balan

džio 6 d. Šv. Jurgio parapijos 
salėj, C. Brooklyn, N. Y. L. 
Vyčių dramos ratelis perstatė 
dramą ’’žmogžudžio duktė” 
ir komediją ’Camp Keep-Off ’. 
Abu veikalai sulošta gražiai. 
Žmonių atsilankė gražus skai
čius.

Sekantis perstatymas

Šį sekmadienį, balandžio 14 
d. šie veikalai bus perstatyta 
Aušros Vartų parapijos salėj. 
New Yorke. Pradžia 7 vai. 
vakare. Įžanga 35 centai.

Vykęs parengimas
Trečiadienį, balandžio 3 d. 

L. Vyčių 41 kp. turėjo kortų 
ir kaulukų vakarėlį. Jaunimu 
buvo užpildyta vyčių kamba
rys. Dalyviai laimėjo daug do 
vanų, buvo pavaišinti kava ir 
užkandžiais ir skirstėsi į na
mus patenkinti. Taipgi gražus 
skaičius 41 kp. narių pereitą 
savaitę vyko į Union City, N. 
J. pamatyt Kristaus Kančios 
perstatymą.

Vyčių Vajus baigiasi.
Lietuvos Vyčių naujų na

rių vajus, kuris prasidėjo 
sausio mėnesį baigsis per Ve
lykas. Kiekviena vyčių kuo
pa įrašė naujų narių ir dabar 
eina tik lenktynės, kuri bus 
laimėtoja.

Jaunimas, kuris norėtų tap
ti vyčiais dar turi šio vajaus 
proga galimybės įsirašyti į šią 
jaunimo organizaciją. Visos 
kuopos turi savo susirinkimus 
kas sasvaitė ir kviečia jauni
mą į juos atsilankyt.

41 kuopa turi savo sueigas 
kas pirmadienio ir ketvirta
dienio vakaras, į kuriuos šio 
vajaus proga kviečiama ir pa 
šaliniai atsilankyti.

A. J. M.

= Tel.: STagg- 2-2306

I PALOCIUS SALDAINIŲ Į
E KRAUTUVE =
= GERIAUSIOS RŪŠIES =

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate E 
E Pietūs išanksto susitarus. . E
E AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš S 
E geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: S 
E J. GINKUS, S
E 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. =
"111 lllilllllllllllllllllll 111 ■ ■ 111111111111 i IK11 i 11111111111111111111111111111111111 III 111 br

Gražus ir Stiprus
Lietuvių Darbo Ceverykai

BENDRAS PASITARIMAS
J——' -

Šeštadienį balandžio 6 d. 
buvo bendras šios apylinkės 
veikėjų suėjimas dr. B. K. 
Venciaus namuose, kame adv. 
R. Skipitis padarė privatišką 
pranešimą apie rengiamo Pa
saulio Lietuvių Kongreso tik
slą, planus ir galimumą. Lai
ke draugiško pasidalinimo 
mintimis, išgerta stiklas 
alaus, senvičius užkandžiau
jant.

Brooklyn, N. Y.

Tol. STagg 2—0788 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA 
(LEVANDAUSKAS) 

GRAB ORIUS
107 (Inion Avenue,

PRANEŠIMAI PIRKINIAIS PASITENKINUSIŲ NUOLATINIŲ PIRKĖJŲ
ĮRODO, KAD MŪSŲ KRAUTUVES YRA LANKOMOS DEL KOKYBES MIERA nuo 
ČEVERYKŲ, KURIE YRA TIKRAI EKONOMIŠKI.

MŲSŲ ČEVERYKAI YRA BRIDGEWATERIO LIETUVIŲ DARBININ
KŲ DRAUGOVES ’’OVER GLOBE” STIPRIAI PASIŪTI IR GERAI TIN
KANTI KOJOMS... JIE PASIŪTI VIEN Iš ODOS. IR JIE ATLAIKO 
Už DVI PORAS PAPRASTU

8i/2 Iki 12.

SUNDIAL 
.SHOES.

IIW

£EVERYKŲ.

pasĮūtĮ įr ne vįen Iš

EŽA nuo 6 iki 13

TIKROS ODOS

PO O PER AVIMAS ’’SAVAS PAS SAVA”, 
ATSILANKIUSIO MŪSŲ KRAUTUVES

--------O--------

MOTERIMS SPECIALIŠKAI pasiū
ti čeverykal su ’’arch, support”, 
minkštais vidui čeveryko padais. 
Kojos čeveryke jausis taip minkš
tai, kaip ant pūkų paduškaitės. 
Tokių čeverpkų kainos nuo

$4.00 iki $5.50 parai

MERGAIČIŲ 
vien stipriai 
odos, bet JIE taipgi yra sulyg ma
dos, patenkinanti akis jaunų mer
gaičių.
MIERA nuo 12 iki 2 ir 2& iki 8.

TIK KĄ GAVOME PILNIAUSIO PASIRINKIMO PUIKIAI ATRODANČIŲ IR ŽEMOMIS KAINO
MIS ČEVERYKŲ. ATEIKITE DABAR DEL PIRMO IR GERLAUSIO PASIRINKIMO

TAMSTŲ, GERBIAMOS IR GERBIAMIEJI LIETUVIAI, 
BUVO, YRA IR BUS VISUOMET MALONIU KIEKVIENO 
SVEČIU.

BERNAIČIŲ IR MERGAIČIŲ če- 
verykai atlaiko tą šiurkštų avėji- 
mą, kokiu jaunuoliai pasįžymį. 
Mūsų čeverykų Tikros Odos ypa
tybė ekspertų darbinlnkii stlp- 
ius u2tikrina Jums
ilgo Avėjimo.

SUNDIAL
I SHOES

lAtiiai

MILCHIAUS ČEVERYKŲ KRAUTUVĖS:

197 GRAND STR., VEDĖJAS JUOZ. SNIEČKUS, BROOKLYN, N. Y.
66-31 GRAND AVE., VEDĖJAS S. A. MILCHIUS, MASPETH, L. I., N. Y.
56-27 CLERMONT AVENUE, VEDĖJAS ANT. OSTEIKA, MASPETH, L. I., N. Y.
69-21 GRAND AVENUE, VEDĖJAS BERD. RAUDONAITIS, MASPETH, N. Y.

Tel.: STagg 2—5043 NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS, Inc.
BIELIAUSKAS 

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

Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC ;
ALEKS. RADZEVIČIUS :

OBABOBIUS ;

Priešais Apreiškimo Bažnyčią <
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam <

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y. ]

EVERGREEN 8-9770 j

JOSEPH GARSZVA i
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS J

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y. ]

Telephone: Evergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Inc.

SAVININKAS—A. SHRUPSKIS
Gera Duona—Žmogaus Sveikata

Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tik
rą Lietuvišką Duoną. "GARSO” KEPTUVE kepa geriausią Lietu
višką Duoną, Keiksus ir Pyragaičius vestuvėms ir kitokiems po 
kiliams. Siunčia ir į kitus miestus.
68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

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

per tai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

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

Kreipkitės adresu:

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

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

N. MASENAS BAKING CO.
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APREIŠKIMO PARAPIJA

Didžiosios Savaitės Pamaldos
Velykų Didžiosios savaitės 

pamaldose dalyvaus iš Lietu
vos atvykęs Tėvas Kazimie
ras Žvirblis, O. P., ir Tėvas Pr 
Skrodenis, MIC.

Rekolekcijos
Mūsų bažnyčioje rekolekci

jos prasidės Velykų antrą 
dieną vakare ir baigsis 40 va
landų atlaidais, kurie pripuo
la antrą sekmadienį po Vely
kų. Pirmoji rekolekcijų savai 
te bus moterims-, o antroji — 
vyrams. Rekolekcijoms vado
vaus Tėvas Kazimieras Žvir- 
blys, O. P., nesenai atvykęs 
iš Lietuvos, kuris gimė ir au
go Brooklyne.

Taigi pravartu kiekvienam 
parapijonui pasinaudoti šio
mis dvasinėmis malonėmis.

Bendra Komunija
Šv. Vardo Draugija šį sek

madienį bal. 14 d. 8 vai. ryto 
mišiose in corpore eis prie 
Dievo stalo priimdami Šv. 
Komuniją intencija už Rusi
jos atsivertimą. Kviečiant 
šios draugijos nariai dalyvau
ti.

’’Juozapas ir Zelbora”
Tai įdomi dviejų veiksmų 

7 atidengimų bibliška drama. 
Ją rengia šios parapijos Mot. 
Sąjungos 29 kp. vaidinant 
Liet. Meno Teatrui. Šį įdomų 
veikalą visi galėsime pama
tyti Verbų Sekmadienį — ba
landžio 14 d. Apreiškimo Pan. 
Švč. par. Salėje, kur bus suvai
dinta du kartu: vaikučiams ji 
2:30 vai. p. p. — Įžanga 15 v. 
centij ir suaugusiems 7:30 v. $

kiusi ir vis kas kart progre- 
sėja. Jau nekalbant apie tą 
brangų mums turtą — parapi
jos mokyklą, čia taipgi gyvuo 
ja ir aktyviai- veikia visa ei
lė įvairiausių draugijų. Žiū
rint į šios parapijos veikimą 
atrodo, tartum būtų pinamas 
vainikas iš žydinčių žiedų, 
kurie savo maloniu kvapu gai 
vina kiekvieno sielą gimdant 
jame tolimesnius ateities pasi
ryžimus. Šis garbės vainikas 
tenka gerb. klebonui kun. N. 
Pakalniui, nes jo rūpestingu
mas ir pasišventimas savo pa 
reigomis žada ne tik mums, 
bet ir sekančiai mūsų kartai 
šviesios ateities.

Kad pasidžiaugti savo nuo 
savybe, nepamirškime atsisu
kti radio stotį WMBQ (1500 
kil.) trečiadienį 7 vai. vak. 
ir kiekviena ketvirtadieni

*• c-

1:30 vai. po pietų.
Parapijonas.

Programoj dalyvavo ’’Keturi 
Pipirai”. W. Navickas, Ana 
Vyšniauskas, Bertha Gedvi
las, Ana Vaitekūnas, Helena 
Jasinskas ir kiti.

Dalyviai gavo gardžių py
ragaičių, kuriuos pagamino ir 
atsinešė mūsų sodalietės.

Mėgėjų programos daly
vėms buvo suteiktos 4 dova
nos. Jas laimėjo: Williamas 
Navickas, Elena Jasinskas, 
Ana Vyšniauskas ir Ana Vai
tekūnas. Didžiausį siurprizą 
sudarė, kai kun. P. Lekėšis 
uždainavo, solo. Keletą žodžių 
pasakė kun. J. Aleksiūnas ir 
kun. Lekėšis. Tikimės, kad ki
tą ’’Mėgėjų Valandą” turė
sim ilgesnę programą.

Tiesa, pamiršau pasakyt, 
kad ’’Baby Wampas Stars” 
buvo pasigaminę savotiškas 
gražias suknes. Mikrofoną 
sudarė šluotos kotas ir arbat- 
žoliij koštuvas.

MASPETHO SODALIETĖS

Bal. 6 d. turėjo ’’Mėgėjų 
Valandą” — parengimą, ku
rioje gražiai visos narės ”ban 
dė savo jėgas”. Programą 
atidarė pirm. Sophie Bružas 
kalba ir vakarui vesti pak
vietė Josephiną Zembrauskiū- 
tę, kuri buvo pasipuošusi tau 
tiškais rūbais. Programa bu
vo labai įdomi ir juokinga.

ĮSIDĖMĖKITE

Šv. Jurgio draugystė šį se
zoną ruošia du dideliu pikni
ku: pirmas įvyks Birželio — 
June 29 d. ir antras Rugp.— 
Aug. 18 d. Abu piknikai įvyks 
Klaščiaus Parke — Maspethe. 
Visų draugijų ir parapijų pra 
some tą dieną nerengti pa
rengimų ir atsilankyti j Šv. 
Jurgio draugystės piknikus.

GALIMA NUSIPIRKTI

I LIETUVOS VALSTYBINES DEGTINES I
VELYKOMS i

REPUBLIC LIQUOR STORE
vak. - Įžanga 50 centų, o « 431 Grand Street.
rezervuotos vietos 75 centai. 
Pelnas parapijai.

Gerb. klebonas kun. N. Pa
kalnis pasakys trumpą kalbą 
Bus ir kitii įvairumų.

Sąjungietės visus atsilan
kiusius maloniai žada priimti, 
todėl nepamirškime atsilan-

Radio
Praeitą ketvirtadienį mūsii 

radio programoje dalyvavo p- 
lės Stagniūnaitės, A. Valen
taitė, dainininkai pp. Šiška ir 
Aimutis. Be to, dialogą pasa
kė A. Stanis ir V. Žalnierai- 
tis.

Gaila, kad šios programos 
perdavimo laikas nevisiems 
prieinamas, kadangi didžiu
mai klausytojų tuo laiku ten 
ka būti darbe. Tai ištikrųjų 
įdomi ir verta pagyrimo pro
grama, kurią skoningai pa
ruošia ir veda muz. J. Jankus

Kiekvienam parapi jonui
garbė yra priklausyti prie 
šios parapijos, kuri yra viena 
iš didžiausių, gražiai susitvar

Balandžio 12 d., 1935 m.

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

Phone E Vergreen 8-10494

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p. 
6—8 vak,

Tel.: EVergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

šventadieniais susitarus 
Tel,: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel.: MAnsfleld 6-8787

DR. JOHN C. PETERS
(PETRAUSKAS) 

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

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vak.

Iškirlant ketvirtadienius Ir 
Sekmadienius

Tel.: JUniper 5-4488

DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS:
9—12 ryte
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-9105

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND STREET

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706

Namų REpublic 9-3040

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

Valandos:
1 iki 4 P.M. kasdieną
Trečiad. ir šeštad. 6 iki 7:30 P.M.
Sekmad. 10 iki 12 A.M.

Flatbush Ofisas 
2220 Avenue J

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

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

Tek: JUniper 5—0259
Brooklyn, N. Y. $ 

Telefonas EVergreen 7-2089
Didesnius užsakymus siunčiame ir į kitus New Yorko $ 

Valstybės miestus. Lietuvys niekuomet neis pas kitus, C 
kai galima nusipirkt pas lietuvį. Mūsij kainos pigios, v

GRAND PARADISE BALL ROOMS
tsuvus GRAND ASSEMBLY

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

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

Tel.: Evergreen 7-7770

POVILAS GUSTAS

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

.MiimiimmimniimimiiiiiiiiiimiimmmmimiimmiiJiimmii ■■■■■■■■■-

! CLINTON PARKAS I ■■ E Tinka Piknikams, Baliams, ir kitiems parengimams
M
= JUniper 5-8059 Jonas Klasčius, Savin.:■■
E Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. :

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

Tel.: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

Tel.: STagg 2-3672

TRUNKSand1

PAKETBUKAI AMBRELIAI

LEATHER GOODS j

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

Skelbimą Amerikoje.

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

GYVENK
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