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Kaune, V. D. Universiteto 
rūmuose įvyko pirmasis Lie’ 
tuviškos Kultūros Kongresas 
Jį atidarė ”N. Romuvos” Bi’ 
čiulių S’goso Pirmininkas, šio 
kongreso iniciatorius J. Ke’ 
liuotis. Atidarymo kalboj apie 
lietuvhi tautą išsireiškė, kad: 
”Mes jau nesukūrsime nei po 
litinės, nei militarės imperi" 
jos. Mes nieko neužimponuo" 
sime fizine jėga. Bet nieks 
mums negali uždrausti beri“ 
biai plėsti savo kultūrinę ku 
rybą. Mes ją galime išlaikyti, 
iškilti aukščiau kitų ir suspin
dėti visa savo genijaus didy 
be”.

— Hitlerio parėdymu, net 
ir užsieniuos gyvenanti vokie" 
čiai turi vykti atUkt karines 
prievoles. Nemažai jų išvyks" 
ta iš Lietuvos ir Klaipėdos 
krašto, kurie gana gerai gy" 
vena Lietuvoj. Kažin, argi 
Kaunas juos vėl įsileis į Lie" 
tuvą, kai voketukai grįš pri" 
pompuoti ”faterlando” idė" 
jų. Jau pravartu būtų giliau 
panagrinėt, ar ištikro Lietu" 
voj vokiečiams vieta maišytis. 
Na, o kaip apie vokiečių mo
kyklas ar knygynus Kaune? 
Ar Vokietijos lietuviai turi tą 
laisvę. Ar, pagaliau, lietuviš" 
koj Prūsijoj lietuviai turi sa 
vo mokyklas?

Po didžiojo kkro lietuviai 
dėl pragyvenimo sunkumo, 
kiti laimės ieškodami, būriais 
traukė iš savo tėvynės. Daug 
jų atsidūrė Pietį} Amerikoj: 
Brazilijoj, ten patekdami į 
baisų skurdą. Bet lietuvis kan 
t rus, jis pernešė visus sunku" 
mus ir palengva pradėjo atsi 
gauti. Dabar Brazilijoj lie" 
tuviai jau turi net savas mo 
kyklas, keletą draugijų ir po" 
rą laikraščių. Nuo kovo mėn. 
Liet. Jaunimo S"ga ’’Viltis” 
pradėjo leisti mėnesini žur“ 
nalą ’’Viltis”. Leidėjai sako" 
si stovėsią lietuvybės sargy 
boję, ir į politiką ar partijas 
nesikišią su „Viltimi”

— Kaikuriuose A. J. V. uni 
versitetuose studentai suruo" 
šė viešas demonstracijas ir 
paskaitas prieš karus, ryšy j 
su paskutiniais neramumais 
Europoj. Jie kurstė, kad žmo- 
nės neitų į kariuomenę, jei 
ši šalis ir būtų įvelta į karą. 
Tokį ’’pacifistinį” elementą 
daugumoj sudarė komunistai, 
už tai kitos studentų grupės 
Čia pat, demonstracijose, pa" 
skelbė karą. Susišaudimai į" 
vyko vartojant kiaušinius, 
dvokiančias dujas ir akme" 
nis; kaikur policija pasiuntė 
net,taikos delegacijas.’ Daba^ 
universitetuos pradėjo tvertis 
draugijos kovoti komunizmą, 
o ne karus. Kur čia teisybė ?
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DIRBKI IR PASISVĘSKI

SAVO TĖVYNEI

LIETUVAI

SUSEKTAS SUOKAL
BIS ŽENEVOJE

Ženeva, bal. 15 d. — Vie
tos policija iškėlė aikštėn 
anarkistų suokalbį prieš kai- 
kurių Europos valstybių vy* 
rus. Suokalbis susektas ir po
licija sekanti anarkistų veiki
mą bei atvykimą į Šveicariją.

Sakoma, norėta nužudyti 
Prancūzijos užs. reikalų mi- 
nisterį Lavai, Čekoslovakii 
minist. Benes ir Rumunijos 
min. Titulescu.

Sakoma, kad susektas suo
kalbis ir prieš Italijos dikta
torių Mussolinį, kuomet jis po 
sėdžiavęs Streso j.

NORI SUVARŽYTI 
PILIEČIUS

Iš IWashingtono praneša, 
kad Am. J. V. senatorius, už 
sienio santykių pirmininkas 
Pinmann, sako, kad speciali 
komisija svarstys klausimą, 
kaip užkirsti kelią Amerikos 
piliečiams duoti paskolą ka
riaujančioms valstybėms ir 
suvaržyti išdavimą pasų vyk
stantiems į karo zonas.

DUJOS IŠ ŽEMĖS

Enzersdorfe, Austrijoj, in
žinieriai gręžė žemę tyrinė
dami jos sluogsnius. Kiek pa- 
gręžus, ėmė veržtis kažkokios 
dujos, kurių kelias dienas ne
buvo galima sulaikyti, kol pa
galiau įvyko žemės drebėji" 
mas ir dalinai užvertė gręži
mo vietą. Dujų veržimasis 
žymiai sumažėjo ir kartu iš
siveržė vanduo, kuris nutekė
jo į artimą upelį, ten nudažė 
baltai vandenį ir ištroškino 
visas žuvis. Reiškia ir negi
liuose požemiuose yra visokiij 
medžiagų, kartais gana keis
tų ir dar nežinomų.

VALIO SACHARINAS

Kitą syk Lietuvoj sachari
nas buvo labai pagarsėjęs : 
apie jį buvo visokių kalbų, 
pasakų ir dainų. Bet tada jis 
buvo gabenamas iš svetur į 
Lietuvą. Dabar jau pačioj 
Lietuvoj jis pradėta gaminti. 
M. Šlepavičius Kaune atida
rė pirmąjį lietuviško sachari"

Enured as Second-Class matter March 16. 1934 at the Post Office at Brooklyn, N. Y. under the Art of March 3, 1879

ATMINKI’

KAS GRIAUNA TIKYBĄ

GRIAUNA ŽMONIJOS

PAMATUS

KRISTUS KĖLĖS 
MIRTIS KRITO 
ALELIUJA, ALELIUJA

LIETUVIŲ UNIVTRSALIO BIU
RO DIREKTORIUS IR ŠERI- 
NINKUS, AMERIKOS BENDRA
DARBIUS, SKAITYTOJUS, VEI
KĖJUS, DRAUGIJAS LR PRIE- 
TELIUS, KURIE MUS REMIA 
SPAUDOS DARBAIS, SVEIKI
NAME SU LINKSMA ALELIUJA 
KRISTAUS PRISIKĖLIMO 
ŠVENTĖJ.

AMERIKOS ŠTABAS.

no fabriką vardu ’’Valio”. 
Dabar bus tikrai lengva tą 
’’saldybę” apdainuoti, kai 
jam duotas toks patriotiškas 
vardas. Ūkininkai, negalėda
mi nusipirkti sukraus dėl jo 
brangumo, gers sachariną ir 
dainuos ’’Valio sacharinas, 
Valio”.

MASKVA PATENKIN
TA STREO KONFE

RENCIJA

_Maskva, bal. 15 d. — So- 
vietii vyriausybė yra paten
kinta Stresą konferencijos at
liktais darbais. Vyriausybė 
dabar laukia tik Prancūzijos 
užs. reikalu ministerio Lava- c
lio atvykimo, kad čia baigus 
'daryti militarinį savitarpio 
saugumo paktą ir į jį paskui 
patraukus kitas rytinės Eu
ropos valstybes. Tuo būdu 
bus apjuosta Vokietija gele
žiniu retežiu ir Hitlerio norai 
bus sudrausti.

LENKAI ŠĖLSTA
PRIEŠ VOKIEČIUS

Lenkijos Koridoriaus (išė
jimo) į jūras centre — Neir 
stadte, kur vokiečm yra ma

žuma. Bal. 15 d. lenkai suruo
šė demonstracijas prieš Vo" 
kietijos nazius, kurie čia, kaip 
ir Klaipėdoj, varė biaurią pro 
pagandą. Demonstracijose da 
lyvavo ir pats miesto burmis
tras. Pasakyta keletas kalbii 
ir po to pradėta daužyt vo
kiškai kalbančių įstaigas bei 
-nazius. Panašių demonstraci
jų įvyko ir apylinkės kaimuo
se. Net mirtinai sužeista keli 
naziai. Kažin, kaip tas atsi
lieps į Varšuvos su Berlynu 
gerus santykius?

PARYŽIUI KOMUNIS
TŲ DEMONSTRACIJA

Paryžius, bal. 15 d. — Ko
munistai bandė suruošti de
monstraciją protestui prieš 
prailginimą kareiviavimo iki 
dviejų metų, bet policija de
monstrantus išvaikė. Vienas 
praeivis sumuštas ir keturi ko 
munistai areštuoti. 9 komu
nistai liko sumušti susirėmime 
su rojalistų jaunuoliais. Fran 
ei jo j yra uždraustos bet ko
kios demonstracijos..

POSTUI VĖL NEPA
VYKO

Lafayette, Ind., bal. 15. — 
Garsus lakūnas Wiley Post, 
kuris savo lėktuvu Winnie 
Mae vėl (trečiu kartu) bandė 
stratosferoj nuskristi be sus" 
tojimo iš Los į New Yorką ir 
nustatyti naują greitumo re
kordą, buvo priverstas nusilei
sti Perdue universiteto air“ 
porte, nes sugedo jo motoro 
oro tirštintojas (superchar
ger).

SUMUŠĖ VISU S G REI 
ČIO REKORDUS

Kapt. Edwin Musick ir lak. 
R. O. D. Sullivan didžiuliu 
Jiidroplanu Pioneer iš Alama- 
da, Cal. nuskrido į Honolulu 
per 17 valandų ir 45 min. pa
darydami 2,400 mylių per jū
ras, be nusileidimo. Po tyri
mo pasirodė, kad motoras išli
ko geriausiam stovy, lyg būtų 
tik išbandytas. Šis lakūnų re" 
kordas sumušė visus greitumo 
rekordus net 7 valandom.

— Vokietijoj šiuo laiku yra 
2,400„000 bedarbių, nežiūrint, 
kad ginklų fabrikai visi dirba

IŠ EUROPOS POLI
TIKOS

— Lietuvos Resp. preziden
to įsakymu, visi kareiviai, 
kurių tarnybos laikas jau bai
giasi, sulaikyti dar 2 mėne
siams. Šis Lietuvos žygis su
kėlė susidomėjimo politiniuos 
sluogsniuos. Tas gal atkreips 
dėmėsi į padėties rimtumą su 

i kaimynais.
— Tautų S—ga priėmė aš

trią rezoliuciją, prieš tarptau
tinių sutarčių laužytojus. Pa
skirta komisija, kuri imsis 
priemonių nusikaltusias šiai 
rezoliucijai valstybes bausti 
ekonominiais ir kitais būdais. 
Tas Vokietijoj sukėlė didelį 
triukšmą, nes Hitleris mato, 
kad ant jo kaklo ruošiamasi 
joti. Jis pabrėžia, kad toks 
T. S-gos elgesys atstums vo
kiečius nuo tolimesnio bendra 
darbi avim o.

— Lenkijos koridoriui ii 
vėl pasikartojo antivokiška 
akcija, vietomis terorizuoja
mi vokiečių kilmės gyvento* 
jai, ypač didžiojo karo vokie
čių armijos kariai, kuriems 
dabar naziai įteikė garbės ka
riškus ordenus.

MOTERIMS KARO 
TARNYBA .

Ikišiol vis girdėdavom, kad 
moterys kovoja už lygias tei
ses. Pareigas visuomet pamirš, 
davo. Bet, štai, kilus nesusi
pratimams Etijopijos su Ita
lija, Etijopijos imperatorius 
paskelbė, kad įvedama priva
loma karo tarnyba lygiai mo. 
terims ir vyrams. Taigi Etio
pijoj moterys apdalintos ly
giomis teisėmis ir pareigomis.

VOKIETIJA PUOLA 
PRANCŪZUS

Berlynas, bal. 15 d. — Vo. 
kietijos vyriausybė puola 
Prancūziją, kad ši įteikė me
morandumą T. Sąjungos tary
bai dėl Vokietijos atsigink- 
lavimo. Vokietija nurodo, kad 
T. Sąjunga yra visli sutarčių 
globotoja ir vykdytoja. Ta
čiau ji nieko neveikė prieš 
valstybiii slaptą ir atvirą gin 
klavimasi. Tad ir Vokietija 
nusprendus pasekti kitas val
stybes ir lygiai ginkluotis.



iAj
to, jau per pirmą^ 
mėnesį įvyko 7,000, o 
trąjį apie 5,000 tokių ne 
mių. Ištikro Sov. Rusijoj yra 
baisu važiuoti traukiniu.LEIDŽIA LIETUVIU 
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te, yra reikšmingos, jubihejr 
nes. Kas met Velykas iškil
mingai minime, bet šiemet tos

sirado klaidingų apaštalų, 
Kristaus priešų. Tad ir ne- 
tenka stebėtis, jei Popiežius 
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RAMYBE JUMS
Prisikėlęs Kristus pasirodo apaštalams ir sako: ’ ’Ra

mybė Jums” (Luko 24, 36). Tą ramybę savo prisikėlimu Iš
ganytojas teikia pasauliui. Tos ramybės ištroškusi žmonija 
tegali laukti iš Kristaus mokslo. Pasaulis savyje jos neturi ir 
neduoda. Žmonija yt sumišusi, išsigandusi, ieško taikos užti
krinimo. Šių Velykų proga, baigiant Šventuosius Metus, Kris
taus Vietininkas šv. Tėvas Pius XI nurodo, kur ieškoti tos 
ramybės. • •

Šv. Tėvas rašo Liurdo vyskupui, sykiu ir visiems katali
kams: C’Jei kada kituomet, tai ypač šiandien esame reikalin
gi dieviškosios pagelbos, išprašytinos malda: jos reikalin
gos tautos, giminės, visoks žmonių ir valstybių bendravimas. 
Gresiantieji dabar pavojai yra tokie sunkūs ir tokie rimti, 
kad, rodos, nesiduoda kuo nors palengvinami.... Ypatingai ap
gailėtina, kad daugelyj vietų, atgyja pagonų papročiai ir jų 
mokslas, priešingas Jėzaus Kristaus iš dangaus atneštam mo
kslui..” «

’’Tačiau, kuo užsispyrusi žmogaus dvasios puikybė nu- | 
sideda, tuo dažniausia tenka ir bausmę nuplauti. Iš tikrųjų, 
kaip tėviška mūsų širdis nuliūsdama patiria — atmetus Die
vą, paniekinus Jo įsakymus, nesirūpinant Jo pagalba — prieš 
tokią blogybiii krūvą nebelieka jokio pasekmingo vaisto. Jei 
žmonės stengiasi užsitikrinti sau ramybę ir laimę, besivado
vaudami ir besiremdami vien savo pastangomis ir išmintimi 
be abejonės, jie seka pabėgančiuoju, glaudžiasi prie griūvan
čiojo. Dėl to kiekvienas mūsų, kuris tik turi garbės nešioti 
tikėjimas, maldaute maldaukime Dievą gelbėti sergančią 
žmonių giminę, nes tik Dievas tegali ją išgelbėti. Ką mes per

krikščionio vardą, kiekvienas, kurį tik gaivina krikščioniškas 
išvardydami atskirai, nurodėme kaipo prašytiną ir išprašy“ 
tina (žiūr. Apašt. konstituciją ”Quod nuper” 1933 m. sau” 

,sio mėn. 6 d.; ’’Quod superiore anno” 1934 m. balandžio mėn. 
2 d.), to pat tebūna maldaute maldaujama per ateinančias 
Liurdo pamaldas, per tiek Eucharistinių Aukų (Mišių), la
biausiai gi, kad, išnykus besiplatinančioms, nesantaikoms, 
Laimingai panaikinus nesutikimų priežastis ir nuraminus vi
sus reikalus, nusišypsotų sieloms ir tautoms tikra krikščio
niška ramybė: ramybė — sakome, kurią atnešė Kristus gim
damas, angelams giedant, kurią Jis atsikėlęs iš mirties sutei
kė mokytiniams; kurią Jis paliko visiems lyg šventą paliki
mą pirm negu įžengė į dangų. Tegu tad išklauso maldaujan
čiųjų balso —mes nuolat maldaujame — Nekalčiausioji ir 
Maloningoji Panelė Marija, kuri Dievui leidžiant, yra pada
riusi ir tebedaro uoloje Massabiel tiek daug stebėtinų daly
kų: tegu Ji galop išprašo nuo maloningojo Savo Sūnaus var
gstančiai žmonijai laimingesnius laikus, kad apakintiesiems 

■— ypač tiems, kurie viešai ir įžūliai giriasi sukilę prieš Die
vą — sužibėtų tiesos ir dorovės šviesa, kad nuklydę į šunke
lius ir klaidžiojantieji sugrįžtų į tikrą kelią, kad visur būtų 
suteikta Bažnyčiai prideranti laisvė ir visose tautose pražy
dėtų santaika ir tikras labas.”

VELYKOS!
Baigiame Šventuosius Me

tus. Popiežius juos skelbė, 
nes pries porą metu suėjo de
vyniolika šimtmečių nuo įstei 
gimo švč. Sakramento, nuo

Paskutinės Vakarienės, nuo 
Kristaus tragingos ir skau
džios mirties ant kryžiaus. 
Dėl to ir Velykos, Kristaus 
iš numirusių prisikėlimo šven-

iškilmės turi būti didingesnės Pijus 
ir-su rūpestingesnių, dvasiniu , kunigus, bet kiekvieną kata" 
prisirengimu pasitiktos.

Devyniolika amžių praėjo 
nuo to laiko, kada Kristus bu
vo prikaltas prie kryžiaus. 
Bet Šventieji Metai buvo pa
skelbti ne vien tam baisiam ir 
žiauriam įvykiui paminėti, bet 
taip pat ir garbingam Kris“ 
taus iš numirusių prisikėli“ 
mui. Dėl to ir mes katalikiš
kojo veikimo nariai turime 
pagalvoti, kaip vertingiau šią 
šventę, viso krikščioniškojo 
pasaulio triumfo šventę — Ve 
lykas ko iškilmingiausia ap" 
vaikščioti. Bet mums, pasiry“ 
žusiems apaštalauti Kristaus 
mokslą, nedera pasitenkinti 
vien tų nepaprastų švenčių 
iškilmėmis. Mums reikia pa
galvoti ir apie tai, kaip sėk
mingiau tą kilnų darbą dirb
ti, kaip daugiau darbininkų 
jin įtraukti ir tiems darbams 
Dievo pagalbos pasiprašyti.

Prieš 19 šimtmečių Kristus 
įsteigė Bažnyčią ir pasakė, 
kad Jo Bažnyčios ”nė praga
ro vartai nenugalės”. Tačiau 
Kristus numatė ir savo sekė“ 

i jus perspėjo: ’’Veizėkite, kad 
kas nors jūsų nesuklaidintų. 
Nes daugelis ateis mano var
du ir sakys: Aš kristus, ir 
jie suklaidys daugelį. Nes ..
kils daug netikrh pranašų ir 
suvedžios daugelį” (Mat. 24, 
4’11). Kad nuo to žmonės ap
saugai. Jis įsteigė Bažnyčią, 
paliko savo vietininkus ir 

mėtų
an*

liką šaukia prie katalikiško
jo veikimo, apaštalavimo, kad 
priešų puolimus atremti ir 
suklaidintus arba dar Kris
taus nepažinusius traukti prie 
Katalikų Bažnyčios, kad visi 
katalikai ir visi žmonės į Kri
staus mokslą būtų atsižiūri
ma visose gyvenimo srityse, 
kad toji ’’Pasaulio Šviesa” 
vis daugiau žmonių apšviestų, 
kad visa mūsų tauta suprastų, 
jog Jis yra ’’tiesa, kelias ir 
gyvenimas”. Pasaulyje nėra 
taikos, daug skriaudų, nėra 
lygybės ir teisybės, ekonomi
niai ir finansiniai sunkumai 
žmones spaudžia dėl to, kad 
žmonės negyvena pagal Kris
taus mokslo dėsnius, jų gyve
nime nėra Kristaus dvasios.

1 Nieko nepadėtų Kristaus 
Evangelija, jei ji pasiliktų 
knygoje uždaryta, jei jos 
nieks neskelbtų. Šiais jubilie
jaus metais mes turime pada
ryti stiprų pasiryžimą Kris
taus Evangelijos šviesa ap
šviesti kas kart vis didesnes 
žmonių minias, išplėsti kata
likiškąjį veikimą laikantis 
Bažnyčios nurodymų. Toks 
pasiryžimas padaryti geriau
sia tik šių metų Velykose. 
Kiekvienas ALRK. Federaci
jos veikėjas ir narys, neabe" 
įotina, tai padarys ir dėl to 
Federacijos sekretorijatas, 
sveikindamas Kristaus Prisi
kėlimo švente, kiekvienam 
lietuviui katalikiui linki gi
liai persiimti šios brangios 
šventės nuotaika ir Velykų 
ryte linksmai giedoti Aleliu
ja. L. Šimutis.

*1

mokykite visas tautas mokv
darni juos laikyti visa, ką tik
esu jums pasakęs/’'

Šiandien ypatingai daug at-
------------ O

APŽVALGA
dolerių įeigų. 1928 metais, 
švenčiant 50 sukaktį naujos 
(Ochs) vadovybės, dienraštis 
samdė 3,200 asmenų, turėjo 
400,000 skaitytojų šiokiomis 
dienomis, 700,000 sekmadie
niais ir metinių įeigų 25 mi- 
lionus dolerių. Ir žurnalistika 
tur savo genijus, pasišventė
lius. Žinia, A. S. Ochs buvo 
kantrus ir ištvermingas dar
bininkas. Su juomi dirbo kiti 
du žymūs laikraštininkai — 
Louis Wiley ir Carr Van An
da. I

Praeitą savaitę mirė žymiau 
sias laikraštininkas ’’New 
York Times” leidėjas Adol
fas Ochs. Gimęs iš žydij imi
grantų tėvų visą savo gyve
nimą praleido žurnalizmui. 
Vos 20 metų amžiaus jau bu
vo dalininku Chattanooga 
Times. Savo sumanumu ir iš 
tverme padidino ir praplati
no laikraštį, kad žmonės į” 
prato su laikraščiu, kaipo gy 
veninio būtinybe. 1893 metais 
New York Times kuone už
sidarė dėl stokos kapitalo. 
Ochs įdeda 75 tūkstančius do 
lerių ir trimis metais sustip
rina. dienraštį. įgija didžiumą 
šėrų, dauguma inventorių, to
bulina turinį. Pasiėmęs N. Y. 
Times vedima, dienraštis tu- 
rėjo tik 100 darbininkų, 20,- ____ c, __ ____  _____
000 skaitytojų ir 500 tūkst. j nepakenčiama. Bet nežiūrint

IŠ MANO UŽRAŠŲ
Vienas moksleivis iš Lie-, 

tu vos rašo: ’’Tenka kartu, ir 
liūdėti, nes Lietuvai priešų 
nestinga. Nenusigąskite! Ką 
iškovojom krauju — neišsi
žadėsime niekados. Vien var
das ’’lietuvis” turi mus padrą 
sinti, nes juk ir mes valdėme 
kraštus nuo Baltijos iki Juo
dųjų jūrų . Taip, jaunas bro 
lau, mes žinom tuos pavojus, 
matom ir priešus supančius 
Lietuvą, mes taip pat tikim 
tavo ir daugelio lietuvių nuo
širdžiu troškimu tai mūsų 
brangiajai Lietuvai laisvės ir 
, gerovės, bet taip pat ma
tom daugelį lietuvių, Lietu
vos lietuvių, parduodančių ją, 
leidžiančių ją ir jos vaikus 
svetimiems išnaudoti. Tik pa
sižvalgykite po Lietuvą: įvai
riausi Chodakauskai, Doščen- 
kos, Muravskiai, Nemčinovos, 
Obuchovai, Zverevai, Varšav- 
čikai, Fritdlenderiai, Goldva- 
seriai vyrauja Lietuvos mies
tų savivaldybėse, universite
tuose, mokyklose, teatruose, 
pramonėj. Žodžiu, kur tik pa
žvelgsi, ten rasi svetimo rau
go. Ir čia tavo, Jaunoji Lie" 
tuva svarbusis reikalas ir pa
reiga nešti griežtus protestus 
prieš atėjūnus, skelbti tauti
nį prisikėlimą. Iš mūsų, Ame
rikos lietuvių, jūs susilauksi t 
didžiausios paramos. Mes su 
jumis kartu protestuosim 
prieš tautinį išsigimimą, atsi
sakysim įsileist Lietuvos at
stovus (aišku ne oficialiuo
sius valdžios atstovus — tai 
ne mūsų reikalas) tol, kol pa
ti Lietuva neišvalys svetimo
jo elemento iš savo namų. 
Nes ko mums vertos gražios 
jų kalbos, kai mes matom jų 
darbus, kurie priešingi joms.

Brooklyne daug gražaus 
jaunimo (tiek mokslus einan 
Čio, tiek darbo), deja, mes

reikiant suorganizuoti. Tiesa, 
turim prisipažint, jog dalinai 
ir, gal būt, didžiumoj, mūsų 
pačių, t. y. jaunųjų keitė.

L. R. K. Studentų ir Profesio
nalų kuopa. Kur ji dingo? Ne
sinorėtų tikėti, kad senieji 
vadai būtų ją sugriovę. Ne, 
jei jie jai įsikurti padėjo, tai 
negalėjo tokie nenuoseklūs 
būti, Kad ją vėliau sunaikin
tų. Čia reikia kaltės pas save 
pačius, tos kuopos narius, 
ieškoti. Reikia tikėtis, jog ji 
vėl bus atgaivinta ... Vaiva.

NEPAKENČIAMA PADĖTIS 
GELŽKELIŲ RUSIJOJ

apie 62,000 įvairių nelaimių 
gelžkelių judėjime. Dabar 
imtasi priemonių sutvarkyti 
reikalą, nes padėtis pasidarė
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DIDYSIS PENKTADIENIS
JUNGT. VALSTYBĖSE

krautuvė bus uždaryta nuo 
pietų iki 3 vai. po pietų Di
džiajame Penktadienyj ” ar 
panašūs pranešimai yra duo“ 
darni veltui tiems, kurie su“ 
tinka prie šventimo prisidėti.

Pastaraisiais laikais atsira
do dar ir kita minėjimo for
ma: t. y. lauke apvaikščioja“ 
ma Kryžiaus keliai bei staci“ 
jos. Šioj naujoj praktikoj se“ 
karna pavyzdis duotų Katali
kų Evidence Guild’ų, Angli
joj, ir kai pasaulietis, ant vie 
nos scenos užlipęs, pakelia 
aukštyn iš eilės stacijų pavei“ 
kslus (gautus iš artimiausios 
bažnyčios), tai kunigas atsis“ 
tojęs ant antros scenos, veda 
apmąstymus, maldas ir tt. Šio
ji praktika buvo pirmą kartą 
ir tuo pačiu laiku įvesta Bal
timore j ir Washingtone 1933m

Didysis Penktadienis, kiek“ 
žinoma, yra valstybinė šventė 
Connecticut, Delaware, Flori
da, Louisiana, Maryland, Min 
nesota, New Jersey, Pennsyl" 
vania ir Tennessee Valstybė“ 
se. 1933 m. prašymas šiuo rei" 
kalu buvo įneštas į Washing- 
tono valstybės legislatūrą, bet 
buvo atmestas (25 balsais 
prieš 17). Šiais metais pana“ 
šus prašymas jau įneštas ir į 
New Yorko legislatūrą.

Nacionalė Katalikų Vyrų 
Taryba, š. m. vasario ’’Mene“ 
siniame Biuletine” ragino vi“ 
sas jai priklausančias draugi“ 
jas įvesti kokį nors vietinį 
’’Trijų Valandų” minėjimą. 
Ji pati rengia ypatingą Ka
talikiškos Valandos progra
mą Didžiojo Penktadienio va
karą. Ši programa, mūsii Vie“ 
špaties ir Išganytojaus, J. 
Kristaus Kančiai ir Mirčiai 
pagerbti ir priminti, bus tran
sliuojama Didž. Penktadienyj, 
balandžio 19 d. per visas Jun
gtines Valstybes nuo 11:15 v. 
vakaro iki vidurnakčio. Šioj 
programoj kalbės Monsigno- 
ras Dr. Fulton J. Sheen. Pa
sakys septynius pamokslė
lius apie Kristaus septynius 
žodžius. Po kiekvieno mąsty
mo bei pamokslėlio bus ir re
liginės muzikos numeris: gie
dos Paulistų Choristai, vado’ 
vau j ant Katalikiškos Valan
dos Muzikos Direktoriui kun., 
W. J. Finn, Cong. S. Paul.

Įspūdingos Trijų Valandų 
Pamaldos man teko matyti 
1931 metais Washingtone. Pa
maldų vedėjas bei pamoksli
ninkas, įlipęs į sakyklą 12 v. 
perskaitė iš Šv. Rašto, iš 
Evangelijų pirmąjį Nukry
žiuotojo Kristaus žodį. Paskui 
iš eilės buvo sakomi kiti Kri
staus ant Kryžiaus kybančio 
žodžiai ir vėl paaiškinimai, 
pamokslas ir muzikalinė dalis. 
Visų akys, visų širdys, visų 
mintys, ir pati religinė muzi“

Didysis Penktadienis yra 
švenčiamas gan iškilmingai 
visame katalikiškame pasau
lyje. O šiose Valstybėse popu- 
liariškiausias, rodos, būdas 
tai ’’Trijų Kančios Valandų 
pamaldos”. Šios pamaldos bu 
vo pirmą kartą įvestos Didž. 
Pehktadienyj 1818 metais. St. 
Louis’o mieste dar ir šiandien 
randasi laiškas rašytas balan 
džio 2 d. 1818 m. Palaiminto 
de Andreis’o (tuomet einan" 
čio pareigas prie senos šv. 
Liudviko katedros) tūlam 
vyskupui Rosati, kuriam pra- 
nešama labai detaliai, kas 
tais metais pamaldose buvo 
atlikta. Tėvas de Andreis bu
vo matęs šias pamaldas Ro
moj ir Prancūzijoj ir pats jas 
pradėjo St. Louis’e.

Dar ir kitas populiarus mi“ 
nėjimo būdas buvo pradėtas 
prieš 33 metus San Francis“ 
co: uždarydavo darbo įstai
gas, krautuves, fabrikus ir 
nuo pietų iki 3 vai. Laiku bė
gant, šis įprotis paplito ir į 
kitus miestus, ypatingai Det
roite, kur susilaukė nepapras
to pasisekimo.

Ypatingo veiklumo šios pra 
ktikos platinime parodė šv. 
Vardo Draugija ir Kolumbo 
Vyčiai (Knights of Colum“ 
bus), kurie labai sėkmingai 
bendradarbiauja Detroit’e. 
Ten ji buvo Šv. Vardo D"jos 
įvesta 1917 m. 1922 m. teisė
jas Juozas A. Moynihan — 
dabartiniu metu Katalikų Vy 
rų Nationalės Tarybos Dire
ktorių grupės narys — parašė 
paraginimą Kolumbo Vyčių 
vardu visiems šio miesto sky“ 
riams, kad savo apylinkėje į“ 
vestų panašią praktiką. ,

Ir Katalikės Moterys neat“ 
siliko nuo šio gražaus veiki
mo. Dubuque Arkivyskupijos 
’’Deanery Council” t. y. lyg 
regiono taryba bei valdyba. 
J. E. Arkiv. Beckman’ui pra
šant, įvedė Trijų Valandų 
(Tre Ore)minėjimo praktiką 
visame mieste. Šią praktiką J. 
E. viename visiems miesto 
Dubuque gyventojams laiške 
pagyrė, kaipo puikiausiu įro
dymu, gražiausia manifestaci
ja religinio bendradarbiavimo 

Žinoma, šio minėjimo pasise
kimas visiškai priklauso nuo 
to, kaip jis atliekamas. Papra
stai miesto darbo įstaigij sek“ 
cijos būna suskirstyta dali“ 
mis, kurioms yra paskirti vie“ 
na ar draugijos šį minėjimą 
platinančios. Nariai apsilanko 
kiekvieną dalyje gyvenantį 
darbo įstaigos viršininką ir 
kviečia prisidėti prie šio gir
tino minėjimo. Rekliamos, pla 
katai, ant kurių parašyta ”Ši

TEN KUR DIEVUI PASKELBTAS KARAS

(Žiupsnelis atsiminimų)
Kada krikščioniškas pasau

lis su šventa nuotaika rengia
si sutikti Velykii šventes ir 
jas džiaugsmingai praleisti, 
tai bolševikų Rusijoj, besiar
tinant toms iškilmingoms die
noms su nepaprastu įtūžimu 
pradeda veikti ’’Kovojančių 
bedievių sąjunga.” Su di
džiausiu įsikarščiavimu ir inir c
timu rengiami prieštikybiniai 
susirinkimai, posėdžiai, pas
kaitos, paleidžiami miestų ga
tvėmis specialūs tramvajų va
gonai, apšviesti įvairiaspalvė
mis elektors lemputėmis ir iš
lipinti visokiaią šmeižiančiais 
Dievą ir tikėjimą plakatais ir 
šūkiais. Klubuose ir teatruo
se rengiami vaidinimai, kurie 
visaip išniekina viską, kas tik 
primena Kristų ir Dievo Mo
tiną Mariją. Mokyklose ren
giamos moksleiviams priešre- 
liginės valandos. Kadangi di
delė dalis mokinių tuo pikti
nasi ir nenori tokiose valan
dose dalyvauti, tai kad jie po 
pamokų neišbėgiotų, uždaro
mos visos mokyklų durys. Tas 
pats daroma fabrikuose ir 
kitose panašiose įstaigose.

Tačiau, nežiūrint tokios 
prievartos dalelė jaunimo 
darbininkų ir šiaip žmonių 
ištrūkę iš mokyklos, fabriko 
ar kliūbo, bėga Velykų naktį 
į bažnyčias, kad galėtų daly
vauti Kristaus prisikėlimo pa

ka atkreipta į Nukryžiuotą
jį Išganytoją. Galų gale pa
sakyta trumpa pažadų malde
lė. Ir taip baigėsi Didž. Pen
ktadienio pamaldos.

Teko girdėti, kad ir kai 
kuriose lietuvių katalikų pa“ 
rap. bažnyčiose įvestos pana
šios Trijų Kančios Valandų 
pamaldos. Patartina tikintie
siems kuogausiausiai dalyvau 
ti šiose brangiose pamaldose, 
nes tiek daug gaunama dva
sios maisto, sielos džiaugsmo, 
vidujinės ramybės.

Tėv. K. Žvirblis, O. P.

Kauniečiams gerai 
pažystamas Mickevi
čiaus (garsaus poe- 

to( slėnys, žiemą at
rodo lyg Alpių kalnai. 
Jame pašliūžininkal 
randa daug malonu
mų aižydaiiii sniegą. 
Bet dabar čia sniegas 
kaip Duonelaitis sa
ko : ’’Jau į nieką pa
virto.”

(”N. Romuvos” klišė) 

r

į maldose. Reikia paminėti, kad 
Velykų švenčių ten visai nėra. 
Tomis dienomis ypač sustip
rinamas darbas arba rengiami 
visokį ’’udarnikas”, kad tik 
labiau būtų sukliudyta daly 
vauti tikintiesiems savo pa
maldose ir švęsti taip bran
gią šventę. O kiek daug ti
kinčiųjų sutiko ir sutinka 
Kristaus prisikėlimo šventę 
kalėjimuose, ištrėmime, kon
centracijos stovyklose. Čia pr^ 
hninsiu vienas tokias Velykas.' 

1923 m. Maskva. Butyrkų 
kalėjimas. Sėdime šiame ka
lėjime a. a. arkivyskupas Cie- 
pliakas, 14 kunigų ir vienas 
jaunuolis. Esame nuteisti Vy
riausiojo Teismo įvairiomis 
bausmėmis: arkivyskupas Cie 
pliakas ir prelatas Butkevi
čius sušaudyti, o kiti 10 me
tų sunkių darbų kalėjimo ir 
t. t. Sprendimą mums pers
kaitė kovo mėn. 25 d. 1 vai. 
nakties, t. y. Švč. Panelės Ap
reiškimo šventėje.

Kadangi bolševikai tada 
dar ne visai stipriai jautėsi, 
tad norėdami išvengti viso
kių nemalonumų iš tikinčiųjų 
ypač iš darbininkų pusės, ar
kivyskupui Ciepliakui mirties 
bausmę pakeitė 10“čia metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo, o 
prel. Butkevičiui paliko tą 
pačią bausmę. Grįžę iš teismo 
visą Didžiąją savaitę ligi Di
džiojo Šeštadienio buvome vi
si vienoje kameroje, o Didįjį 
Šeštadienį 9 vai. ryto prel. 
Butkevičių išvedė iš mūsų 
bendros kameros į atskirą— 
vienukę ir daugiau mes jo jau 
nebematėme.

Velykų naktį pravėrėme 
kameros langelį, norėdami 
pasiklausyti linksmo varpų 
gaudimo. Visa Maskva nuri
mus tyli, o virš jos aidi gau
džia įvairiausi varpų balsai. 
Mus pagavo nepaprastas jau
smas : kartu ir linksma buvo 
ir ašaros veržėsi iš akių. Stai
ga ir mūsų kameroje pasklido 
tylūs jausmingi giesmės ai

dai: ’’Kėlėsi Kristus perga
lėjęs pragaro galybę...” Tris 
kartus buvo pakartota ta, šir
dį jaudinanti melodija. Budįs 
prižiūrėtojas visai nekliudė 
giedoti. Matyt, ir jam virpėjo 
širdis, o gal jis prisiminė tas 
laimingas savo kūdikystės die 
nas, kada jam motina kalbė
jo apie gerąjį Kristų už visus 
kentėjusį ir vėl prisikėlusį....

Antrą ar trečią Velykų die
ną sužinojome, kad prel. But
kevičius buvo sušaudytas Ve
lykų naktį tarp 1—3 vai.

Kitas Velykas 1924 m. su
tikome ir praleidome Sokolni- 
kų kalėjime. Buvo labai skau 
du, bet ne dėl savo likimo, 
tik dėl to, kad mūsų katalikai 
buvo netekę tiek daug kuni
gų tik vienam L. mieste. V-lis

KAIP MIRĖ LENINAS?

Apie rusų komisaro Lenino 
mirtį Pilypas Percival’is taip 
rašo: ’ ’Šis vyras, kuris ra
mia sąžine daugiau kaip du 
milionu savo tautiečių rusų 
išžudė, pats susirgo ilgai besi
tęsiančia liga. Tos ligos ženk
lai, neatsižvelgiant į taip auk
štai vertinamą ir kaip Dievą 
gerbiamą valstybės galvą, bu
vo nepalankūs. Jo protas pa
lengva pradėjo silpnėti.

Vienus metus Leninas šiek 
tiek atsilaikė prieš kietaspran 
dį likimą, bet lėtas paraly
žius diena iš dienos silpnino 
jo dvasios ir kūno jėgas. Pa
skutinę gyvenimo dieną ma
tome visagalį rusų valstybės 
valdovą Maskvoj savo kamba
ryj šiurpulingai ant aslos be
siraitantį. Jis daužėsi visomis 
keturiomis. Sąžinės graužimo 
kankinamas tarsi pamišo ir 
verkdamas prašė savo kam
bario baldų nusikaltimų atlei
dimo. Tai darė jis kaskart 
smarkiau su blizgančiomis 
iš pasibaisėjimo akimis, ma
tydamas tragišką savo būklę.

Kaip apverktinai yra maži 
šios žemės ’’didieji”, kada 
artinasi prie galo.

A. Bęrtašius.
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ŠERMUKŠNINĖ

SMULKUS PRIKLODAS

Nors kaikas ir bažinasi, kad 
mūsų visų pašėnavota sosaidė 
DULK yra čysta nuo politi
kos, ali man kitaip atrodo. 
Priklodui paimkim kad ir pa
ti p. Rusecką, kuris pernai 
metą buvo visų tos sosaidės, 
pisorius, nemažai dirbo, net 
diktoką knygą suredagavo a- 
pie viso svieto lietuvininkus, 
o šiemet jau jam pasakyta 
’’raus” iš mūsų sosaidės vož- 
nios vietos. Kodėl? Ar jis 
buvo perprastas? Gal nepras- 
tesnis už kitus.... Paklojus vi" 
sas rokundas ant delno ir kie" 
tai pamislinus, atrodo, kad ne 
be fundamento taip yra, kad 
LULR Centro aficierių tarpe 
nesimato nevieno ’ ’klerika- 

į a
lo Argi jiems ta draugi
ja nerūpi?

Patartina tikėti.
Mūsų Susiedas' draugas Ty" 

sliava išsigando, kad tiesia’ 
mas specialus kelias iš Jeru" 
žalės į Kairą, kuriuo bus ga
lima pasiekt Jeruzalę iš Kairo 
per 40 valandų armabiliu. Jis 
sako: ’’Tik pamanykit, kaip 
laikas ir erdvė tyčiojasi iš 
žmogaus”. Bereikalo Juozą" 
pas nusigandai ar užsigavai. 
Jei žmogus nugali erdvių ir 
ir laiko dydžius savo išradi
mais, tai ne erdvė ir laikas 
iš žmogaus, o žmogus iš jų 
tyčiojasi. Priklodui argi lai
kas ir aplinkybės tyčiojasi da
bar iš Tysliavos, kad jis val
go duoną ’Vienybėj’? — ku
ri tarnauja tiems lietuviams, 
kuriuos p. Tysliava pajuo
kia? Visai ne; bet aš nesakau 
kad neįvyks kitaip. Gal nepo- 
ilgo ir tie žmonės ir laikas ir 
aplinkybės pasijuoks iš Tys
liavos, kai jis bus išspirtas iš 
džiabo ir ieškos prieglaudos- 
klebonijose, kaip darė tik at
vykęs. Bet ir tada dar nebus 
stebuklas. Stebuklų yra ir 
dabar, o ne vien senovėj. Bet 
nevisi nori ir sugeba juos su
prasti. Bet tai ne stebuklai 
ir laikai, o žmonės pasikeitė.

Aš nenoriu paniekint bet 
kokio amato, ale sakau, kad 
ne visi žmonės gali lygiai su
prasti įvairius nusidavimus: 
mat kiekvienas gali išstudi- 
juot ir suprast vieną kurią

šaką, bet ne visas. Ypač jis 
negali lygintis su kitais, ku" 
rie visą savo vieką tyrinėja 
vieną dalyką, sakysim kad ir 
teologinę filosofiją. Kaip kar 
tą grupė kriaučių lankėsi ma 
šinų dirbtuvėj. Čia jiems in
žinierius aiškino apie mašinų 
veikimą, jų darbo indikatori" 
nes diagramas. Vienas iš 
kriaučių, kuris nuo mažens iki 
pakaušio pražydėjimo siuvę 
žiponų kišenius, atsiliepė, kad 
viską tą, ką inžinierius aiš
kina visi žino, tik jis nesu
prantąs, kaip ta mašina be 
arklio veikianti. Apsižiūrė- 
kim, kad kartais ir mes nebū
tum tie ’’kriaučiai” kalbėda
mi apie mums neprieinamus 
dalykus. Dėdė.

UŽMIRŠTAS KARAS

Kiekvienas, kad ir mažiau
sias karas yra žinomas iš is
torijos. Bet pasirodo, kad vie
nas karas buvo visai pamirš
tas ir ligi šiol apie jį niekas 
nežinojo. Tai buvo 1871 me
tais. Ties Korėjos (Azijoje) 
krantais sudužo amerikiečių 
būrinis laivas. Korėjiečiai lai
vą apiplėšė, o jūrininkus nu
žudė. Amerika tuojau pasiun 
te kelis karo laivus nubausti 
korėjiečių. Amerikos kariai 
užpuolė korėjiečių tvirtovę 
Zal ir užmušė 243 korėjiečius. 
Amerikos karių žuvo tik 3 
žmonės. Bet karas nebuvo pa
skelbtas ir viskas greit buvo 
užmirštama. Tik štai dabar
Amerikos karo ministerijoj 
buvo surastas senas medalis, 
kuris buvo paskirtas vienam 
jūrininkui už narsumą mūšy
je su korėjiečiais. Iš to suži
nojo apie buvusį prieš 63 me
tus karą. O pamirštas tas ka
ras buvo dėl to, kad korė
jiečiai jautėsi kalti amerikie
čių nužudyme, o amerikiečiai 
kalti, kad nepaskelbę karo, 
užpuolė korėjiečius. Todėl 
vieni ir kiti tylėjo, kol užmir
šo. M. L. *

Derlingi Lietuvos laukai ir ši ų juodmargiu saldus pienas vi 
lioja alkanus vokiečius į mūs ų šalį. Bet lietuviai mokės su
tikti neprašytą svečią.

Ar aš tau, sese, nesakiau
Ar tau žodelį netariau
Neviliok vyrų svetimų:
Daugiau bėdos tik bus iš jų.

Atvyko šelmis ’bernelis’ 
gražios šeimynos tėvelis, 
pririšo širdį prie vienos, 
meilės ištroškusios panos.

Mirkt ’bernelis’ su akele
— Jau tur mergelės širdelę:
Jaunų dienų gražūs sapnai
Vaidenosi ir jam ir jai.

Atvyko štai jojo žmona.
Ak, kad ja kur ja bala!

Žmona išvijo po v....ių
Kad nedrumstų ramybės jų.

Tokios — mergelės, kaip ana, 
Nebuvo matęs niekada.
Bet štai šunelis jo paties
Geriau jam eina prie širdies.

Nuliūdo sesė dabar jau,
Jis nebemyli ją daugiau,
Kur jai dabar bepasidėt
Nieks nebenor į ją žiūrėt.

Tikrai aš sese tau sakiau:
’’Karjera, tavo baigta jau
Šitam mieste nebėr širdžių,
Kur suviliot galėtum tu.”

O tu ’berneli’ nekvailiuok,
Žmoną ir vaikelius guodok:

Žmogui kilniam su pareigom, 
Netinka miestą šliaužt rupom.

Kam tokiam ’blaivininkui’ būt
—Vienam visą degtinę siurbt
Te ir kiti ’pasidarbuos’
Ant ’naudos’ alučio bangos.

’Bartuvos Bangos \
------- - o-------------

PASAULIO ĮVAIRUMAS

Tas pasaulis tik ir mainos.... 
Vienur verksmai, kitur dainos 
Kiekviens stumia savo jungą, 
Kiekviens tašo savo rungą.

Kaip kas moka, 
Taip ir šoka.

Jurgis gan daug triūsinėja, 
Dirba, vargsta, bėginėje.
Už tad menkiau dirba Jonas, 
Tas visados dyks kai ponas.

Nes tas moka 
Pasėbriauti

LIAUDIES DAINA KALIFO PASIRINKIMAS

Kits ir šventadienyj dirba, 
Kad net jojo gįslos virba. 
Bet vis mažai ko tiek turi, 
Mat kišeniai jo prakiurę.

Nes taupumo 
Nemokytas.

Kits per amžį vargsta, trūsia, 
Prakaituoja išsijuosę
Ir pasęsta nusiminę;
Keikia, plūsta šia gadynę.

Ir vis nieko 
Jie neturi.

Už tat striukis melagystėms, 
Plačiai visur išsivystęs, 
Turtus didžius susikrovė: — 
Bet senatvėj pasikorė.

Ir tam nieko 
Nebeliko.

Na, o Juras žmogžudžiavo 
PI i ka i t i s p a leist u viavo.
Kupriu Šyvis vaginėjo, 
Visi vėjais sau nuėjo.

Kalėjime
Sutriunėjo.

Taip pasaulis tad vis mainos, 
Vienur verksmai, kitur dainos 
Bet numiręs nekur būsi....
Kaip tik žemėje supūsi!

Bet kur sielai 
Vietą rasi?...

J. V. Kovas.

Jaunas kaifas Omaras, ku
rio gudrumą garbino visi Ry
tai, sėdėjo giliai susimąstęs 
ant tampriai įaudonos spal- 

I vos pogalvių savo sofos; jam 
I buvo numatoma šiandien įro
dyti savo gudrumą ir iš tri
jų puikiausių ir tauriausių 

| šalies merginų išsirinkti vie
ną į žmonas.

Pagal įsakytojo mostelėji
mą prasiskleidė sunki, auksu 
siūta uždanga ir įėjo moteris, 
išdidi, aukšta, pilna.

— Štai dvi diademos, Pat
ine, — tarė Kalifas. Viena 
auksinė, kita geležinė. Rinkis.

Gražuolė išdidžiai atmetė 
galvą ir tarė:

— Tu nori mane išbandyti, 
Kalife. Tas nėra verta nei ta
vęs, nei manęs. Aš nesirink- 
siu.

Omaras nustebusiai pažiū
rėjo į ją ir tarė:

— Eik.... Tu tinki būti ka 
ralienė, bet ne žmona.

Vėl prasiskleidė uždanga, 
įėjo antra gražuolė, grakšti, 
lanksti, gyva. Neilgai galvo
jus, pagriebė ji auksinę dia
demą, užsidėjo ją ant savo 
juodi} plaukų ir šypsodamosi 
atsistojo prieš įsakytoją:

— Puikiausi!} daiktu, ką 
yra pasaulyje, aš dabinuosi,
— kad nudžiuginus tave, ka
raliau !

— Norėjimo įtikti kaukė 
negali atidengti niekais ti
kinčios širdies, — griežtai ta
rė kalifas. — Išeik.

Ir įėjo trečia mergina, bal
taplaukė, šviesiaakė, aikli ir 
nedrąsi, kaip balandėlė. Nu
leidus blakstienas, sudėjus 
plonas rankeles ant krūtinės., 
šklausė ji kalifo kalbą ir, tru 
pūtį pagalvojus, paėmė gele
žinę diademą.

— Tu teisingai pasirinkai!
— sušuko kalifas, pabučiavo 
ir liepė paskelbt ją esant ka
raliene. Ir žmonės stebėjosi 
dėl savo įsakytojo gudrumo.

Išdidus ir laimingas, sėdėjo 
Omaras po trijų dienų su savo 
jauna žmona ir, apkabinda
mas ją, aikliai šnibždėjo:

— Ar ne tiesa, Zayra, tavo 
širdis tau nusakė pasirinki
mą ?

Zayra reikšmingai nusišyp
sojo, tylėdama prisiglaudė 
prie gudraus vyro krūtinės ir 
su dėkingumu prisiminė savo 
seną auklę, kuri daug kartų 
pasakojo jai pamokinamą is
toriją, kaip kalifai renkasi 
žmonas.

Išvertė Arėjas Vitkauskas.

,Amerika’ stovi tikėjimo, tei
sės ir lietuvybės sargyboje
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(vietos ir apylinkės žinios j
L. V. 41 KUOPA VEIKIA^

Ketvirtadienį, balandžio 11 
d. L. Vyčių 41 kuopa turėjo 

. savo mėnesini susirinkimą, 
C L. j

kur nors ir labai blogam orui 
pasitaikius dalyvavo daugu
ma kuopos narių.

Perstatyta du nauji nariai: 
A. Sližys ir F. Kašėtaitė, ku" 
rie širdingai priimti. Išduo
dant įvairius raportus pasiro
dė, jog teatras ’’žmogžudžio 
Duktė” ir kauliukų ir kortų 
vakarėlis nusisekė labai ge~ 
rai. Kuopa reiškia širdingą 
padėką visoms parapijos drau 
gijoms ir vyčių kuopoms už 
paramą savo atsilankymu.

Rengiasi Sporto šventei
Kuopa nutarė pradėti smar 

kiai ruoštis apskričio sporto 
šventei, kuri įvyks birželio 9 
d. Sporto vedėjais išrinkta V. 
Pečkaitis ir A. J. Mažeika. 
Užsirašė dalyvauti sporto run 
gtynėse devyni vaikinai ir 5 
merginos. Bėgimai ir kiti 
sporto pratimai bus laikomi 
kas pirmadienio ir ketvirta
dienio vakaras Wananco par" 
ke apie 9 vai. vakare.

L. Vyčių šio apskričio plau 
kimo rungtynės įvyks balan
džio 27 d. Kearney, N. J., ku
riose dalyvaus ir 41 kuopos 
nariai.

Komunija ir Pusryčiai.
41 kuopa nutarė Motinų 

dienai eiti bendrai prie šv. 
Komunijos gegužės 5 d. per 
8 vai. Mišias. Tą dieną visi 
nariai bus pasipuošę savo kp. 
ženkleliais.

Bendri pusryčiai įvyks tuoj 
po šv. Mišių kuopos kamba
riuose, kuriems bilietai bus 
pagaminta iš anksto po 25c. 
Šiose iškilmėse dalyvauti 
kviečiama ir pašaliečiai — 
jaunimas.

Buvo kalbėta apie vyčių 
naujii narių vajų, kuris bai" 
ginsi per Velykas ir pasek
mės kurio šioje kuopoje la
bai geros. Nutarta iki vajui 
užsibaigiant dėti pastangas 
gauti daugiau naujų narių. 
Nauji nariai bus priimami 
kas pirmadienis ir ketvirta
dienis kuopos kambariuose.

A. J. M.

ESTŲ—LIETUVIŲ RANK
DARBIŲ PARODOS ATIDA
RYMAS BROOKLYN, N. Y.

Estų Lietuvių rankdarbių 
paroda atidaryta balandžio 11 
d. Loeser Krautuvėje, 484 
Fulton St., Brooklyne. Krau
tuvė pakvietė gana didelį 
skaičių garbės narių ir jiems 
iškėlė ’’lunch’ų” prieš paro

dos atidarymą. Lunch’e ir pa 
rodos atidaryme dalyvavo se
kami garbės svečiai ir krau
tuvės viršininkai:

Raymond Ingersoll, Brook- 
lyno Burmistras ir New Yor- 
ko mayoro F. LaGuardia at
stovas ;

Charles Kuusik, Estijos Ge
neralinis Konsulas ir ponia 
Kuusik.

P. Daužvardis, Lietuvos vi" 
ce-Konsulas;

Lewis M. Gibb, Frederick 
Loeser & Company prezedien 
tas;

Walter Hammitt, Frederick 
Loeser & Company vice-pre- 
zidentas;

Louis G. Willis, Brooklyno 
Prekybos Buto prezidentas;

Dr. William Boylan, Brook 
lyno Kolegijos prezidentas;

Kun. Edward J. Walsh, šv. 
Jono Kolegijos prezidentas;

Forrest Grant, Aukštesnių
jų Mokyklų meno direktorius

Philliip M. Youtz, Brookly
no Muziejaus direktorius ;

Prof. Juri Annusson, Ame- 
rikos-Estijos Lygos preziden
tas ir buvęs Estijos Švietimo 
Ministeris;

Martin Wayrauch, Brook
lyn Daily Eagle vyr. redak
torius ;

Mortimer J. Kreil, New 
Yorko Times vyr. redakto
rius ; \

Paul E. Murphy, Frederick 
Loeser & Company publicisti
kos departamento vedėjas;

p-lė J. Cotter, Frederick 
Loeser & Company bendra" t
darbe;

Louis Bonyhard, Estijos ir 
Lietuvos Komercinis atstovas

Kun. N. Pakalnis, Apreišk. 
parapijos klebonas;

Kun. J. Balkūnas, Atsimai
nymo bažnyčios klebonas Ma- 
pethe;

Kun. C. Paulonis, Šv. Jur
gio parap. klebonas, Brookly" 
ne;

Dr. M. Vinikas;
ponia M. Strumskienė;
ponia Kulber;
p. Henry Gris, Baltijos 

spaudos korespondentas;
Benjamin How, New Yorko

Margučių Balius 
RENGIA

ALRK. MOTERŲ SĄJUNGOS 30 KUOPA 
ATVELIKYJ, BALANDŽIO-APRIL 28 D., 1935 M.

ŠV. STANISLOVO SVETAINĖJE
Maspeth ir Clermont Avės., Maspeth, N. Y.

PELNAS NAUJAI BAŽIYČIAI 
Gros W. Kivytos Orkestras

Pradžia 6 vai. vakare. Įžanga 35c.

Fuzijonistų partijos pirminin
kas.

Parodos atidarymai! buvo 
kviestas Brooklyno vyskupas, 
Thomas E. Molloy; negalėda
mas dalyvauti, vyskupas pa
rašė laišką Liet. Gen. Konsu
lui, sakydamas: ’’Prie šios 
progos aš nuoširdžiai noriu 
pareikšti vilties, kad Jūsų pa
rengimas turėtų pilno pasise
kimo”.

New Yorko mayoras p. F. 
LaGuardia per savo sekreto
rių pranešė, kad mayoras la
bai geidė parodon atsilankyti, 
bet dėl jo išvykimo tarnybi
niais reikalais į Vašingtoną, 
negalėjo to padaryti. Mayoras 
linki Lietuvos ir Estijos pa
rodai užtarnauto pasisekimo 
ir tikisi parodą pamatyti vė
liau.

Parodą, krautuvės vardu 
atidarė jos prezidentas, Le
wis M. Gibb, primindamas 
reikšmę ir naudingumą. Po
nas Raymond Ingersoll, Broo
klyno Burmistras ir New Yor 
ko mayoro F. LaGuardia at
stovas, prisiminė Tautų Lygą 
bei Versalės sutartį ir parei
škė, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybės kitoms naujai gi
musioms valstybėms pagelbė
jo, bet Lietuvai ir Estijai 
veik nieko nepagelbėjo — jos 
pačios savo pajėgomis bei su
manumu atsistatė, gražiai su
sitvarkė; jų pažanga yra ste
bėtina ir ryškiai įrodo lietu
vių ir estų tautų išmintį, ga
bumą bei sumanumą — dalis 
tų intelektuali!} bei talenti- 
nių savybių yra patiekiama 
šioje parodoje, kurią miestas 
su džiaugsmu priima ir už ku 
rią abiem valstybėm dėkoja.

Sekantis kalbėjo'Louis G. 
Willis, Brooklyno Prekybos 
Buto prezidentas. Jis džiaugė 
si lietuvių-estų gražiais išdir
biniais ir dėkojo Prekybos 
Buto vardu už suteikimą Broo 
klynui garbės tą parodą tu
rėti ir su lietuvių-estų rank
darbiais arčiau susipažinti.

Estijos vardu parodą atida
rė Generalinis Konsulas Char 
les Kuusik, o Lietuvos vardu 
Vice Konsulas P. Daužvardis. 
Abu trumpai nusakė savo tau
tų rankdarbių reikšmę, dėko
jo kaip krautuvei, taip ir gar
bės svečiam už suteiktą pri
vilegiją bei garbę savo atsi

lankymu ir parodos bei valsty 
bių atatinkamu įvertinimu.

Nuo Brooklyno kolonijos 
kalbėjo Dr. M. J. Vinikas. Jis 
pareiškė padėką Lietuvos ir 
Estijos valdžioms, Loeser 
krautuvei ir Brooklyno Mie
sto burmistrui.

Muzikalės programos dalį 
atliko Antanas Banys, akom
panuojant Violetai Tamkiū" 
tei. Jis gražiai sudainavo 
’’Jau Slavai sukilo” ir ”Šiu v 
nakcelį”.

Parodos atidarymo laiku 
apie pusė publikos buvo lietu
viai. Paroda bei jos ekspona
tais svečiai labai gėrėjosi ir 
džiaugėsi — ypatingai ja do
mėjosi ponas F. Grant, Broo
klyno aukštesniųjų mokyklų 
Meno Direktorius. Jis žadėjo 
atsiųsti aukštesniųjų mokyk
lų studentus į parodą ir net 
pareiškė pageidavimą turėti 
visą, ar bent dalį parodos, vie 
noje bei dviejose New Yorko 
mokyklose.

Geistina, kad visi Brookly
no lietuviai parodą pamatytų.

LRKSA. N. Y. IR N. J. APS
KRIČIO SUVAŽIAVIMAS.

LRKSA. New York ir New
Jersey apskričio suvažiavi
mas įvyks sekmadienį, balan
džio 28 d., 1:30 vai. po pietų, 
Apreiškimo parapijos žemu
tiniuose mokyklos kambriuo" 
se, No. 5th ir Havemeyer Sts., 
Brooklyn, N. Y.

Visi minimų valstijų Su“ 
sivienymo kuopų atstovai pra 
šomi skaitlingai dalyvauti.

Juozo Ginkaus

SALDAINIU PALOCIUS

ICECREAM PARLOR

❖
*

O’❖To »

Liuoslaikį praleiskite musų jaukioj užei
goj. Čia galite gauti visokių Aiskrimų, Šo-
kolado ir kitų gėrimų. Taipgi turime alaus ir lengvų 

f* užkandžių. Pietūs — iš anksto susitarus. ♦*<>

| Velykoms Saldainių
T. IŠ LIETUVOS

♦♦♦ ♦♦♦
♦♦♦ gamintų namie ir visų rūšių parduodamų Amerikos ♦

♦♦♦tokių gražiai paruoštų beskių. Viskas iš GRYNO, NA“^f

£mie GAMINTO ŠOKOLADO. 4

SUSIRINKIMAS

Didžiojo New Yorko Fede
racijos apskričio mėn. susi
rinkimas įvyks penktadienį, 
balandžio 26 d. 8 vai. vakare, 
Apreiškimo parapijos salėje. 
Visi draugijų atsovai esate 
prašomi skaitlingai dalyvau
ti, nes bus labai svarbių pra
nešimu, c

— SAVO TAUTIEČIUS. SKAITYK

VERTINGAS KNYGAS, YPATINGAI
LIETUVI! DAUGIAU PAŽINK SAVE

IR GIRCNrtA

Paraše 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.

a 
v

❖
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REKOLEKCIJOS

Apreiškimo Pan. Šv. Baž
nyčioje, Velykų antrą dieną 
vakare prasidės rekolekcijos, 
kurioms vadovaus Tėvas Ka
zimieras Žvirblis, O. P. ir bai“ 
gsis 40 valandų atlaidais pri" 
puolančiais antrą sekmadienį 
po Velykų. Pirmoji savaitė 
skiriama moterims, gi antroji 
—vyrams.

Nors Tėvo K. Žvirblio pri“ 
micijos dar nespėjo išdilti iš 
mūsų atminties ir dar aiškiai b
jaučiamas tos dienos džiaugs
mas, tačiau nepaisant to, pa
lyginamai per taip trumpą 
laiką, jis jau sugebėjo tinka“ 
mai pažinti gyvenimą. Juo La“ 
biau šios rekolekcijos bus 
brangintinos, nes bus pritai“ 
kiūtos senesniems, tiek pat, 
kaip ir jaunimui, kadangi ger. 
Tėvas K. Žvirblis yra gimęs 
ir augęs Brooklyne ir visai ne 
senai grįžo aplankęs mūsų 
Tėvynę — Lietuvą.

Tikimasi, kad šių rekole
kcijų metu visi parapijonai 
skaitlingai lankysis.

sūnų Joną ir dukterį Anasta
ziją, Brooklyne: seserį Adelę 
Trinkūnienę, brolius Vincen“ 
tą ir Adolfą.

Laidotuvės įvyko, balan
džio 15 d. 10 vai. ryto iš Ap
reiškimo bažnyčios į Švč. Tre
jybės kapus.

PADĖKA

L. Meno Teatro vardu, ta
riu nuoširdų ačiū Sąjungie“ 
tems: poniai Mikulskienei ir 
poniai Šertvytienei už malo
nias vaišes, paskutinėje ’’Juo 
zapas ir Zelbora” praktiko“ 
je., Balandžio 11 d. Apreiš“ 
kimo parap. salėje.

E. Bartkevičiūtė,
L. M. T. Vice Pirm.

IŠVYKSTA LIETUVON

MIRTIS

Mirė Kastancija Bartku- 
vienė 45 m., gyveno 194 Bed“ 
ford Ave, Brooklyne.

Palaidota Pirmadienį ba" 
landžio 15 d. 10 vai. ryte su 
gedulo pamaldomis iš Karalie 
nės Angelų bažnyčios į Švč. 
Trejybės kapines.

Nuliūdime paliko dvi dūk“ 
teris. Laidotuvėmis rūpinosi 
graborius J. Garszva.

Mirė Jonas Kunišauskas, 
42 m. balandžio 12 d. Kings 
County Ligoninėje.

Velionis kilęs iš Šlapės vien 
sėdžio, Kuktiškių parapijos, 
Vilniaus krašto. Paliko liūde“ 
syj, Lietuvoj moterį Adelę,

Maspetiškis Gabrielius Ma
tusevičius, buvęs Apreiškimo 
choristas ir darbštus vytis, 
gegužės 2 d. išvyksta į Lieu“ 
va Švedų Linijos laivu Kung- 
sholm. Lietuvoje žada pavie
šėti apie 3 mėn. laiko, aplan’ 
kyti gimines ir tėviškę, kuri 
randasi Vasiuliškių k. Link
menų valse., Utenos apskr.

Linkime Gabrieliui laimin
gos kelionės ir linksmų atos
togų gražiojoj Rytų Lietuvoj.

Lauksime pargrįžtant su 
linkėjimais iš mylimosios mū“ 
sų tėvynės, kurios vasaros 
dvelkiantis vėjelis ir maloniu 
kvapsniu dvelkia laukai, žadi
na mumyse saldžią atmintį

A. L. LEGIONO RĖMĖJOS 
DIRBA

Balandžio 10 d. įvykęs Mo
terų Rėmėjų skyriaus susirin
kimas pavyko puikiai.

Nutarta surengti ’’Pavasa
rio gėlių” šokius gegužės 11 
d. 8 v. v. Posto bute 262 Hum
boldt St. Brooklyn. Priimta

dvi naujos narės: Poni M. 
Gerdes ir p“lė N. Ewaske.

Rėmėjos siunčia didžiausią 
užuojautą p. P. Kasmočienei, 
dėl jos brolio mirties.

Po susirinkimo draugiš
kam ’’Kortų vakarėlyj” lai
kas praleista linksmai.

N. M.

LEGIONO RĖMĖJOMS

Dariaus’Girėno posto Mo
terų Rėmėjų skyriaus balan
džio 10 . susirinkime nutarta 
įsigyti uniformas ir dalyvau
ti Decoration Day eisenoje.

Uniformų fondui sukelti y“ 
ra rengiamas ’’Gegužės gėlių 
vakaras’” su eile kontestų ir

pamarginimų. Vakaras įvyks 
Legiono romovėje, 262 Hum
boldt St.

Po susirinkimo įvyko sma
gi pramogėlė su eile žaidimų, 
kur dalyvavo vien tik narės. 
Sekantis susirinkimas bus ge
gužės 1 d., Legiono romovėje. 
Visos narės prašomos daly
vauti. E.. sekr.
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AM. LIET. LAIVAKORČIŲ AGEN
TŲ SĄJUNGA, Ine.

Kęllonės, Dokumentų Pinigų siuntimo reikalais, kreįp- 
kitės pas šiuos Agentus Sąjungos narius, šiais antrašais: 
AMBRAZIEJUS J. . . 168 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
’’AMERIKOS LIETUVIS” 14 Vernon St., Worcester, Mass. 
ATLANTIC TRAVELER SERVICE, K. Sidabras, Prop.

308 West Broadway, So. Boston, Mass. 
.. 678 N. Main St., Montello, Mass. 
6820 Superior Ave, Cleveland, Ohio 

1730 — 24th Street, Detroit, Mich.
. 1739 So. Halsted Str., Chicago, Hl. 
........ 433 Park Street, Hartford, Conn.

BARTKEVIČIUS P 
’’DIRVA” .... 
MOLIS P. ... 
’•NAUJIENOS” 
SEKYS J..........
TREČIOKAS A. S...........197 Adams St., Newark, N. J.
VARAŠIUS A.......... 1200 Carson St., S. S, Pittsburgh, Pa.
VIENYBĖ TRAVEL BUREAU, 193 Grand St, Brooklyn,N.Y 
WASHSNER C. J. 1921 Carson St., S. S, Pittsburgh, Pa. 
ZEMANTAUSKAS J., 130 Congress Ave., Waterbury, Ct.

Reikalaukite kelionės knygelių, paaiškinimų, beį kį- 
tos literatūros iš viršminėtų Agentų. Kreipdamies Į 
viršminėtus Agentus būsi sąžiningai aptarnautas, parem
si lietuvių prekybą, kartu ir pats save, todėl — SAVAS 
PAS SAVĄ!

Gražus ir Stiprus
Lietuvių Darbo Ceverykai
PRANEŠIMAI PIRKINIAIS PASITENKINUSIŲ NUOLATINIŲ PIRKĖJŲ 
ĮRODO, KAD MUSŲ KRAUTUVES YRA LANKOMOS DĖL KOKYBES 
ČEVERYKŲ, KURIE YRA TIKRAI EKONOMIŠKI.

MŲSŲ CEVERYKAI YRA BRIDGEWATERIO LIETUVIŲ DARBININ
KŲ DRAUGOVES ’’OVER GLOBE7’ STIPRIAI PASIŪTI IB GERAI TIN
KANTI KOJOMS... JIE PASIŪTI VIEN IŠ ODOS IR JIE ATLAIKO 
Už DVI PORAS PAPRASTU £EVEBYKŲ.
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MIERA nuo 8y2 iki 12.

$1.18
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MANHATTAN LIQUOR STORE
VIENA DIDŽIAUSIŲ IR PUTKLLUSIŲ GĖRALŲ KRAUTUVIŲ, 

ŽEMIAUSIA. KAINA VVTLLL4MSBURGE

264 Grand Str., Brooklyn, N. Y

Velykų šventės atėjo. Jūs turite pa
sirinkti gerų gėrimų, kad tinkamoj 
papuoštumėt Velykų Stalą. Bet mes 
žinome, kad dabar pinigų nėra per
daug. Todėl mes parduodame su ma
žu uždarbiu, kad Jūsų kišenius išga
lėtų pirkti. Mes turime GEROS DEG
TINĖS pradedant 69 centų pantei ir 
$1.29 pilnai kvortai. Tikrų Kaliforni
jos Vynų $1.09 galionas ir daugiau.

TAIPGI MES TURIME DEGTINES 
IŠ LIETUVOS

ŽEMĄ KAINĄ IR GERĄ PREKĘ 
GAUSITE:

MANHATTAN LIQUOR STORE

sundiAL] 
shoes!

I Š
TIKROS ODOS

MOTERIMS SPECIALIŠKAI pasiū
ti ceverykai su ’’arch support”, 
m'in k ė ta. i s vidui čeveryko padais. 
Kojos čeveryke jausis taip minkš
tai, kaip ant pūkų paduškaitės. 
Tokių čeverpkų kainos nuo

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

TAMSTŲ, GERBLLMOS IR GERBIAMIEJI LIETUVIAI, L OOPERAVIMAS ’’SAVAS PAS SAVĄ”, 
BUVO, YRA IR BUS VISUOMET MALONIU KIEKVIENO ATSILANKIUSIO MŪSŲ KRAUTUVES 
SVEČIU.

BERNAIČIŲ ir mergaičių <se- 
verykai atlaiko tą šiurkštų avėji- 
mą, kokiu jaunuoliai pasįžymį. 
Mūsų čeverykų Tikros Odos ypa
tybė ir ekspertų darbininkų stip
rus pasiuvimas užtikrina Jums 
ilgo dėvėjimo.

SUNDIAL
L SHOES

MERGAIČIŲ CEVERYKAI yra ne A M K 
vien stipriai pasįūtį įr ne vĮen iš 'ik I 
odos, 'bet JIE taipgi yra sulyg ma- JL • 
dos, patenkinanti akis jaunų mer
gaičių.
MIERA nuo 12 iki 2 ir 2% iki 8.

MIERA nuo 6 iki 12

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 BER D. RAUDONAITIS, MASPETH, N. Y.
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^I^TJARIAUS — GIBE JTO 
FONDO VEIKIMO ‘

Penktadienį, bal. 12 d. įvy
ko D. N. Y. Dariaus'Girėno 
Fondo valdybos posėdis, kur 
aptarta daug Svarbių reikalų.

’ ’Lithuąnica Avenue ’ ’ ko
misija padare pranešimą, jog 
be tolimesnių instrukcijų vei
kti negailėjus, kadangi maža 
aikštė prie A. L. Piliečių Klū 
bo jau buvo pavadinta ir už
tvirtinta miesto mayoro ”Li- 
thuanica square” vardu. Kas 
yra tikrai menka mūsų did
vyrių pagerbimui. Bet šiuo 
laimėjimu padrąsinta.komisi
ja pasiūlo pagaminti petici
ją prašant miesto majoro pa
vadinti Grand St. Extension 
— Lithuanica Ave.” Tai buvo 
vienbalsiai užgirta ir nutarė 
atspausdinus virš 100 blankų 
pradedant šiuo sekmadieniu, 
balandžio 14 d. prie visų baž
nyčių ir visur kitur rinkti 
visuomenės parašus. Nutarta 
dėti pastangas surinkti bent 
porą-trejetą tūkstančių para
šų ir neatidėliojant įteikti 
kartu su pagaminta peticija 
miestui.

Toliaus buvo svarstoma A- 
LTASS ’o atsakymas į Fondo 
atvirą laišką.

Kadangi Dariaus’Girėn 
Fondo vienu iš nusistatymų 
yra remti antras skridimas i 
Lietuvą, tai vienbalsiai buvo 
nutarta, pasirodžius, jog an
tras skridimas tikrai įvyksta 
Fondas surengs išleistuves, 
visų. Fondo atstovaujami! or
ganizacijų vardu.

Sekantis Fondo valdybos 
ir komisijos posėdis įvyks 
penktadienį, balandžio 26 d. 
Apreiškimo salėj, 8:30 vaL 
vakare. A. J. M.

sirinkimas įvyko balandžio 11 
d. į kurį atsilankė dv. vadas 
kun. Aleksiūnas.

Vyčių naujų narių vajus 
sėkmingai užsibaigė. Didis 
skaičius prisirašė. Praėju
siam susirinkime įsirašė A. 
Warnelis ir S. Zebart. Vyčiai 
patenkinti vajaus pasekmė
mis.

Vyčiai rengia ’’amateur” 
vakarėlį balandžio 23 d. (tre
čią dieną po Velykų). Bus 
įvairi programa. Visi kviečia
mi dalyvauti.

Gegužės 1 d. Vyčiai ruošia
si važiuoti maudytis ir pa
silinksmint į St. George ’s 
Hotel, New Yorke.

Į vietinį Federacijos sky
riaus susirinkimą atsilankė 
kun. Balkūnas, kuris pasakė 
gražią kalbą apie gavėnios 
laiką.

MASPETH, N. Y.
II , . ■ —

— Keturesdešimt Valandų 
Atlaidai praėjo gražiai. Lan
kėsi minios žmonių. Daugu
ma priėmė Sakramentus. Gra
žius pamokslus pasakė kun. 
A. Drazdys. Vietinis choras 
tinkamai buvo prisiruošęs nau 
jus J. Žilevičiaus mišparus.

— Trečiadienio rytą prasi
dėjo trumpos rekolekcijos, 
kurios baigias Didž. Šeštadie
nį vakare. Pamokslus sako 
kun. A. Drazdys. Pamaldos 
rytais 8 vai. ir vakarais 7 :30.

— Velykose pamaldos bus: 
Rezurekcija 5:30 vai. ir se
kamos mišios — 9, 10 ir 1.1 v. 
Mišparų Velykose nebus.

— Velykų vakarą Klaščiaus

salėje įvyksta parapijos di
dysis balius. Visi prašomi bū
tinai baliuje būti, kadangi 
visas pelnas dėl naujos baž
nyčios.

— Praeita trečiadieni Mas- b. *•
petho rėmėjai dalyvavo W. 
M. B. Q. radio programoje 
(A m er i k os). Kalb ė j o kun. 
Balkūnas apie Didžiosios Sa
vaitės dvasią.

— Laikraščiuose skelbiama 
kad mūsų klebonas šią vasa
rą vyksta Lietuvon. Sužino
ta, kad dėl naujos bažnyčios 
statybos kun. klebonas priver 
stas susilaikyti nuo jam ma
lonios kelionės.

— Praeitą pirmadienį pas 
kun. J. Balkūną įvyko Rytų 
provincijos kunigų susirinki
mas. Dalyvavo 15 kunigų.
la, kad dar ne visi atėjo. La
bai gražų ir naudingą pamo
kslą pasakė kun. Balkūnas.

Taip pat linksma girdėt, 
kad į mūši! koloniją atvyks 
Tėvas Bružikas, Jėzuitas, ge
gužės 5 ir bus iki 12 d. Šv. 
Aloyzijaus bažnyčioje.

SERGA p. MAČIULIO DU
KRELE

Mūsų direktorių pirm, ir 
darbštaus veikėjo J. P. Ma
čiulio dukrelė Virginia susir
go. Ją sėkmingai gydo jaunas 
profesionalas Dr. John Pe
ters—Petrauskas. Jaunoji
Virginia jau sveiksta ir tiki
me, kad jai ir tėveliams Ve
lykos bus linksmos.

Skaitykite ir Platinkite 
„Ameriką”

GALIMA NUSIPIRKTI Sj

f LIETUVOS VALSTYBINES DEGTINES f
i* JI

- I ei.: STagg 2-2306 - i mPi >.’-‘43.

I PALOCIUS SALDAINIŲ ]
= KRAUTUVŽ =
= GERIAUSIOS RŪŠIES / E
E Lengvi užkandžiai, kava/ arbata, Hot Chocolate
£ Pietūs išanksto susitarus. -
E AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš E
= geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: 5
E J. GINKUS, S
E 495 GRAND STREET, . BROOKLYN, N. Y. =

niiiiiiiiiiii iiiiiHiiiiiiiiniriiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinif

Tel. STagg 2—0788 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA 
? (LEVANDAUSKAS) 

I GRABORIUS
s

107 Union Avenue, Brooklyn, N. T.

Tel.: STagg 2—5013 _ NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS, Ine. 
BIELIAUSKAS 

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

Great Neck, N. Y.
Velykų teatras

Velykų vakare Sobenko sa
lėje, įvyks teatras ir šoikai. 
Brooklyn© Liet. Meno Teat
ras perstatys 3 veiksmų far
są ’’Pinigėliai”. Pradžia 4 v. 
po pietų. Po vaidinimo bus 
šokiai prie gero Hrdi“hi or
kestro. Įžanga nedidelė. Visi 
turės progos Velykas lietu
viškai praleisti saviškių drau
gystėje. Visi Long Island lie
tuviai kviečiami atsilankyti.

Atvažiuoja kun. J. Bruži- 
kas. Gegužės 5 d. su vidudie
nio mišiomis (12:30 v.) vieti
nėj airių par. bažnyčioj (Šv. 
Aloyzijaus) prasidės savaitės 

'misijos išimtinai lietuviams. 
Misijas duos garsusis jėzuitas 
kun. J. Bružikas. Misijos 
baigsis gegužės 12 d. Tvar
ka bus vėliau' paskelbta. Se’ 

• kite Ameriką.
Lietuvos vyčių 109 kp. su

VELYKOMS |
REPUBLIC LIQUOR STORE

Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Telefonas EVergreen 7-2089 

K • oH ? ų
Didesnius užsakymus siunčiame ir į kitus New Yorko v 

Valstybės miestus. Lietuvys niekuomet neis pas kitus,)! 
kai galima nusipirkt pas lietuvį. Mūsų kainos pigios. į*

GRAND PARADISE BALL ROOMS
* * '* - j . ’ < j j \

tsuvus GRAND ASS E M BLY
318 Grand St., Brooklyn, N. Y.

PUIKIAUSIOS SALES IR KAMBARIAI Šokiams, Susirinkimams 
Pasilinksminimams, Vestuvėms, Suėjimams

Telephone EVergreen 7-1123. Eleveitorius patarnauja

Tel.: Evergreen 7-//70 l

POVILAS GUSTAS j—: (i r a b o r i u s :— j
Išnuomojami automobiliai įvairiems reikalams j

423 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y. j

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 SARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

< . A A . I

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Inc.

- SAVININKAS—A. SHRUPSKIS
Gera Duona—Žmogaus Sveikata

Lietuviai vra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tik
rą Lietuvišką Duoną. ’’GARSO” KEPTUVĖ 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.

Kode! yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?
Dėlto, kad yra pateniuota 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. 

gauti j kitus miestus ar farmas, kreipiktės:
Watervliet, N. Y.

|ei norit
1920 7th Avė.,
N. MASENAS BAKING CO.
?■ i wc.-'-.m; ’ i-
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IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS
**; x * ’S

* 'v ’

Misijos pavyko 
i

Verbų sekmad. užsibaigė 
vienos savaitės misijos, ku
rias sėkmingai vedė jaunas, 
bet gabus misionierius kun. 
K. Žvirblis, O. P. Žmonių la
bai daug lankėsi, nors oras 
buvo labai nepalankus. Klebo 
nas Paulionis savo ir parapi“ 
jonų vardu išreiškė padėką 
misionieriui ir vienuoliams 
dominikonams, kad jie atsiun 
tė taip gabų misionierių A" 
merikos lietuviams. Ragino, 
kad kas tik kiek išgali, pa
remtų naujakurius domini" 
konus Raseiniuose.

— Gavėnios metu, o ypa" 
tingai Kančios ir Verbų se
kmadienį choras giedojo gry 
nai Gregorioniškas mišias. Pe 
reitą sekmadienį, laike pro- 
cesijos, vienų vyrų ansamblis 
gražiai atliko savo užduotį. 
Bet Velykų ryte choras vėl už 
trauks linksmas giesmes. Tai 
bus džiaugsmo giesmės Kris" 
taus Prisikėlimo šventėj. Už
sibaigus pamaldoms choras už 
traukė garsiąją Sandeli Ale
liuja. Velykų ryte pamaldos 
prasidės 5 vai. Mišios bus dar 
8, 9 ir suma 11 vai.

— Per Atvelykį rengiamas 
Margučių balius. Bus gan lin" 
ksmas, nes žada dalyvauti vi
sa parapija. Mat parapijos 
visos drugijos rengia jį.

Parapijos choras
Penkt. balandžio 12 d. įvy" 

ko choro mėn. susirinkimas, 
kurį atidarė malda mūsų pirm 
G. J. Visackas. Choristų atsi
lankė nemažas būrelis, kurie 
energingai kalbėjo apie atei" 
nančius darbus šio choro.

Antanas Linkus, protokolų 
raštin., atsisakė iš pareigų, 
nes jo darbas vakarais. Clio" 
ras dėkoja p. Linkui už jo 
darbą mūsų chore per du me
tu kaipo sekretoriaus. Jo vie 
ton buvo išrinktas gabus jau" 
nuolis Mečislovas Matuza, ku 
ris, tikime, energingai atliks 
šį darbą. Juozas Serbentas 
buvo išrinktas kaipo maršai" 
ka.

Broliukas ir sesutė: Juozas 
ir Leona Raynis ir Albina Bi- 
ganskiūtė prisirašė naujai 
prie mūsų choro.

Choristai, kurie dar neuž" 
simokėjot mėnesinės duoklės 
per pereitus šešis (6) mėne
sius, gaus atvirutes prašant 
atsilankyti į sekantį susirinki
mą, kuris įvyks gegužės 10 
d., kada bus apsvarstyta ką 
su tuom klausimu daryti.

Linkiu visiems linksmų šv. 
Velykų.

J. Avižonis, Koresp.

SMARKIAI SUSIRGO

Veikalas nepaprastai gra" 
žus. Vaizduojama šienapiutės 
laikas, kur jaunimas grėbda" 
mi šieną dainuoja gražias 
linksmas dainas. Verta kiek
vienam pamatyti šią gražią 
operetę.

Velykų ryte Apreiškimo ba
žnyčioj turėsim artistą smui 
kiniką p. A. Raišį. Bus ir dau 
giau smuikininkų kurie suda
rys stygų orkestrą.

LANKĖSI REDAKCIJOJ

Iš Lietuvos atvyko ir ku
riam laikui apsigyveno Ame
rikoj Pulkininkas Daktaras 
Lisauskas. Pereitą šeštadienį, 
lydimas muz. J. Jankaus, at
lankė ’’Amerikos” redakciją.

Svečias yra atvykęs į Ame
riką trejetai mėneshi pailsė
ti ir susipažinti su jam rūpi
mais gyvenimo klausimais. 
Malonus svečias apsigyvenęs 
Brooklyne.

PARVYKO IŠ MARIANA" 
POLIO

Balandžio 19 d. 1935 m.
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI 1

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

270 BERRY STREET 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.: MAnsfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS
(PETRAUSKAS) 

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

VALANDOS: 
1—2 P. P. 
6—8 vak.

Išklrlant 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

ATLAIDAI

Velykų trečią dieną, bal. 
23 d. įvyksta mūsų bažnyčios 
Globėjo, "Švento Jurgio atlai" 
dai. Iškilmingos Mišios bus 9 
vai. ryte. Mišparai su pamoks 
lu, kurį sakys kun. Dr. Men" 
delis iš Baltimorės, prasidės 
pusė po septynių v. vakare.

Sunkiai serga
Jau antras mėnuo sunkiai 

serga Marijona Vensevičienė, 
p. B. Brundzienės mamytė. 
Turi daug lankytojų, nes turi 
plačią pažintį.

Linkėtina greito pasveiki
mo.

Po sumai buvo susirinkimas 
svetainėj ir ten daug naujo 
papasakojo kun. K. Žvirblis, 
kaip nesenai atvažiavęs iš 
Lietuvos.

Ponia A. Pažereckienė, gy" 
venanti Maspethe išvežta į 
Long Island College ligoninę, 
kame bus daroma sunki opera 
cija. p. Pažereckienė yra darb 
šti katalikiškose organizaci" 
jose veikėja. Linkime laimin
go pasveikimo.

PROFESIONALAI VEIKIA

Šį ketvergą įvyko Brookly" 
no profesionaliu susirinkimas 
jų klube, kuris randasi Dr. 
Paulonio namuose. Jie nutarė 
duoti visą eilę paskaitų per 
radio. Profesionalai nutarė 
suruošti iškilmingas išleistu" 
ves p. Skipičiui. Šiuo laiku 
prie šios organizacijos prik
lauso 23 asmenys.

IŠ KARALIENĖS ANGELŲ 
PARAPIJOS

Ilgus metus buvusi mūsų 
darbšti choristė p-lė Švedžiū" 
tė išteka už A. Linkonio, net 
iš Chicagos, III. Šliūbas bus 
Kar. Angelių bažnyčioj šešta" 
dienį, bal. 27 d. 5 vai. vak. 
Laike šliūbo Parapijos vyrų 
choras giedos ”Veni Creator”

SADAUSKAITĖS KONCER
TAS

Žymi mūsų apylinkėj daini
ninkė Elena Sadauskaitė bal. 
28 d. rengia savo koncertą, 
Ukrainų salėj. Be Sadauskai
tės, programoj dalyvaus ir 
daugiau lietuviškų meno jė" 
gų.

APREIŠKIMO PARAPIJA

Choras, su dideliu pasišven 
timu mokinasi ’’Sylvia” ope
retę, kurią perstatys gegužės 
11 ir 12 d. Apreiškimo parap. 
salėje. Parapijos naudai.

Lietuviii Kolegijos Maria" 
napolyj keli studentai parvy
ko atostogoms ant Velykij pas 
savo tėvus ir gimines. Iš mūs 
apylinkės yra nemažas stu
dentu skaičius Marianapolyj.

Mums garbė, kad iš mūs 
apylinkės Marianapolyj yra 
ir profesorių, tai Juozas Var
naitis, kuris ten dėsto fiziką, 
biologiją ir graikų kalbą. Jis 
Velykoms irgi atvyko Brook- 
lynan su francūzų kalbos pro 
fesorium.

AMERIKOS LIETU
VIŲ KATALIKŲ PRO
FESIONALŲ SĄJUN

GA
RENGIA PIRMĄ OFICIALŲ 1935 M.
DIDELŲ EKSKURSI

JĄ Į LIETUVĄ
Išplaukia iš New Yorto

Moderniškuoju, Baltu motorlaiviu
’GRIPSHOLM’

Trečiadienį Liepos 3 d. 11 vai. ryte
New York — Klaipėda

Per Gothenburgą, Švediją

Visi Amerikos Lietuviai, 
Kviečiami Dalyvauti 
EKSKURSIJOS PALYDOVAI:

Sąjungos Centro Dvasios Vadas: 
Kun. Jonas Balkūnas

Sąjungos Centro Pirmininkas: 
Jonas C. Morkūnas

Ekskursija užgirta Lietuvių Lai- 
vakorčiiį Agentų Sąjujngos 

Amerikoje
Norį dalyvauti šioje Ekskursijoje 

malonėkite kreiptis žemiau paduo
tais adresais:

L. šimutis, (garbės pirmininkas) 
2334 S. Oakley Ave., Chicago, Hl.

’’Amerika”, Grand St., Brooklyn, 
New York.

J. C. Morkūnas, 41 Willite Drive, 
Rochester, N. Y.

”Darbininkas”, 366 Broadway, So. 
Boston, Mass.

’’Garsas”, 73 E. SSouth St., Wil
kes Barre, Pa.

Marianapolis College, Thompson, 
Conn.

Arba Į vietinį laivakorčių agentą

SWEDISH AMERICAN LINE

Phone EVergreen 8-10494

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

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

RAPOLAS KRUČAS

Flatbush Ofisas 
2220 Avenue J

-- -

Fotografas
65—23 Grand Avenue, Maspeth, N. Y. 

(Prieš Mount Olivet kapines)
Tel.: JUniper 5—0259

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

Tel.: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

Tel.: STagg 2-3672

PAKETBUKAI

LEATHER GOODS

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

Skelbimą Amerikoje.
IldllBillHBBlIlllillllHHBIIIHIIIIHIHWUttBBIt

GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS
J. P. MACHULIS

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

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

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