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Associated Press praneša, 
kad Didž. Britanija, Franci" 
ja ir Italija vėl pasiimtosios 
notą Lietuvai dėl vokiečių 
paneigimo Klaipėdoje. Tai tre 
čia nota. Vokiečiai atsisako 
dirbti su lietuviais seimelyj ir 
direktoriate. Tyčiomis boiko
tuoja ir trukdo krašto valdy
mą. Dabar jie direktoriatan 
visai nepakviesti. Santarvė 
protestuoja. Kodėl neprotes
tuoja dėl vokiečių boikoto? 
Kodėl tik lietuviai turi tai
kintis? Kodėl valstybė turi 
kęsti priešvalstybinį vokiečių 
veikimą? Šalin su netikusiais 
statutais. Protestų notos tik 
gurbui tinka.

Iš paskelbti! žemėlapių, pa
rodančių kokių žemių vokie
čiai nori, pasirodo, kad nepa
sitenkina Klaipėda, bet užsi
manė Virbaliaus, Naumiesčio, 
Šakių, Tauragės ir Palangos. 
Na, na, ar vokiečiai ar san
tarvininkai pralošė pasaulinį 
karą? Vokietija be karo nori 
pasidaryti didžiausia Europos 
valstybė šalia Rusijos.

—o—
Kun. Charles E. Coughlin 

pagyrė ir užstojo jo paties vy
skupas Michael Joseph Galla
gher. Katalikų kunigų, vys
kupų ir net kardinolų tarpe 
radosi prieštaraujančių kuni
gui Coughlinui. Norėta sulai
kyti jo kalbas per radio. Sa
ko kenkiąs tikėjimui, kišąs ne 
į savo reikalus. Vyskupas J. 
Gallagher pasakė: ’’Mano 
priežiūroj jis mokina senos 
tiesos dėsnių ir taisyklių”.

—o—
Ponas Rooseveltas išleis 15 

milionų dolerių surašyti visus 
bedarbius. Tada atskirs tin
ginius nuo darbininkų. Tik 
rudenį, lapkričio mėn. pradės 
dalinti milionus visose valsti
jose naujiems projektams. 
Darbas gamins darbą, padau
gins išlaidas ir industrijos ra
tas vėl pradės suktis. Tingi
niams bus atimta pašalpa ir 
prievarta varys dirbti. Bet 
Bet taksai, taksai..,.

—o—
Ar gerėja laikai? Jei sprę

sti iš bankų indėlių (depo
zitų), tai gerėja. Praeitais 3 
mėnesiais indėliai paaugo 3 
bilionais dolerių. Gruodžio 31 
d. visose bankose būta už 50 
bilionų dolerių. Žmonės dau
giau taupo.

Ar darbai daugėja? Darbo 
sekretorė p-lė Perkins prane
ša, kad į du metu darbai pa
daugėjo 2,810,000 dabar dau
giau dirba negu kovo mėn. 
1933 m. Bet kur kiti 10 milio
nų?
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PRANCŪZAI NENORI 
UŽTIKRINTI KLAIPĖ

DOS LIETUVAI

Maskva, bal. 22 d. — Kaip 
pranešė' Hearsto žinių ag. — 
Klaipėda buvo svarbiausia 
priežastis pakrikimo derybų 
dėl Franci jos ir Rusijos kari
nės sutarties, nes Rusija pa
reikalavo, kad Franci j a ga
rantuotų Pabaltijo valstybių 
sienas. Bet Francija atsisakė 
prisibijodama, jog jos kerai- 
viams gal tada teks ginti 
Klaipėdą, jei Vokietija ją pul
tų. Oficialiai derybos liko lai
kinai sustabdytos ir užsienio 
reikalų komisaras Litvinov su 
gryžo Maskvon. Tačiau mano- 
hia, kad ta sutartis būsianti 
padaryta laike Lavai apsilan
kymo Maskvoj.

LIEPIA KOMUNIS
TAMS DEMONSTRUO-

TI PRIEŠ VOKIE
TIJĄ

Maskva. — Europos valsty
bę komunistų partijos išleido 
bendrą atsišaukimą, kviečian
ti visus darbininkus demons
truoti gegužės 1 d. prieš Vo
kietiją ir prisižadėti ginti Ru
siją, jei toji būtų užpulta. At
sišaukimas tilpo Pravdoj ir 
sako, kad Vokietijos imperia
listai kartu su sąjungininkais, 
Japonija ir Lenkija, bando iš
provokuoti karą. Po atsišau
kimu pasirašo Vokietijos, 
Franci jos, Anglijos, Lenkijos, 
Italijos, Čekoslovakijos, Bel
gijos,'Austrijos, Vengrijos ir 
Lietuvos komunistų komite
tai.

PIRMOJI BRAZILIJOS LIE
TUVIŲ BAŽNYČIA

Kovo 24 d. su didelėmis iš
kilmėmis pašventinta pirmo
sios liet, katalikų bažnyčios 
Brazilijoj pamatai Vila Ze- 
linoj. Bažnyčia pašvęsta šv. 
Juozapo garbei. Iškilmės pra 
side j o pamaldomis Vila Belos 
koplyčioj, kur dalyvavo mi
nios lietuvių iš viso Sao Pau
lo miesto, priemiesčių ir apy
linkės farmų. Pamaldas atna
šavo monsinjoras Erneste de 
Paula. Pašventinimo iškilmė
se, kurios užsibaigė gražiojoj

Vila Zelinoj, dalyvavo 3—4 
tūkstančiai žmonių, nemažai 
ir aukštų svečių — dvasiškių 
ir pasauliečių, kurių tarpe ir 
konsulas p. Mačiulis. Sao 
Paulo general vikaras Mons. 
Ernesto de Paula pasakė gra
žią ir labai palankią lietu
viams kalbą. Po pašventinimo 
apeigų įvyko pietūs DLK. Vy
tauto mokykloj, kuriuose pa
sakyta daug karštų kalbų. 
Nuotaika buvo begalo jauki 
ir maloni.

MIRĖ ARTISTAS JUO
ZAS VAIČKUS

Kaunas. — Balandžio ' 8 
d. Kaune pasimirė gerai ame
rikiečiams žinomas artistas 
Juozas Vaičkus. Mirė staiga, 
širdies liga. Velionis bal. 16 d. 
ruošėsi minėti savo amžiaus 
50 meti} jubiliejų ir 30 metų 
scenos darbo sukaktuves, ku
rių jau nebesulaukė. A. a. J. 
Vaičkus buvo vadinamas Lie
tuvos teatro steigėju. Pasta
ruoju laiku rūpinosi pirmo
sios lietuviškos filmos apie 
Kražių skerdynes pastatymu. 
Velionis iškilmingai palaido
tas Kauno kapinėse.

JONSONAS GINA 
NRA

Washington, bal. 18. — H. 
S. Johnson, NRA organizato
rius ir buvęs administratorius 
stoja už NRA pratęsimą. Jis 
pažymi, kad kongreso parei
ga yra šį aktą pataisyti, pa
keisti tai, kas jame yra nege
ra ir vydyti toliau. Nes jį pa
naikinus pasireikštų netvarka 
krašto pramonėje. Johnsonas 
taipgi sako, kad už įvairius 
NRA akte negerumus ir už ko 
dus nereikia kaltinti vyriausy 
bės, bet jį patį. Jis sako, vi
sur pasitaiko negerumų, bet 
ne taip daug, kaip tvirtina 
priešai.

DANCIGO KORIDO
RIUJE TERORAS

Dancigas, bal. 18. — Tero
ras siaučia prieš vokiečius 
Dancigo koridoriuje. Susior
ganizavę kašubai naktimis už 
puldinėja vokiečius ir daužo 
jų namų langus. Nukentėję 
vokiečiai nepaduoda spaudai 

savo pavardės, kadangi len
kai užpuolikai grasina jiems 
už tai.

Kalbama, kad lenkų jauni
mas, daugiausia ’’Sokolų” or 
ganizacijos nariai veikia prieš 
vokiečius.

NAUJAUSI VOKIE
ČIŲ TANKAI

Spauda rašo apie naujau
sios konstrukcijos vokiečių 
tankus, kurie gali nuvažiuo
ti nuo 90 iki 160 kilometrų į 
vai. Yra ginkluoti dviem auto
matiškom* patrankom ir 2 
kulkosvaidžiais, kurie iššau
na per 1 min. 1000 kartų. 
Šių tankų šarvai esą labai sti
prūs. Vokiečiai esą turi ir ki
tokių tipų naujausios konstru 
kcijos didelių ir mažų tankų.

RYTPRŪSIUOSE TE
RORIZUOJA LIE

TUVIUS

Vokiečiai Rytprūsiuose vis 
grasina Lietuvai ir lietuviams 
dėl hitlerininkų bylos. Atmo
sfera ten tiek įtempta ir gy
ventojai sufanatizuoti, kad 
lietuviai Tilžėje ir kt. mies
tuose bijo išeiti į gatvę, neno
rėdami būti apkulti. Tai vokie 
čiams duoda nemažai pasiten
kinimo, ir dėl to džiaugiasi 
net jų spauda. Paskutinės 
’’demonstracijos” buvo Tilžė 
je ir Elbinge.

ŠV. RAŠTAS ČIGONŲ 
KALBA

Čekoslovakijoj Dr. Man, 
anglų kalbos mokytojas Brno 
universitete, pradėjęs versti 
į čigonų kalbą šv. Raštą — 
Bibliją. Jam šitam darbe pa
deda keli čigonai studentai. 
Vertimas labai sunkiai vyks
tąs, todėl, kad čigonų kalba 
yra mišinys kalbų tų tautų, 
tarp kurių čigonams tenka 
verstis. Gramatika bei rašyba 
čigonų kalboje nėra nustaty
ta.

Šį sekmadienį prasideda 
saulės šviesos taupymo laikas 
— Daylight saving time. Tai
gi nepamirškite pasukti savo 
laikrodžių 1 valandą pirmyn 
ir nepavėluokitę į bažnyčią 
ir darbus.

MIRĖ BUVĘS KONT
ROLIERIUS V. MA

TULAITIS

Balandžio 4 d. mirė buvęs 
Valstybės kontrolierius Vin
cas Matulaitis. Velionis 'gimė 
Mariampolės apskr., Šunskų 
vals., Domeikų km. Mokėsi 
Mariampolės gimnazijoje ir 
Petrapilio universitete, kur 
studijavo fiziką ir matemati
ką. Baigęs universitetą 30 m. 
dirbo Petrapilyje, valstybės 
kontrolėj. Grįžęs į Lietuvą, 
buvo kredito inspekcijos vyr. 
inspektoriumi, o 1928 m. buvo 
paskirtas Valstybes kontrolie
riumi. Šias pareigas ėjo ligi 
pereitų metų.

Laidotuvės įvyko Kaune 
balandžio 7 d., kuriose daly
vavo vyriausybės nariai, ka
riuomenės vadovybė ir gausus 
būrys šiaip žmonių.

ORO APSIGYNIMO 
SĄJUNGA

Kaune aviacijos vifšin. pul
kim Gustaičiui pirmininkau
jant, įvyko Aero’Klūbe dide
lis visuomenės organizacijų 
atstovų susirinkimas, kuria
me nutarta įsteigti Kaune su 
skyriais visoje Lietuvoje di
delę sąjungą apsigynimui nuo 
oro užpuolimų. Jau artimiau
siomis dienomis bus pareng
ti šios sąjungos įstatai ir bus 
pradėta veikti.

HITLERIS SVEIKINA 
KARDINOLĄ

Jo Emin. kardinolas Schul
te, Koelne arkivyskupas, mi
nėjo savo vyskupavimo sida
brinį jubiliejų.

Be daugelio kitų sveikini- 
mų kardinolas gavo ir nuo di
ktatoriaus Hitlerio sveikini
mą.

Latvijos kariuomenės vado
vybė vieneriems metams pa
skyrė į Lietuvos kariuomenę 
5"to Kesių pėst. pulko vyr. 
leitn. M. Purinšą, kuris jau 
atvyko į Kauną.

Stažą Lietuvos kariuomenėj 
vyr. leitn M. Purins atliks I- 
me pėstn. pulke Ukmergėj.
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kacijos, krikščionybės dorybių 
neigimas gali duoti tokį su
puvimą. Kur laisvamanių t ei" 
girnas, kad kultūra, apšvieta 
dorina visuomenę. Mes Ame" 
rikoje matome šios argumen
tacijos absurdą. Gaila, kad 
mūsiškė šliuptarniada tiki į 
panašius absurdus. .

KRIMINALISTŲ ARMIJA

Moralinį supuvimą liudija 
taipgi Amerikos kriminalistų 
armija. Teisingumo departa- 
mentas Washingtone paduoda 
1934 metų šitokias statistikas: 
indeksuota 4,696,576 finger 

smas nėra nusprendęs pripa
žinti Respublikos įstatymą 
arba Klaipėdos kr. įst. priešta
raujant Klaipėdos krašto sta
tutui, joks teiemas negali Re
spublikos įstatymo arba Klai
pėdos įstatymo netaikyti. Sta 
tutinio teismo posėdžiai yra 
vieši, nors to teismo nutarimu, 
ypatingais atvejais gali būti 
ir uždaromi. Teismo sprendi
mai neskundžiami. Įstatymas 
veikia nuo jo paskelbimo die
nos, kovo 13 d.

Š MŪSŲ VEIKIMO CENTRO
Mes šaukiame i garbingą

Balandžio 26 d., 1935 m.

darbą. Toji kova, aišku, nebus 
pasekminga, jei mes patys 
kovotojai neįsigysime Kris- 
taus dvasios, kaip sako pats 
Kristus: ” Jei kas nepasiliktų 
manyje — tas bus išmestas 
laukan, kaip šakelė, ir sudžius 
ją surinks, įmes į ugnį ir su" 
degins” (Šv. Jono Evan. 15, 
6).

Kad kovą laimėti, reikia bū
ti sąmoningu’'katalikų orga
nizacijų nariu, ne tik iš var
do, bet ir dvasioje. Taip pat 
reikia būti veikliu nariu ir tu
rėti apaštališkosios dvasios. 
Kitaip kova būtų sunki, mūsų 
pozicijos silpnėtų ir Maskvos

Šventieji Metai prasidėjo pernai balandžio 2 d. ir bai" 
giasi šiemet Atvelykiu bal. 28 d. Šie Šventieji Metai buvo ne
paprastas jubiliejus, nes priminė mums, kad sukako devy
niolika šimtmečių nuo Jėzaus Kristaus mirties ant kryžiaus 
ir pasaulio atpirkimo. Dievas — žmogus savo kančia ir mir
timi sutaikė mus su Dievu, savo krauju tapdamas mums iš
teisinimu, įšventinimu ir atpirkimu, pagrindiniai nuveikda
mas velnio, pasaulio ir mirties galybę.

Aišku, kodėl visas pasaulis ypatingu būdu, didžiausiomis 
iškilmėmis minėjo šv. metus. Jubiliejus davė daug gražių 
vaisių. Tikintieji su karštesnių pamaldumu ir skaitlingiau 
lankėsi į Dievo namus ir gausūs būriai artinosi prie šv. Sa
kramentų. Milijonai pelnė jubiliejinius atlaidus. Skaitlingos 
misijos, gražios procesijos liudija tikinčiųjų meilę ir atsida" 
vimą savo Karaliui.

Šv. Tėvas Pijus XI pareiškė karštą savo norą, kad šis 
jubiliejus būtų užbaigtas ypatingomis iškilmėmis ir pamaldo
mis. Ta proga jis visus tikinčiuosius dar kartą skatina siųsti 
Aukščiausiajam maldas, kad dabartinis neramus ir maištin
gas pasaulis pamiltų taiką, krikščionišką tautų vienybę, 
kad būtų išmelsta nusidėjėliams atleidimas, drebantiems ir 
abejojantiems ramybė, nelaimingiesiems suraminimas, alka
niems duona, klystantiems tiesos šviesa ir visiems amžinas 
išganymas. Šv. Tėvas ypač trokšta, kad tautos pametusios ne
santaiką ir nesupratimus, susilauktų tikros krikščioniškos 
taikos ir ramybės. (Arki v. J. Skvirekas).

Užbaigiantį Šv. Metus Nekaltai Pradėtosios Marijos stebū“ 
kligoje vietoje Liurde, Prancūzijoje bus laikomas iškilmin
gas triduumas. Pradedant bal. 25 ir baigiant 28 d. bus laiko" 
mos šv. Mišios, be sustojimo, vienos po kitų. Visos tautos da
lyvaus tose iškilmėse, kad kartu per Švč. Mariją, Dievo Mo
tiną, prašyti dangaus žmonijai gerovės, santaikos ir ramybės.

Visas krikščioniškas pasaulis, baigs Jubiliejinius metus 
padėka Aukščiausiam už atpirkimą, už Šv. Mišių aukos pa
likimą, už visas suteiktas malones amžiais naudotas, už Šv. 
Bažnyčios įsteigimą ir globojimą.

Popiežius Pijus XI tad kviečia: ”Dėl to tomis dienomis 
visas katalikų pasaulis, nuo saulėtekio iki saulėleidžio, vienu 
balsu, viena mintimi išties maldaujančias rankas į Dievą ir 
Švenčiausąją Jo Motiną prašydamas pasigailėjimo, ramybės, 
išgelbėjimo. Tikrai didingas reginys, kuris leidžia pranašau
ti laimingesnių dalyku pradžią”. J. B.

APŽVALGA
MORALIS SUPUVIMAS
Dr. Irving S. Cutter prane

ša, kad tarp 1921 ir 1929 me
tų Jungt. Valstybėse būta 1,- 
226,643 daugiau sifilitikų ne 
tyfuso karštligės ligonių. Si" 
filitikai viršino net džio
vininkus visu geru milionu. 
Kas met priauga 500,000 si
fili tiku, kurių 90 nuošimtis 
užsikrečia seksualiniu konta
ktu. Sifilis yra pavojingesnis 
sveikatai ar kūnui, nė bile 

kuri kroninė liga. Jis ardo 
širdį, arterijas, nervus, kau
lus, smegenis. Jis veda į be
protystę yra priežastimi 15 
nuošimčių aklumo akių ir dau 
gelio be gyvybinių gimdymų. 
Ši liga trumpina gyvenimą vi
su trečdaliu, žemina sveika
tingumą šeimoje, paruošia dir 
vą daugybėmis ligų ir neša 
didelius skausmus ir vargus. 
Tai dvasinis supuvimas paei
nąs iš kūninio supuvimo. Ne
paisant aukštos kultūros, ėdu 

prints, 5,824,448 indeksuotų 
pavardžių. Vien tik 1934 m. 
kriminalinių areštų buvo 343,- 
582. Prasižengimai vieniems 
metams vyriausybei kainuoja 
šimtai milionų dolerių. Iš mi
nėtų vienų metų kriminalistai 
taip išskirstomi: 6,636 areš
tuoti žmogžudystėje, 14,377 
vagystėj, 30,894 užpuolime, 
47,450 muštynėse, 11,071 au
tomobilių vogime, 9,576 apga
vystėje, 6, 91 neteisėtai laiką 
ginklus. Iš šių vyrai viduti
niškai 19 metų senumo, mote
rys 23 metų (jų tik 23,645). 
Kalėjimai perpildyti, teismų 
kvotos taip ilgos, kad reikia 
mėnesius laukti, kol įvyksta 
teismai. Ar reikalinga gražes
nių lentelių įtikinti visuome
nę moraliniu nupuolimu. Sta
tistinės žinios taipgi rodo, 
kad didelė mažuma krimina
listų turėjo gerą tikybinį iš
auklėjimą. Taip, vieša apšvie
ta, aukšta kultūra neužtikri
na dorą žmonėse.

STEIGIAMAS STATUTINIS 
TEISMAS

’ ’Trimitas ’ ’ rašo : Respubli
kos Prezidentas paskelbė sta
tutinio teismo įstatymą. Sta
tutinis teismas spręs bylas 
dėl įstatymų ir aktų priešta
ravimo Klaipėdos kr. statu
tui. Statutinis teismas yra vy
riausiame tribunole. Jį suda
ro pirmininkas ir keturi tei
sėjai. Pirmininku yra vyr. 
tribunolo pirm., o pavaduoto
jas yra vyr. tribunolo sky
riaus pirmininkas. Teisėjai 
priežiūros ir drausmės atžvil
giais prilyginami vyriausio 
tribunolo teisėjams. Statuti
nis teismas spręs bylas del 
Respublikos įstatymo prieš
taravimo Klaipėdos krašto 
statutui, dėl Klaipėdos krašto 
įstatymo prieštaravimo Klai- 
pėos statutui, dėl Klaipėdos 
gubernatoriaus akto priešta
ravimo Klaipėdos krašto ssta- 
tutui ir dėl Klaipėdos krašto 
seimelio neįstatyminio akto 
prieštaravimo Klaipėdos kraš
to statutui. Ligi statutinis tei-

Kovą
Šiandien eina smarki kova 

tarp Romos ir Maskvos. Visos 
jėgos, kurios neina su Kata
likų Bažnyčia, netiesioginiai 
padeda Maskvai. R. Maederis 
vienoj savo knygoj sako, kad 
kovą laimės katalikai arba 
bolševikai. Kam nežinoma, 
kaip veiklūs yra Rusijos bol
ševikai. Jie turi tvirtai suor
ganizavę ’ ’Kovojančių bedie
vi!} sąjungą”, kurios uždavi
nys yra visokiomis priemonė
mis griauti tikėjimą. Į šią są
jungą priklauso milionai Ru
sijos bolševikų, jų tarpe mo
terys ir net vaikai. Jie iš visų 
savo jėgų kovoja prieš tikė
jimą panaudodami spaudą, or 
ganizacijas, radio, filmas ir 
kitokius būdus. Tas darbas 
varomas ne tik Rusijoj, bet jų 
skleidžiami nuodai siekia ir 
kitus pasaulio kraštus.

Neveltui Popiežius Pijus XI 
kviečia viso pasaulio katali
kus kovoti su visokio plauko 
bedievybės skleidėjais ir jos 
palaikytojais. Tai kovai nuro
do imtis galingo ginklo — pa
sauliečių apaštalavimo. Be
veik visi krikščioniški kraštai 
išgirdo savo vyriausiojo Va
do balsą ir rimtai pradėjo or
ganizuotis didelei kovai per 
Katalikiškąją Akciją Tačiau 
dar ve visi katalikai suprato, 
ką reiškia popiežiaus kvieti
mas pasauliečius apaštalavi
mo darbą dirbti. Mat, yra ka 
tulikų, kurie lyg dar nežino, 
kad katalikybė yra kovojanti 
religija. Katalikas turi būti 
kovotojas už Kristų, už žmo
nijos išgelbėtoją ir išganytoją

Kad išklausyti popiežiaus 
balso, Lietuvoje susiorganiza
vo Katalikų Veikimo Centras, 
Amerikoje — Lietuvių R. K. 
Federacija. Iš to aišku, kad 
mes, lietuviai, nepasilikome 
nuo kitų tautų. Bet kįla klau
simas, ar daug mes turime 
žmonių, savo tautiečių, ku
riuos galėtumėm pavadinti ko 
vo to jais už Kristų pilnų to žo
džio prasme, drąsiai ir efek
tingai dirbančių apaštalavimo 

nuodai užnuodytų ir mūsų tau 
tą, kuri ligšiol buvo dora, ka
talikiška tauta.

Tie dalykai čia yra prime
nami dėl to, kad dabar Ame
rikos lietuvių kolonijose ei
na katalikiškojo veikimo va
jus, siekiant laimėti kuo dau
giausia narių katalikiškoms 
organizacijoms, praplatinti 
katalikiškąją spaudą, sutrau
kti visas lietuvių katalikų or
ganizacijas ir draugijas į A. 
L. R. K. Federaciją, kad ben
dromis jėgomis vesti kovą su 
visomis jėgomis,, kurios nori 
sugriauti ir visą mūsų tautą 
pražudyti.

• Fed. Sekretorius.

KIEK VOKIEČIAI IŠVEŽĖ 
IR SUDEGINO TURTO

Vokiečiai okupavę Lietuvą 
stengėsi kuo daugiausiai išvež
ti į. savo”faterlandą” miško, 
gyvulių, vilnų, kailių, viokių 
maisto produktų. Ir jie vogė, 
plėšė, vežė ką galėjo. Jie iš
vežė 421 bažnyčios varpų 3," 
000,000 aukso rublių vertės, 
nes vidutiniškai, aukštos dva
siškuos žiniomis, kiekvienas 
varpas kaštavo 8,000 rublių. 
Sudegino ar niekais pavertė 
39 bažnyčias, 18 išplėšė. Su
rinktomis žiniomis vokiečiai 
išvežė už 85,000,000 aukso ru
blių miško, už tiek pat svie
sto, kiaušinių, kiaulių paukš
tienos. Be to jie nuėmė kai 
kur keturis derlius rugių, 
kviečių, avižų ir dobilų, kas 
sudaro žymiai daugiau negu 
miškas.

Kiek išviso vokiečiai sude
gino trobesių — sunku pa
sakyti. Tačiau turimomis ži
niomis tik Šiaulių apskrityj 
sudeginta 382 ūkiai ir 1102 
kaimuos ir miesteliuos gyve
namų namų. Šis turtas taip 
pat siekia šimtus milionų.

Ką vokiečiai tam tikra su
tartimi vėliau Lietuvai neva 
grąžino, tai tik lašas jūroje. 
Jie dar daug mums skolingi 
ir turėtų atsilyginti, o ne 
šmeižtais pulti ir suirutes 
mūsų Tėvynėj daryti.



ŠERMUKŠNINĖ

ŽIŪRINT PER SPAKTYVĄ

Seniau, kaip p. Sirvydai re“ 
daktoriavo ’’Vienybei” tai 
jie buvo pilni bosai. Vėlesni 
redaktoriai pasidarė nebebo“ 
sai, o tik furmonėliai. Bet da
bar netik idėjos, ne tik pared" 
kas ir netik ūpas, kišenius ir 
unaras ’’Vienybės” pasikeitė, 
ale pasikeitė ir visokios kitos 
rokundos. Dabar jau ir V. 
Sirvydas ’’Vienybėj” dairosi 
tik per žiūroną. — Kad taip, 
tai ir aš pakilau j panaberiją 
ir su savo šermukšnine besisu“ 
kinėdamas, į svietą žiūriu per 
labai vožną išmislą — spakty- 
vą. Ir, ar man tikėsit, per tą 
spaktyvą visas svietas kitaip 
matos: čia kaip su gera švie
sa, surandi visokių banaliukų, 
kurių nuoga akis nemato. 
Taip ikišiol skaičiau gazietas 
ir nežinojau, o čia dabar su“ 
radau štai ką: ’’Rytas” rašo: 
’’pora šimtų burliokų išva
žiuoja į Afriką..., žydai didž“ 
turčiai keliauja į Palestiną.... 
J. Tysliavą varo iš Ameri
kos.”

’ ’N. Gadynės ’ ’ ir sklokinin- 
kų visagalis bosas L. Prūsei“ 
ka sako: ’ ’Amerika klausia p. 
Tysliavos, kada jis pradės 
poteriauti iš Vilniškio—B ai" 
kūno kantiškos?” — aš tokio 
klausymo neradau ’ ’Ameri
koj ’ ’ nei su spaktyva. Bet dar 
nenustojau nodiejos — gal 
dar kada surasiu, kai įsigy
siu teleskopą vietoj spakty- 
vos.

—o—
Kažkurie mūsų radiošiai 

vis znaimina, kad niekur ge-. 
riau negali pasišokt, kai pas 
Witkowskį. Ir taip tą znaimi" 
nimą sutvarko, kad klausyto
jui rodos, jog tas Witkowsky 
yra tikras lietuvis, geras pa
triotas ir net geresnis už ge
riausią lietuvį muzikantą ar 
šokių rengėją. Taigi žiūrint į 
tokį elgesį mūsų radiošių, ku
rie vis džiaugiasi savo lietu
viškumu ir patriotiškumu, ne
reikia nei spaktyvos, nei šer
mukšninės, o tik puodo.... Su" 
silaikykit, vyrai; nemislykit, 
kad lietuvių jausmai polko
mis tiek atbukinti, kad nei to
ki nečysti garsinimai jų ne
užgaus.

Dėdei gromatos.

Par Velykas kažkurie ma
no šenavotojai atrado jiems 
nesuprantamų rokundų. Taigi 
aš apturėjau gromatas nuo jų 
su prašymais išvyrožymų. 
Taip vienas žemaitis rašo: 
’’Gerbiams Diede! Aš neži
nau, kodiel per Velykas ant
ros koliektos metu kunigielis 
nevisiems pakišo beskę

Sutaupęs pusdolerį.
— Brangus prieteliau, tik

rai išvyrožyt negalėčiau, bet 
man atrodo, kad kunigėlis ma 
tė, jog tu rankoj jau turi 
pusdolerį, o jo krepšyj buvo 
dar nemažai ir dolerinių. Jis 
pamanė, kad tau jau užteks 
ir tiek, kiek pagavai per pir
mą kolektą. Kiti gal dar buvo 
nieko nepešę ir stovėjo su pus" 
ta sauja. Jie galėjo būt dar 
iškadlyvesni.

Kitas klausia: ’’Dėdulė, ar 
neištulmočitum, kodėl kaiku- 
rie mūsų veikėjai, ar kaip tu 
juos vadini čyfai daug kalba 
bet nedaug dirba. Jų platūs 
prižadėjimai ir priklodni išve
džiojimai baigiasi su jų išėji" 
mu iš mitingo? Krosnietis.

Dzūkeli mat jie gal ir yra 
veikėjai tik dėlto, kad moka 
gražiai rokundas tiest ant 
mitingų stalo. Tas rokundas 
jie ištlumočino kitiems. Jei jie 
dasimislytų, kad tą patys tu
rėtų atlikti, tai jie mitinguos 
visai nesirodytų ir tais čyfais 
senai būtų nustoję būti.

’’Vožnas Dėde su Šermuk“ 
šnine! Kodėl Tysliava vis taip 
rašo, kad atrodo jog jis yra 
netikintis.”

— Dėlto, kad jei jis būtų 
tikintis, tai jis turėtų pradėt 
tikėt, ir į tai, kad jis taip 

; neilgai rašys. O tokio tikėji
mo jis labai nemėgsta, nes ži
no, ką reiškia. ’’Pasiimk če" 
modančiką ir marš”.

Dėde.

Advokatai nori, kad nau
jas šventasis Sir Thomas Moo" 
re būtų jų patronas. Dabar
tinis patronas yra šv. Ivas. 
Senas padavimas pasakoja, 
kaip šv. Ivas, tuo metu buvęs 
advokatas, buvo šv. Tėvo pa 
skirtas išrinkti advokatams 
patroną. Šventasis, aprištomis 
akimis paleistas Laterano ba
zilikoje apeiti šventųjų sto- 
vylas ir apglėbti stovylą, ku
rį bus išrinkta. Prieina jis 
prie šv. Mykolo, duriančio vėl 
nią, stovylos ir apkabina ne 
šventą Mykolą, bet velnią.... 
Jam mirus šv. Ivas buvo pa
skirtas advokatai globėju, nes 
advokatai nenorėjo velnio 
už globėją.

Skaitykite ir Platinkite 
„Ameriką”

TRUMPOS NAUJIENOS
-------------o------------

— Prieš pat Velykas pas 
Mussolinį lankėsi Austrijos 
vice-kancleris princas Star" 
hemberg. Jie tarėsi paduno-
jaus valstybių konferenciją, 
kuri įvyks birželio mėn. Ro
moj, ir Austrijos atsiginklavi 
mo klausimu

— Lietuvos Atgimimo D" 
jos pirmininku (šešiems me
tams) išrinktas generol. T. 
Daukantas, buvęs Liet. Kon
sulu Pietij Amerikoj.

— Nuteistųjų Klaipėdos iš
davikų — hitlerininkų kasa“ 
cijos skundas bus svarstomas 
Lietuvos Vyriausio Tribuno
lo. Iki tam laikui visi nuteis
tieji sėdi Kauno sunk, darbų 
kalėjime. Kažkurie jų spar
čiai mokosi lietuvių kalbos.

— Anglijos iždo sekretius 
pareiškė, kad Anglijos ekono
minė padėtis yra žymiai pa" 

1 gerėjusi ir yra normali 80%.
— Velykų pirmą dieną 

įvykęs baisus žemės drebėji
mas Formozos saloj užmušta 
apie 3,000 gyvent, ir apie 12,“ 
000 sužeista. Drebėjimas buvo 
begalo smarkus. Visa sala pa
liesta baisios nelaimės. Keletas 
kaimų visai praryta ar sunai
kinta. Be pastogės liko apie 
250,000 žmonių. Formozos sa
la yra Japonijos valdžioje. Ja
ponai ją atėmė iš Kinijos 
1895 m.

— Jau išėjo literatūros, 
mokslo, visuomenės ir aka
demiško gyvenimo žurnalo 
’’Židinys” š. m. 3 numeris. 
Tarp daugelio rimtų raštų, 
yra buvusio amerikiečio prof. 
K. Pakšto labai originalus 
projektas, kuriuo galima bū
ti} atgauti Vilnių, Lietuvą pa
dalinant į Kauno, Vilniaus ir 
Klaipėdos kantonus. Nesigili
nant į kitus klausimus, — ga
lime tvirtinti, kad leisti tokioj 
’’kantoninėj” Lietuvoj lenkų 
kalbai lygias teises su lietu
vių, yra visai arti nesąmonės. 
Nebent autorius mano, kad 
šis punktas yra tam, kad len
kus sukursčius nusileisti, o 
vėliau ta lygybė būtų ’’išly
ginta” iš gyvenimo.

— Kovo 18 d. sukako 50 
metų nuo žinomo rašytojo 
Suvalkų krašto dainiaus po
eto Petro Armino — Trupinė
lio mirties. Jo mirties sukak
tis Lietuvoj buvo tą dieną 
paminėta.

— Prekybos derybos tarp 
Italijos ir Am. Jungt. Valst. 
nutrūko, dėl Italijos suvaržy
mo užsienio prekybos.

— Čekoslovakijoj susektas 
šnipų sindikatas, dirbęs Vo
kietijos naudai. - Areštuota 
daug sindikato narių, vokie

BAIGIASI JUBILIEJUS

Didieji Metai jau prie angos. 
Balandžio 26, 27 ir 28 dd. vi
same katalikiškame pasaulyj 
daromos didžiausios iškilmės 
ir paminėjimas. Gi specialus 
paminėjimas daromas yra 
Liurde, nes kaip tik šiais me
tais įvyksta deimantinis ju
biliejus nuo tos valandos, ka
da šv. Bernardetai apsireiškė 
Nekalto Prasidėjimo Švč. Pa
nelė Marija.

Liurde bus laikomos be per
traukos kas pusvalandis šv. 
Mišios per ištisas tris dienas 
ir naktis (balandžio 26 27 ir 
28 d.) Šimtai tūkstančių žmo 
nių tas dienas eis prie Komu
nijos, nes kartu yra ir Švč. 
Sakramento 19 šimtų metų ju 
biliejus. Balandžio 28 d. 3 vai. 
po pietų bus pontifikalės šv. 
Mišios, laikys vienas iš kar
dinolų, o pamokslą sakys pats 
šv. Tėvas visam pasauliui per 
radio.

Viso pasaulio katalikai yra 
kviečiami tas dienas praleisti 
didžiausiame susikaupime ir 
pagarboj, taip pat yra ragina
mi, kad tas tris dienas, o ypač 
jau paskutinę dieną t. y. ba
landžio 28 d., kiek galima, 
visi priimtų šv. Komuniją ir 
aukotų šv. Tėvo intencijoms. 
Gi šv. Tėvo intencijos štai 
kokios: kad išnyktų baisaus 
karo šmėklos, kad visame pa 
saulyj užviešpatautų tarp tau 
tų ramybė ir taika, kad klai
datikiai grįžtų prie motinos 
Bažnyčios, kad patys katali
kai sustiprėtų tikėjime, o ku
rie apleido savo tikėjimą, kad 
neatidėliodami atsiverstų.

Brooklyno diecezijos vysku 
pas Thomas E. Molloy paskel 
bė paraginimą, kad visi ka
talikai tas tris dienas rinktus 
gausiai į bažnyčias, rytais ir 
vakarais darytų pamaldas su 
švč. Sakramento palaimini
mu, o sekmadienį (bal. 28) 
nuo sumos iki pat vakaro bū
tų iškilmingai adoruojamas 
monstrancijoj Švč. Sakramen 
tas, kuris buvo įsteigtas prieš 
19 šimtų metų tose vyskupijo
se irgi panašiai bus daroma.

Visi katalikai turėtų šv. 
Tėvo ir savo ganytojų balsą 
išgirsti ir uoliai paskelbtos 
iškilmėse dalyvauti. Be to 
dar galima iki sekmadienio 
aplankyti paskirtas bažnyčias 
ir pelnyti jubiliejaus atlaidus.

čių. Kažkurie buvę net aukš
tose vietose kariuomenėj.

— Europos politikai, susi
rinkę Genevon pasmerkė Vo
kietijos atsi ginklavimą ir 
tarptaut. sutarčių laužymą. 
Taigi Lavalis laimėjo. Bet 
Hitleris labai pasipiktino to
kiu T. Sąjungos elgesiu. Jis 
pamatė, kaip netikėtas kariš
kų jėgų tinklas apsupo jo fa“ 
terlandą.

— Pasirodo, kad garsus 
ginklų fabrikantas Krapas, 
kurio dirbtuvės Vokietijoj da
bar veikia dieną ir naktį, 
kontroliuoja Švedijos ginklų 
pramonę. Tas Švedijos parla
mente sukėlė nerimo.

— Iš Tilžės į Klaipėdą at
bėgo 3 vokiečiai, kurie vos 
pasprukę iš nazių nagų už jų 
politikos kritikavimą. Ketvir
tas jų draugas bėgant polici
jos buvo sučiuptas.

Atstovų rūmai Washingto
ne 372 prieš 33 balsus pralei
do bilių dėl senatvės pensi
jų, nedarbo apdraudos ir mo
tinų priežiūros. Tai žingsnis 
prie užtikrinimo ateities pra
gyvenimo.

Vyriausybė išleis 500 įsta
tymų, kuriais bus išdalinami 
4,880 milionų dolerių. Sako, 
kad dabar gerbūvis turi grįž
ti. Plieno magnatas p. 
Schwab mano, kad dar tokio 
gerbūvio neturėjome, kokio 
sulauksime už 5 metų. Gal...

— Kovo pabaigoj tarp Bra
zilijos ir Anglijos pasirašyta 
sutartis dėl senų skolų likvi
davimo.

— Nepatikrintomis žinomis 
Brazilijoj esąs susektas ko
munistų ruoštas sąmokslas jū
rininkų tarpe prieš vyriausyę. 
Jūrų ministerio įsakymu, esą 
suimta apie 60 jūrininkų.

— Ketvirtoji Lietuvos Dai
nų Šventė įvyks 1938 m., Kau
ne, kurioje manoma dalyvaus 
15,000 choristų. Laukiama 
chorų ir iš užsienio lietuvių.

— Franci jos vyriausybė 
nutarė pailginti tarnybos lai
ką nuo 24 iki 30 mėnesių lai
vyno kariams.

Sovietų Rusija išleido nau
ją įstatymą, kuriuo mirties 
bausmė bus taikoma net 12 
metų vaikams . Tiek priviso 
banditų tarp vaikų, kad turi 
juos šaudyti. Pažangioji ap- 
švieta ir darbininkiška Rusi
ja, nepripažįstanti Dievo ir 
moralybės, šaudys vaikus, 
kad užlaikyt moralumą.

ĮDOMU PASISKAITYTI 
’’TAI NE BOLŠEVIZMAS”

Galima gauti Amerikos reda
kcijoj. Jos kaina 5 centai.

Minnesotos valstybės vy
riausias teisėjas John P. De
vaney, kalbėdamas St. Paul 
mieste, pabrėžė, kad 68 di
džiausių institucijų lentelės 
rodo, kad didžiuma nusikal
timų papildo ne ateiviai, bet 
čiagimiai, ypač tie, kurie ne
išauklėti tikėjime.



” A M E RI KA” Balandžio 26 d., 1935 m.

SVEIKATA
Labai svarbu taipgi kojų 

švara. Patartina kojas maz
goti bent kartą į dieną. Jeigu 
labai prakaituoja —įtrinkite 
jas su alkoholiu, arba pamir- 
kykit sūriame vandenyje. 
Pančekos turi pritikti kojai: 
neturi būt permažos nei per“ 
didelės.

Apsaugokite kojas tada jos 
jums gerai tarnaus.

Dr. E d. W. Žukauckas.

TEISYBĖ APIE ’’PAVASA- 
RIKIUS” VAISTUS

KOJŲ PRIEŽIŪRA

Kadangi koja susideda iš 
26 kaulų ir daugiau nei ke" 
turis kart tiek ryšių. Ji val
doma daugeliu raumenų ir 
nervų. Koja reprezentuoja 
daugiau negu kablį, užmovi- 
mui avalo (čeveryko).

Kojų finkcijos teikia žy
mią atsparą judrumo orga
nams, t. y. apsaugą nuo suk
rėtimo vidurinius organus, 
nugarkaulį- nervus ir smege
nis.

Kūdikiai, paprastai, gema 
su tobulom kojom. Ypatingai 
turime būti dėkingi, kad vai
kų avalų mados yra tinkamos : 
— čeverykai platūs. Todėl 
vaikai turi progą išauginti 
tiesias, tamprias kojų letenas

Nelaimė, kad suaugusiems 
jau kitaip. Moterii aukštakul
niai nenatūralūs dėl jų kojų.

Moterys, gal jūs esate vie
na iš tų? Gal turite skaudė
jimą apačioje kojų letenų, ku 
ris, galbūt, susijąs su sukietė
jimu vidukulnio? Jeigu taip, 
tai tėmykite šiuos kenksmin
gus perspėjimus ir pritaikin- 
kit dėl kojos avalą.

Yra du typiški letenų keb
lumai ir abudu skausmingi. 
Vienas — suplokštėjimas ilgo 
sios letenos, kurios pradžia 
paeina iš kulnio ir baigiasi 
prie didžiojo kojapirščio.

Pirmi pažymiai yra skaudė
jimas papėdės ir užpakalio 
blauzdos. Retkarčiais skaudė
jimas paeina net nuo užpaka
lio, strėnij ir žemesnės dalies 
pilvo- taip kad kentėtojas 
pradeda jau rūpintis apie ink
stų arba aklosios žarnos ne
tikslumus.

Kulnų ir trijų išlaukinių 
pirštų skausmas reiškia jau 
kitką: yra nupuolimas trunr 
plteninio kaulo. Dažnai sukie
tėjimas vidurio priešpadžio pa 
sirodo kaipo pirmoji priežas
tis. Šioji priežastis dažnai pa
eina nuo įdubusiii avahi padų, 
kurie tokiais palieka nuo ilgo 
dėvėjimo. Stovint tiesiai ant 
abiejų kojų, padai turi gulėti 
tiesioj linijoj nuo kulnio link 
pirštų. Jeigu didysis pirštas 
krypsta į vidurį, reiškia ne
šiojame netinkamus avalus. 
Taigi naujakauliai (bunions), 
užtrinių (corns), ir letenų iš
krypimai pasidaro dėl netin
kamų avalų.

Perkant avalus atsargiai iš 
bandykit, kad kiekvienas bū
tų ilgas ir platus dėl koja" 
pirštų ir kad pirštai gulėtų 
tiesiai ir liuosai. Pirkdami ava 
lūs juos gerai išbandykit krau 
tuvėje apsiavę pavaikščiokit.- 
Betkoki letenti iškrypimai ga 
Įima atitaisyt maukštinimu.

New Yorko miesto Sveikatos 
Ko misionierius 

Pavasarinis kūno išvalymas 
jau senai išėjo iš mados. Bet 
daugybė senesnių žmonių pa" 
mena, kada jiems jauniems 
būnant būdavo priversti imti 
sirapą su siera, kuomet senes“ 
nieji vartojo sasafras arbatą 
sveikatai. Tą metinę ’’išvaly
mo” praktiką žmonės sekė 
per gentkartes gal nuo tų die
nų, kuomet tikėjo, kad tie 
vaistai išgydė visokias ligas. 
Anglijoje žmonės vartodavo 
sirapą su siera, Vokietijoje 
’’Hamburg arbatą”, kuomet 
kitose šalyse patys maišė įvai
riausias žoles, šaknis, sėklas, 
kraujo išvalymui. Stebėtina, 
džiovintas gėles ir panašiai 
kad net ir šiose dienose ran
dasi daug žmonių, kurie vis 
dar lanko ’’žolių” gydytojus.

Gamta visus aprūpino ”to- 
nikais”, kurie kūnui reikalin
gi, jeigu tik mes juos pasinau
dotume. Tie tonikai yra saulės 
šviesa, šviežias oras ir van
duo. Kuo daugiaus žmonės 
vartos tų elementų, tuo ge
riau sveikata pagerės. Jeigu 
žmonės daugiau miklinsis 
šviežiame ore, tai daugumas 
dabartinių ligų visai išnyks.

Kasdieninis sveikas kūnas 
nereikalauja jokių išlaidų, o 
tik reikalauja truputį laiko. 
Šviežias oras ir saulės šviesa 
visiems lengvai prieinama. 
Norėdamas pasimiklinti žmo
gus turi truputį anksčiaus at
sikelti; bet tas neturėtų pa
trumpinti miego laiką, nes 
lengvas daiktas eiti gulti an- 
kščiaus kas nakt.

Taip kaip kasmet mes pa
mainome mūsų drapanas su 
pavasariu, tai taip ir mums 
vertėtų pamainyti sveikatos 
taisykles pavasaryje. Bet ir 
tame nėra daug skirtumo. Su 
gražiu oru ir ilgesnėms die
noms turėtume pasinaudoti 
proga ilgiaus pasilikti ant lau 
ko ir daugiaus pavaikščioti 

’Apart to reikia valgyt dagiau 
daržovių, gerti pieno ir vertotį 
lengvesnius valgius. Dr.J.Rice

BRONĖS VENSEVIČIUTĖS 
—BRUNDZIENĖ S 20 M. 

JUBILIEJUS

Daug kas yra ir svetimtau
čių pastebėję, kad lietuvių 
tauta yra labai kukli. Jei į tai 
pažiūrėsime arčiau, tą paste
bėsime. Toks reiškinys labai 
daug kliudo mūsų veikime, 
nes žmonės slėpią savo veiki
mą praeityje, tankiai per jau
nesniųjų narių ar pažįstamų“ 
jų nežinojimą viešame veiki
me neturi autoriteto. Pirmie
ji idealistai veikėjai nesitikė
ję už savo darbą jokios pla
tesnės padėkos, ypatingai mū 
sų išeivijoje yra pageidautini 
ir begalo brangintini. Jie savo 
prityrimais, sugebėjimais ir 
ilgamete praktika teigiamai 
veikia pradedančius dirbti. Iš 
praeities darbi} mes mokina
mos. Todėl mes į tokius asme
nis kai tik proga pasitaiko 
turime nieko nelaukdami at
kreipti atydą, kad paskatinus 
juos dar daugiau veikti. Šia
me rašinyje noriu pakalbėti 
apie tokią kuklią jau 20 me
tų veikiančią gerbiamą p. 
Bronę Vensevičiūtę-Brundzie- 
nę.

Ji atvyko su tėveliais į šį 
kraštą 1913 m. maža mergai
tė. Iš prigimties linkusi prie 
veikimo, dar tik į mokyklos 
suolą atsisėdusi, -1915 m. pra 
deda dalyvauti mažųjų chore. 
Nuo čia ji gavo savo veiklu
mą pradeda skleisti visomis 
kryptimis. Tai deklamuoja, 
tai solo ar duetuose pasirodo 
vakaruose. 1918 m. prisirašo 
prie Vyčių 49 kuopos ir 1919 
— 1925 m. buvo tos kuopos 
sekretorė ir korespondentė 
1931 m. vėl išrenkama sekre
tore. Tame laikotarpyje ją 
randame chore veikiančią ak
tyviai tai parengimuose, tai 
vaidinant, tai solo dainuojant, 
tai spaudoje aprašinėjant ko
lonijos veikimą, tai veikalus 
režisuojant. 1926 m. išteka už 
muziko J. Brundzos ir tuomet 
pradeda platesnėje dirvoje 
veikti.

Turėjo didelį norą solo dai
nuoti, o pastebėjusi stoką pa" 
sirengimo, nuo 1928—1932 m. 
lavinasi dainavime pas N. As" 
lanovą, žinomą rusų pedago
gę ir solistę. Nuo 1932 m. pe
rėjo į School of Musicianship 
for Singers, New Yorke, ku
rią vedė A. Ziegler. Išsikėlus 
šiai mokyklai į Kanadą, perė
jo pas Aleksander Zlatoff 
Mirsky. Tokiu būdu rimtai 
studijuoja muziką ir tęsia vie 
nur kitur lietuviškos dainos 
parodymus svetimtaučių tar
pe. Pa v. 1933 m. dalyvauja 
Astor Hotel tarptautiniam 
parengime, kurį buvo suren
gusi Švedų Meno Muzikos ir 
Literatūros draugija. Kur jos

Bronė Vensevičiutė - Brundzienė

paveikslas su kitų tautų kos
tiumuotomis dainininkėmis 
buvo talpintas po visą didžią
ją Amerikos spaudą. 1932 m. 
ji dalyvauja The Folk Festi
val Council of New York ke
letą kartų tai su dainomis, 
tai su šokiais. Ji pasirodo su 
paskaitėlėmis apie lietuvius ir 
jų kultūrą svetimtaučių susi
rinkimuose ir šeimyniškuose 
vakarėliuose. Taip ji tebevei
kia, visai nesigarsindama ir 
dabar; tik daugiau svetim
taučių tarpe. To dėka yra su
dariusi svetimtaučių tarpe 
daug rimtų pažinčių aukštes
nės inteligentijos tarpe ir vi
suomet garbingai atstovauja 
lietuvius dainomis, prie kiek
vienos progos pasipuošdama 
lietuviškais rūbais. Štai kad ir 
jos vyro surengtame Brookly- 
no Muziejuje koncerte P. 
Brundzienė dainuoja eilę dai
nų solo, daro gražų dainų 
vertimą anghi kalbon ir anghj 
spaudai tais dalykais suin
teresuotai patiekia idealių ži
nių apie lietuvių muziką, 
Net New York Times buvo 
jos rašinį pažymėjęs.

Kuomet šv. Jurgio parapi
joje tampa organizuota Vai
kelio Jėzaus draugija, ji išren 
karna pirmininke, kur sekmin 
gai ir sklandžiai jaja vado
vauja. 1931 m. šv. Jurgio pa- 
rap. jaunuolių choras stato 
veikalą ’’Venite Adore- 
mus”, kuriame dalyvauja virš 
100 jaunuolių, ji tą veikalą 
pati režisuoja (programoje 

režisierium jos vyras), paga
mina vaidyloms rūbus ir visą 
tai, kas reikalinga veikalo 
pastatymui. Vėliau taip pat 
režisuoja veikalą ’’Piloto Du
ktė” ir pati ima jame svar
bią rolę. Dalyvauja visoje ei" 
Įėję, kur laike tų 20 metų vei
kimo sunku čia išskaičiuoti. 
Prieš 10 metų nebuvo Brook" 
lyne veikimo, kur jaunutė 
Bronė kokiu būdu nebūtų da
lyvavusi. Katalikiškas jauni
mas gerai ją žinojo tuolaik ir 
garbingai vertina dabar. Jos 
buvo pilna visur ir visur nuo 
širdies veikdavo

P. Bielskio laikuose tarna
vo Lietuvos Konsulate. Ten 
gavo progos arčiau susipažin
ti su Lietuvos reikalais, lietu- 
vių kalba ir literatūra. Tas 
jos gyvenime padarė pėdsa
kus’ nes ji iš įsitikinimo liko 
karšta lietuvaitė patriotė ir 
su dideliu pamėgimu, kiek 
leidžia aplinkybės, dalyvauja 
lietuvių spaudoje korespon
dencijomis, recenzijomis ir 
šiaip rašiniais, retkarčiais ir 
svetimtaučių spaudoje.

Džiaugsmas mums turėti to 
kią inteligentingą moterį as" 
menyje p. Bronės Brudzienės. 
Todėl 20 metij jos veikliai), 
kuris sutampa balandžio 28 
d., linkime jai sėkmingos dar
buotės, sveikatos ir toliau 
nenustojant veikti Bažnyčios 
ir Tautos labui. Ypatingai tą 
mes vertiname, kuomet išei
vijos tarpe lietuvių eilės re
tėja. J. A. Ž.
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Balandžio 21 d. Velykų die
ną, pp. J. Liudvinaičiai suren“ 
gė savo dukrelei Vitalijai 16 
metų gimimo paminėjimą 
(Birth party).

Kadangi Vitalija yra ir dar 
bšti lietuvaitė, gabi mokyklo
je (High School), ir kuomet 
būna koki lietuviški perstaty
mai ji labai gerai pasirodo 
scenoje. Taipgi turi gabumų 
muzikoj ir ima pamokas pas 
prof. J. Žilevičių, Elizabeth, 
N. J.

Gimtadienio paminėjime da 
lyvavo Vitalijos šie draugai— 
jaunuoliai: H. Mitchell, A. 
Kasnauskaitė, D. Lutz, M. 
Mitchell, J. King, C. Capraun, 
L. Schackler, A. Šalčiūtė, M. 
Kelbon, Ed. Liudvinaitis L. 
BudreviČius, H. Schackler, R. 
Stanionis, P. Pinčius, J. Šal
tis, Al. Ašmontas, vietiniai: 
K. LTudvinaičiūtė, M. Naru" 
šiūtė'ir J. Norušis iš Eliza
beth, N. J.; P. Stanionis iš 
Kearney, N. J. Svečiai apdo
vanojo Vitaliją gražiais linkė
jimais ir dovanomis. Visi tu
rėjo gražų linksmą suėjimą.

Vijurkas.

Baltimore, Md.
Didžiojoj Savaitėj muz. J. 

Čižauskas su savo vyrų cho
ru tikrai sužavėjo visus, ka- 
tedrališku graudžiu giedoji
mu. Jau penktadienio pava” 
karyj net svetimtaučiai klau
sinėjo kelintą valandą bus 
’’Tenebrae” Tai pirmas toks 
įvykis mūsų bažnyčioje.

Jėzaus karstą būdavo jo šv. 
Vardo draugijos vyrai, Sese
lės Kazimierietės išpuošė al
torius.

Prisikėlimo procesija buvo 
5 vai. rytą. 6 vai. Mišios su 
asista.

Klebonas J. Lietuvninkas 
jau bažnyčioj darbuojasi.

Ona Kriščiūniūtė grįžo iŠ 
ligoninės.

Ne viena Amerikos lietuvių 
parapija tiek nenukentėjo 
krizio, kiek Baltimores. Susto 
jus darbams — visi badą ken
čia, prie prez. Hooverio, žlun
gant bankams lietuviai išsi
gando ir šoko iš savo taupimo 
bendrovės ’’Bofros” atsiimti 
pinigus. Krizei ištikus ”Bof" 
ros” paskolų negalėjo grą
žint ir bofra išmokėjus arti 
šimto tūkstančių daugiau in
delių nebegalėjo 'grąžinti. Ta
da iškolektavimą ir tą revo
liuciją privedė prie to, kad 
teisėjas uždėjo diktatorių — 

receiverį. Pradžioj buvo leng
va tą poną numest ir persi" 
organizuot, bet šėrininkai su 
senąją valdyba nesiskaitė, tik 
ieškojo būdų, kaip juos inkri- 
minuot. Tokiu būdu ilgai re" 
syveris įsigyveno ir dabar 
sunku jį. iškrapštyt. Balan
džio 25 d. vėl šaukiamas šėri" 
ninkų susirinkimas, sukėlimui 
fondo resyveriui, kuris švais
to didžias sumas pinigų, pa
šalinti, nes jis nori, kad tik 
greičiau privaryt ’’Bofrą” 
prie likvidacijos. Tai auksi
nė proga svetimtaučiams pa
sinaudot. Jie patys taip džiū
gaudami išsireiškė, kad liks 
tik grobai, tada patys atsi
trauks.

Koks skirtumas: kad kuni
gas paprašo kokį dešimtėlį 
įmest kolektai, ar bilietą pa
imt ant kokio parengimo dėl 
savo bažnyčios užlaikymo, 
dauguma apjuodina kunigą 
už lupiką. Bet kai svetimi ad
vokatai užsisėda ant vargin
gai sutaupytų pinigų, tai jie 
geri, neplėšikai! J. K.

. KATALIKIŠKOS AK
CIJOS SEIMELIS -

Schuylkill, Norhumberland 
Readingo ir Hazleton apylin
kių Lietuvių Katalikų para
pijų ir organizacijų delegatų 
suvažiavimas yra kviečiamas 
Balandžio 28 d. Mt. Carmelyj, 
šv. Kryžiaus lietuvių parapi
jos mokyklos salėj, 2 vai. po 
piet.

Tos apylinkės lietuvių pa
rapijų Gerb. Klebonai ir jų 
parinkti delegatai susirinkę 
svarstys:

1. Kada ir kame Katalikų 
Akcijos Seimelis šiemet reng
ti.

2. Kokie referatai bus skai
tomi ir kurie kalbėtojai bus 
pakviesti.

3. Kokias rezoliucijas mūsų 
apylinkės ir bendrai Ameri
kos lietuvių Katalikų reika
lais, , bus patiektos seimui 
priimti.

4. Klausimai ir sumanymai. 
Kviečia:

Organizacijos Komisija.

NORWOOD, MASS.

Norwood yra nedidelis mie
stukas, kuriame randasi 15," 
000 gyventojų. Čia yra nema
žas skaičius ir lietuvių. Lietu 
viai katalikai turi bažnyčią 
ir po bažnyčia salę. Čia klebo 
nauja kun. S. Kneižys ir pui
kiai darbuojasi parapijos ge
rovei.

Čia teko netikėtai susitikti 

chicagiečiams gerai žinomą 
vargoniniką p. Anicetą Šlape
lį. JisTTia vargonininkauja ir 
turi atsidaręs gražią konservą 
tori ją. Turi nemažai mokinių. 
Jo choras gražiai išlavintas.

Su darbais žfiionės nesiskun 
džia, beveik visi dirba. Dar
bai daugiausia knygų spaus
tuvėse.

Mikutis.

Great Neck, N. Y.
— Velykose Sobenkos salė

je Brooklyn© Liet. Meno Te
atras paruošė teatrą ir šokius. 
Vaidino 3 veiksmų farsą ’’Pi
nigėliai”. Vaidinimas tikrai 
buvo gražiai atliktas, ir juo
kingas. Po vaidinimo sekė šo
kiai. Gausiai atsilankė great" 
neckiečiai ir iš apylinkės. No
rėtume daugiau tokių vaidi
nimų matyti Great Neck’e.

— Geg. 5 d. jau čia pat. 
Visi laukiame kun. J. Bruži- 
ko, S. J., kuris duos mums 
misijas. Great Necko, Port 
Washingtono, Port Jefferso" 
no, Huntingtono, Manhasseto, 
Glen Covo ir iš kitų Long Is-

I land vietų lietuviai turėtų 
pasinaudoti ir lankytis šv. 
Aloyzijaus bažnyčioje, išgir
sti garsaus misionieriaus pa
mokslų.

Amsterdam, N. Y.
Šv. Kazimiero parapijos 

choras Velykų rytą išpildė 
specialę bažnytinės muzikos 
programą per Prisikėlimo 
Mišias, vadovaujant muz. p. 
V. Niekui, padedant orkes
trai, kurią sudarė: Louise 
Vorse, smuikas; W. Musser, 
trųmphet; H. Dersham, trom 
bone; Martin Dybas, klarne
tas. Buvo išpildyta ’’Gloria 
Tibi Trinitas” Niekaus; ’’Jė
zaus per Tavo Prisikėimą” 
Rev. J. Židanavičiaus; ’’Link
sma dieną” Anon.; ’’Kristus 
Pergali pasaulį” Niekaus; 
’ ’Aleliu j a ’ ’ Kun. Židanavi
čiaus; ”Haec Dies” Batt" 
mann; ’’Angelų Giesmė” Nie
kaus; ’’Regina Coeli” Nie
kaus; ’’Gloria” Mozarto.

VĖL LENKAI UŽDARINĖ
JA LIETUVIŲ MOKYKLAS.

Vilniaus ’’Rytas” kovo 11 
d. gavo iš Vilniaus Apyg. Mo
kyklų Kuratorijos praneši
mus, kad nuo 1935—36 metų 
uždaromos liet, pradžios mo
kyklos I. Kabeliuose, Šklė
riuose, Musteikoje ir Margio- 
nyse. Raštuose nurodomos 
kelios mokyklų uždarymo 
priežastys, būtent: esą netin^ 
kamai parašyti statutai. ’’Ry
tas” nedavęs pakankamos ga
rantijos, kad galėsiąs išlaiky

ti mokyklas, ir pagaliau ’’Ry
tas” nėra davęs mokykloms 
tinkamų būtų.

Kartu iš ’’Ryto” Kuratori- 
ja pareikalavo per 2 mėne
sius išpildyti visas sąlygas, 
kurios pagal 1932 m. įstaty
mą taikomos privatinėms mo
kykloms, šiose vietose: Vie- 
ciūnuose, Mašnyčioje, Nera- 
vuose, II Kabeliuose, Ašašny- 
kuose, Tiltuose, Požemiškyj, 
Šurnoje-Kriakšlyj ir Kaniavo
je.

Pasiteiravus šiuo reikalu 
’’Ryto” valdyboje, kaip pra
neša ”V. R.”, štai kas sužino
ta :

1) 4 uždaromų mokyklų 
statutai Kūra tori j ai buvo į- 
teikti prieš 2 metus; ’’Rytas” 
savo pasižadėjimus dėl moky
klų išlaikymo visuomet tesė
jo ir toliau galįs tesėti; butų 
trūkumai, kuriuos nurodo ko
misijos, yra, palyginti su visu 
mokyklų įtaisymu, labai nežy
mūs ;

AMERIKOS LITUVIŲ KATALIKŲ 
STUDENTŲ IR PROFESIONALŲ SĄJUNGAI

RENGIA PIRMĄ OFICIALĘ 1935 M
DIDELĘ EKSKURSIJĄ į LIETUVĄ I 

Išplaukia iš New Yorko Moderniškuoju Baltu Motorlaiviui 
’GRIPSHOLM’ I

Trečiadienį, Liepos 3 d., 11 vai. ryte
New York — Klaipėda Per Gothenburgą, Švediją

Visi Amerikos Lietuviai, Kviečiami Dalyvauti 
EKSKURSIJOS PALYDOVAI: Sąjungos Cetro Dvasios Vadas: Kun. 
J. Balkūnas; Sąjungos Centro Pirmininkas Jonas C. Morkūnas 

Ekskursija užglrta Lietuvių Laivakorčių Agentiį Sąjungos Amerikoje■
Norį dalyvauti šioje Ekskursijoje ma onėkite kreiptis
L. ŠIMUTIS, (Garbės Pirmininkas) 2334 S. Oakley Ave., Chicago, Ill.
"AMERIKA”, 423 Grand St., Brooklyn, N Y.
J. C. MORKŪNAS, 41 Willitt Drjive, Rochester, N. Y 
MARIAN  APODIS COLLEGE, Thompson, Conn.

Arba Į vietinį laivakorčių agentą
SWEDISH AMERICAN LINŲ

Į CLINTON PARKAS I 
■■ _ , , ■■
= Tinka Piknikams, Baliams, ir kitiems parengimams E 
■■ m
■■ ■■

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

= Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. E
"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinit'E

TRU- EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

2) dėl 8 mokyklų, kurioms 
reikalaujama pritaikyti 1932 
metų įstatymas, ’’Rytas” yra 
išpildęs arba išpildys savo lė- 
'šomis visas sąlygas, iškyrus 
butų įtaisymo peraukštus rei
kalavimus, neparemtus įstaty
mais; reikalavimų dėl butų 
’’Rytas”, žinodamas Kurato
rijos nusistatymą lietuvių mo 
kyklų atžvilgiu, nemano ga
lįs patenkinti.

Tokiu būdu iš ’’Ryto” 15 
veikiančių šiais mokslo metais 
mokyklų kitais metais, reikia 
manyti, turėsime tik 3 moky
klas.

TIK VIENAS DOLERIS
"VILTIES” žurnalo prenumerata 

metams į Ameriką.
"VILTIS” yra lietuvių išeivių 

Jaunimo žurnalas, išeinąs Brazilijoj, 
Sao Paulo mieste.

"VILTIS" išeina vieną kartą l 
mėnesį, didelio formato, ant gero 
popiečio, su gražiu viršeliu ir gau

siai paveiksluotas.
"VILTIES" žurnalas deda daug 

į do mlij apysakų, straipsnių, eilėra
ščių.

Pinigus siųsti: "Viltis" Calxa pos
tal 1764 Sao Paulo, Brazil
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[vietos ir apylinkės žinios
FEDERACIJOS SUSIRINKI

MAS

Šį penktadienį balandžio 
26 d. įvyksta Didžiojo New 
Yorko Federacijos apskrities 
susirinkimas Apreiškimo pa" 
rapijos salėje, Brooklyne. Vi" 
si Federacijos org-jų atsto" 
vai būtinai turi dalyvauti. 
Pradžia 8 vai. vakaro

SVEIKINA BROOKLYNTE" 
ČIUS

Pusei Brooklyno pažįsta" 
mas kun. Mykolas Kuliavas, 
jau 4 metai gulįs ligoninėj 
dėl nervų suirimo, sveikina 
savo pažįstamus brooklynie- 
čius su Šv. Velykomis. Jis nu" 
siskundžia, kad per ilgą ir 
sunkią ligą atsiskyrė nuo vi" 
sų pažįstamų. Džiaugiasi, kad 
jau sveikstąs, bet kada pagis, 
kad nors šv. Mišias galėtų 
laikyti — nežinąs. Adresas: 
Rev. M. Kuliavas, St. John’s 
Hospital, 7911 Detroit Ave., 
Cleveland, Ohio.

DARIAUS-GIRĖNO FON
DO SUSIRINKIMAS

Penktadienį, balandžio 26 
d. Apreiškimo parapijos salėj 
įvyksta Dariaus-Girėno Fon" 
do valdybos ir komisijos na
rių svarbus susirinkimas. Vi" 
si valdybos ir komisijos na" 
riai kviečiami būtinai atsilan 
kyti. A. J. Mažeika, sekr.

GAL NUSIBODO?

Jau kelintu kartu kreipia
mės į mūsų malonius skaity" 
tojus, prašydami nepamiršti 
kad kažkurių prenumerata 
jau išsibaigė ir todėl reikia 
ją atsinaujinti. Daugelis tuo 
jau užsimokėjo. Kiti užsimo
kėjo nors jų laikas ir nebuvo 
išsibaigęs. Jiems ypatingai dė
kojame už rūpestingumą. Gal 
tie mūsų paraginimai rūpes
tingiems ir laiku užsimokan
tiems skaitytojams atsibodo? 
Bet ką daryti, kad yra ir to
kių, kurių reikia prašyti ke" 
lėtą kartų.

VASARIO 16 KOMITETUI
Kadangi ikišiol Vasario 16 

Dienos Komitetas nėra užbai
gęs savo atskaitų iš pereito 
parengimo, tai pirmadienį ge
gužės 6 d. yra šaukiamas eks
tra susirinkimas Amerikos re 
dakcijoj, kame bus priimta 
apyskaita ir likęs pelnas pa
skirtas atatinkamoms įstai

goms. Komiteto nariai prašo
mi dalyvauti. Pradžia 8 vai. 
vakaro.

PABALTĖS LYGOS PAS
KAITA

Šį sekmad.enį — bal. 28 d. 
International Institute — 341 
E. 17th St., N. Y. C. Pabaltės 
Lyga (kurion įeina lietuvių— 
latvių—estų atstovai), rengia 
paskaitas apie Pabaltės vals
tybes ir jų vaidmenį. Progra
ma bus paįvairinta muzika, 
dainomis ir tautiškais šokiais. 
Po programos bus užkandžiai 
ir šeimyniškas pasilinksmini
mas. Įžanga su pakvietimais. 
Pradžia 4:30 vai. vak. Šis pa
rengimas turi tikslą arčiau su 
pažindinti amerikiečius su Pa
baltės tautomis ir užmegsti 
artimesnius ryšius tarpūsavy.

VYKSTA Į LIETUVĄ

Gegužės 2 d. Švedų Ameri
kos Linijos laivu Kingsholm 
į Lietuvą išvyksta keliems 
mėnesiams ilgus metus Brook
lyne išgyvenęs Juozas Klimas. 
Jis tikisi aplankyti savo mo
tiną ir brolius Trakiškės kai
me, Kazlų Rūdos valse, ir ap- 
važinėti visas kitas įdomesnes 
vietas.

Linkime jam geriausių pa
sekmių kelionėje. A. J. M.

MASPETH, N. Y.

— Margučių balius įvyks 
šį sekmad. Šv. Stanislovo sa
lėje. Visas pelnas skiriamas 
naujos bažnyčios statybai. 
Bus šokiai ir margučių kon- 
testas.

—• Praeito sekmad. balius 
buvo sėkmingas. Gausiai žmo
nės ypač jaunimas, atsilankė 
į Klaščiaus salę. Prie geros 
Avižonio orkestros šokta ligi 
vėlumos. Maspetho vyčiai žai
dė basketball su C. Brookly
no vyčiais, kuriuos nugalėjo 
34—16 punktais.

— Maspetho vyčiai šį sek
madienį žais su Brooklyno 
Liths. Maspetho vyčiai, pasi
rodo, bus apskrityj basketball 
'čampionai.

— Studentai ruošiasi prie 
teatro ir šokių šv. Stanislovo 
salėje, 'geg. 5 d. Loš ’’Tėvas 
rašo gromatą į krajų”. Bus 
ir judami} paveikslų. Šokiai 
prie Suvytos orkestro.

— Šventoji Savaitė ir Ve
lykos praėjo įspūdingai. Kun. 
A. Drazdys pasakė gražius pa 
mokslus. Grabas buvo puikiai 
išrėdytas; tikras gėlynas.

( Žmonės gausiai lankė bažny
čią.

— Jubiliejiniai metai bus 
užbaigiami šį sekmadienį iškil 
mingai. 4 vai. po pietų bus 

i iškilmingi mišparai su ištaty- 
tu Švč. Sakramentu, pamoks
las ir procesija. Jubiliejinės 
maldos kalbamos kasdieną; 
bažnyčia atdara visomis die
nomis.

— Gegužės 1 d. prasidės ge 
gūžinės pamaldos kasdieną 
vakarais 7:30 vai. (sekmad. 
4 vai. p. p.).

— Jaunimui gegužinės re
kolekcijos įvyks geg. 12—19 
dienomis. Pamokslus sakys 
kun. pasijonistas.

DAUG SVEIKINIMŲ

Dėka gerųjų mūsų skaity
tojų, kurie laiku užsimoka 
savo prenumeratą ir net po 
keletą naujų skaitytojų su
randa; dėka keletos biznierių 
ir draugijų bei parapijų, ku
rie Ameriką parėmė savo bi
znio ir parengimų garsini
mais, Velykinė Amerika, išė
jo žymiai padidinta ir spal
vuota, paįvairinta gražiai 
Lietuvos vaizdais. Velykinis 
Amerikos numeris matyt dau 
geliui patiko, kad redakcija 
gavo nemažai pagyrimų ir 
sveikinimų. Kaikurie pareiš
kė, kad tik dėl mūši} pačių 
apsileidimo Amerika negali 
nuolatinai eiti dvigubai di
desnė. Ištikro, jei mūsų vei
kėjai, vadai ir draugijos pa
rodytų daugiau susipratimo, 
daugiau susirūpintų ’’Ameri
kos ’ ’ reikalais—tai ’ ’Ameri
ka” būti} rimčiausias, di
džiausias ir įtakingiausias lai
kraštis apylinkėj. Ir mes ti
kime, kad ’’laikas išgydys 
žaizdas” ir nepoilgo ne vien 
Amerika bus visų draugas, 
bet ir visi bus jos draugai”.

APREIŠKIMO PARAPIJA

Didžioji Savaitė ir Velykos.
Kas nepasidžiaugs ta gražia 

tvarak ir apeigomis, kurios į“ 
vyko Didžiojoj Savaitėj Ap
reiškimo parapijoj.

Nuo trečiadienio vakaro 
prasidėjo ’’Lamentacijos” gie 
dotos per tris vakarus, kurias 
taip jaudinančiai atgiedojo 
gerb. kleb. kun. Pakalnis, 
kun. Kartavičius, Tėvas K. 
Žvirblis, Dominikonas, Tėvas 
Pr. Skrodenis, Marijonas ir p. ■ 
Jankus su savo išlavintais 
choristais. Tas liūdnas giedo
jimas traukė tikinčiuosius 
prie pamaldumo. Kiekvieną 
vakarą ir rytą bažnyčia buvo 
kupina žmonių.

Didžiajame Ketverge, 9 v. 
iškilmingas Mišias atlaikė 
gerb. Klebonas asistuojant 

Tėvui Žvirbliui ir Tėvui Skro- 
deniui. Po Mišių prasidėjo iš
kilminga procesija į Kalėji
mą. Tėvas Žvirblis išsireiškė, 
kad jis nematęs nei Romoje 
tokios gražios procesijos. 
Grupė mažų mergaičių gėles 
bėrė; baltai apsitaisę mergai
tės rankose nešė vynuoges su 
kviečių varpomis ir užrašais, 
’’Panem de coelo” Duona iš 
Dangaus. Trečia grupė, tai 
mažyčių mergaičių su vaini
kėliais, o ketvirta, jaunesnis 
Sodalieeių skyrius. Tas viskas 
sudarė labai įspūdingą proce
siją. Per visas tris dienas dr- 
jos labai tvarkingai laikė sa
vo adoravimo valandas.

Penktadienio rytą 8 vai. 
prasidėjo graudingos pamal
dos. Bažnyčioje tyla viešpa
tavo; vos tik karts nuo karto 
pasigirdo žmonių dūsavimai ir 
matėsi verkianti minia. Po 
Pro Sanktifikalinių Mišių pra 
sidėjo liūdna procesija į Kar
stą lydint mažoms mergai
tėms, kurios nešė Kristaus 
Kančios įrankius ir taipgi al
toriaus miništrantai jau ne
baltai apsitaisę, bet kaip ir 
Kunigai, su juodais drabu
žiais, išreikšdami liūdnumą 
tų apeigų. Po įdėjimo Vieš" 
ties, Šv. Sakramente, į kars
tą, Ten pat ir Mišparai buvo 
atkalbėti. Nuo 12 iki 3 vai., 
buvo liūdnos trijų valandų 
Merdėjimo pamaldos, kurias 
vedė gerb. Klebonas. Čia jis 
savo graudinga kalba pradėjo 
pamaldas. Po to Misionieriai 
sakė liūdnus ir jaudinančius 
pamokslus, apie ’’Septynis 
Žodžius ank Kryžiaus”. O 
kaip jie žavėjo klausytojus, 
daugelį iš jų buvusius taip 
nesenai tos pačios parapijos 
mokyklos draugus. Šiandie 
jau misionieriai, jau jie skel
bė Kristaus mokslą. Laike pa
mokslų buvo giedama Grau
dūs Verksmai ir kitos Gavė
nios giesmės. Kada gerb. Kle 
bonas pasakė užbaigimo grau 
dingus žodžius; tartum girdė
josi iš visų lūpų, ’’Viešpatie, 
gera yra mums čia būti”.

Subatos vakare, Komple- 
tą atlaikė kleb. kun. Pakalnis 
o pamokinantį pamokslą pa
sakė Tėvas K. Žvirblis.

Velykų rytą jau nuo 3 vai. 
žmonės stovėjo prie bažny
čios durų. Apie 6 vai. atvykę

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.

Tėvas Kazimieras Žvirblis, 
O. P. nesenai atvykęs iš Lie
tuvos, šią savaitę pasekmin
gai vadovauja moterį} reko" 
lekijoms, Apreiškimo Pan. 
Švenč. Bažnyčioje, Brook
lyne. Antroji rekolekcijų sa
vaitė bus vyrams, užbaigiant 
40 valandų atlaidais — ge
gužės 5 d.

jau turėjo stovėt lauke, baž
nyčioje jau netilpo.

Po Prisikėlimo procesijos, 
iškilmingas Mišias laikė gerb. 
Klebonas asistuojant Tėvui 
Žvirbiui ir Tėvui Skrodeniui. 
Pamokslą pasakė Tėvas Skro 
denis.

Mūsų galingas ir milžiniš
kas choras žavėjo visus ligi 
pabaigos. Nebuvo nei mažiau 
sios klaidos. Tie gražūs išla" 
vinti balsai rodos net sienas 
virpino. Čia dar prie pamaldą 
pagražinimo prisidėjo gabi 
dainininkė Elena Sadauskaitė 
ir smuikininkas p. Raišys su 
savo draugais. Todėl garbė 
mūsų chorui ir jo vadui p. 
Jankui už jo nenuilstantį dar
bą ir rūpestingumą.

Prie progos reikia pažymė
ti, kad šioje parapijoje vis* 
kas taip tvarkingai ir gražiai 
vedama, rodos viena šeima, 
vien sutartis ir vienybė vieš
patauja.

Ir kodėl gi nebus? Turinti 
tokį darbštų pavyzdingą va
dą, kuris veda parapiją gra
žiu pavyzdžiu ir visus sutin
ka su malonumu.

Parapijoms.

,Amerika’ stovi tikėjimo, tei- 
sės ir lietuvybės sargyboje



Balandžio 26 d.., 1935 m.

’JUOZAPAS IB ZELBORA’

Sekmad. popietį Apreiški
mo Parapijos salėje Moterų 
Sąjungos 29 kp. surengė va
karą., Buvo perstatyta 2-jų 
veiksmtj 7 paveikslų bibliška 
drama ’’Juozapas ir Zelbo" 
ra.” Vaidino Lietuvių Meno 
Teatro vaidilos.

Vaidinimo pasižiūrėti buvo 
prisirinkus pilna salė. Bet 
daugelis žmonių to veikalo 
pastatymu liko nelabai pa
tenkinti. Nepatenkinti ne pa
čiu vaidinimu, bet veikalu. 
Pats veikalas neįdomiai para“ 
sytas, nors faktai įdomūs. 
Suaugusiems šiaip taip žiūrė
tinas, bet jaunimui visai ne
tinkamas, perdaug ”love” 
scenų. Nežinau, kodėl sąjun
ginės išsirinko tą veikalą, 
kuomet lietuvių kalboj yra 
daug gražesnių, kurie dera 
vaidinti gavėnios metu.

Vaidilos savo darbą atliko

neblogai. Ypač reikia nepa- 
mirišti, kad susimokinimas at
liktas į trumpą laiką. Geriau
siai savo tipus iki galo išlai
kė Juozapas — Alekna, tik 
retkarčiais užsimiršdavo. žo
džius. Asineta — E. Bartkevi
čiūtė, galima sakyti viena iš' 
geriausių vaidilų. Ypatingai 
pasireiškia jos tikri artistiški 
sugebėjimai mimikoje. Zelbo- 
ra — Starkaitė, matėsi, kad 
stengėsi įdėti viską ką gali, 
Pasakyčiau, kad jinai yra la 
bai gabi, bet Zelboros parti
ja jai nelabai parinkta. Poti- 
paras N. N.. Tipas neblogas, 
bet kai kur iš ’’karžygio” 
pasireikšdavo ’’moterišku
mas”. Pav. Gavus pranešimą, 
kad Egipto žemę užpuolė Eti 
iopai. Minėta — KLingaitė, 

labai geras tipas, ypatingai 
pasižymėjo aiškia kalba.

Faraonas — Vikt. Raudo
naitis, geras ir savo vietoje. 
Vyriausias Žynys — Gronskis

geras sukūrė charakterį, tik 
geras. Sukūrė charakterį, tik 
duodavo žydų pirklį.

Report. T.

PAGERBS MOTINAS
Sekmadienyj, gegužės 5 d. 

Lietuvos Vyčių 41 kp. per 8 
vai. Mišias eis bendrai prie 
šv Komunijos savo Motinų in
tencija. Po Mišių turės bend
rus pusryčius kuopos kamba
riuose. Šiose iškilmėse kvie
čiama dalyvauti ir pašaliečių.

A. J. M.

MIRTIS
Sekmadienį, bal. 14 d. 8 v. 

vakare, mirė Kastancija Gri
galienė, 50 m. nuo 152 Mau” 
jer St. (ten ir pašarvota).

Velionė buvo našlė. Paliko 
liūdesyj dukterį Juzę Augu- 
tienę.

Laidotuvės įvyko bal. 17 d. 
su gedulo pamaldomis iš Ap
reiškimo bažnyčios į Šv. Jono 
kapus.

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

MŲSŲ CEVERYKAI 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 PAPRASTŲ ČEVERYKŲ.

MTERA nuo 81/2 Dd 12.

MERGAIČIŲ OEVERYKAI yra ne 
vien stipriai pasįūtį įr ne vįen iš 
odos, bet JIE taipgi yra sulyg ma-

$1.95

BERNAIČIŲ IR MERGAIČIŲ če- 
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.

dos, patenkinanti akis jaunų mer
gaičių.

■■lh ■tA nuo 12 iki 2 ir 2/2 iki 8. iki $2.65
MIERA nuo 6 iki 12

O
MOTERIMS SPECIALIŠKAJ. pasiū
ti če very kad su ’’arch, support”, 
minkštais vidui čeveryko padais. 
Kojos čeveryke jausis taip minkš
tai, kaip ant pūkų paduškaltės. 
Tokių čeverpkų kainos nuo

$4.00 iki $5.50 porai
TIKROS ODOS

S 2.“ 

iki $ 4.95

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

TAMSTŲ, GERBIAMOS IR GERBIAMIEJI LIETUVIAI, i OOPERAVIMAS ’’SAVAS PAS SAVĄ”, 
BUVO, YRA IR BUS VISUOMET MALONIU KIEKVIENO ATSILANKIUSIO MUSŲ KRAUTUVES 
SVEČIU.

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 2-2306 =

PALOCIUS SALDAINIŲ I
KRAUTUVĖ =

GERIAUSIOS RŪŠIES E
Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate Z

Pietūs išanksto susitarus. E
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš E 
geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: E

J. GINKUS, =
495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. =

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinik.*

Tel. STagg 2—0788 NOTARY PUBLIC <

JOSEPH LE VANDA
(LEVANDAUSKAS) ?

GRAB ORIUS 5
107 Onion Avenue, Brooklyn, N. Y. <

Tel.: STagg 2—5043 NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS, Inc.
BIELIAUSKAS 

GRAB ORI S IR BALSAMUOTOJAS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Priešais Apreiškimo Bažnyčią ’
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

GRABORIUS

EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA
GRAB ORIUS IR BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Inc.

SAVININKAS—A. SHRUPSKIS
Gera Duona—Žmogaus Sveikata

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

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

per tai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

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

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

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



8 ” A M E R I KA °

STUDENTŲ SUSIRINKIMAS

Pereitą savaitę ’Amerikoj ’ 
buvo iškeltas labai svarbus 
klausimas apie ALRK. Stu
dentų. ir Profesionalų (kurios 
Centras Marianapolio Kolegi
joj) Brooklyno kuopos atgai
vinimą. Štai, pasitarus su ke
liais nariai, kurie yra susirū
pinę šios organizacijos veiki
mu, nutarta šaukti susirinki
mą šį sekmad. balandžio 28 
d. 2:30 vai. dieną, 1357 Bush
wick Ave., Brooklyne. (Pri
važiuoti elevatorium ir išlip
ti ant Chauncey St. Station).

Tikimąsi, kad šis straipsne
lis pasieks visus Brooklyno 
katalikus studentus ir profe
sionalus. Ypatingai kviečiami 
yra aukštesnių mokyklų (ne
žiūrint naktinių ar dieninių 
mokyklų) ir kolegijų studen
tai. Taipgi kviečiami aukštes
nių mokyklų ir kolegijų alum- 
nai, o dar labiau tai mūsų 
profesionalai, iš kurių mes ti
kimės gauti patarimų ir mo
ralės paramos. Tikimąsi, kad 
ir mūsų dvasios vadai šį su
manymą parems.

Jei būtų tokių, kurie dėl 
kokių priežasčių į šį susirin
kimą negalėtų atvykti, tai 
prašome atviruku pranešti, 
ar esi palankus ALRK. Stud, 
ir Profesionalų kuopos suor
ganizavimui. Rašykite šiuo 
adresu: Pranas Raugalas, 
51 Little St. Brooklyn, N. Y.

DIDELIS RADIO VAKARAS

Atvelykio sekmad. Klaš" 
čiaus salėj, įvyks svarbios lie 
tuvių basketbolo rungtynės 
už lietuvių čampionatą: Broo
klyn Liths " Maspeth Knights 
Teisėju bus amerikomi (Ame 
riacn League) komandoj pa
garsėjęs p. Vincas Petraus
kas. Laimėtojai gaus gražias 
stovylas (trophys). Prieš ir po 
rungtynių bus šokiai: grieš 
Avižonio orkestrą, kuri visa
da pasižymi gražia lietuvių ir 
Umerikonų šokiu muzika. Trys 
skaitlingiausiai atsilankę or

ganizacijos gaus pinigines do
vanas. Šiaip asmenims skiria
ma 25 durų dovanos. Rengia 
lietuvių programos vedėjas p. 
J. Cinkus, savo radio progra
mos naudai.

MASPETHO VYČIAI STIP
RĖJA

I

Maspetho Vyčiai stiprėja, 
šiandien turi 82 prisiekusius 
narius ir antrą vietą Vyčių 
Vajaus darbuotėje užsipelnė.

Vyčiij metinės Mišios užsa
kytos už mirusius narius ir 
bendrT Komunijos pusryčiai 
rengiami Niedersteins Restau 
rante, Middle Village.

Velykų dienoje mūsų vyčių 
vardas pagarsėjo Klaščiaus 
salėje, kuomet Maspethiečiai 
laimėjo 34 prieš 16 Central 
Brooklyno vyčius. Brooklyno 
Liths šį sekmad. lošia sezo
ninį čampionato gėmį su 

GRAND PARADISE BALL ROOMS
buvus GRAND ASSEMBLY

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

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

Tel.: Evergreen 7-7770

POVILAS GUSTAS 
—: Graborius :—■

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

. AM. LIET. LAIVAKORČIŲ AGEN
TŲ SĄJUNGA, Ine.

Kęlionės, Dokumentų Pinigų siuntimo reikalais, kreįp- 
kltės 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. 
BARTKEVIČIUS P., .. 678 N. Main St., Montello, Mass. 
’’DIRVA”.................. 6820 Superior Ave, Cleveland, Ohio
MOLIS P.................. 1730 — 24th Street, Detroit, Mich.
’'NAUJIENOS”.... 1739 'So. Halsted Str., Chicago, Hl. 
SEKYS J............................  433 Park Street, Hartford, Conn.
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. 
ŽEMANTAUSKAS J., 130 Congress Ave., Waterbury, Ct.

Reikalaukite keliones knygelių, paaiškinimų, beĮ kĮ- 
tos literatūros iš viršmlnėtų Agentų. Kreipdamies į 
viršmlnėtus Agentus būsi sąžiningai aptarnautas, parem
si lietuvių prekybą, kartu ir pats save, todėl — SAVAS 
PAS SAVĄ!

Long Island vyčiais, Klaš
čiaus salėje.

Maspetho vyčiai didelį šo
kių parengimą skelbia gegu
žės 25 d. (šeštad. vakare) pas 
Klaščių. Maspetho vyčiams 
linkėtina senąją garbę susi
grąžinti.

C. BROOKLYN, N. Y.

Lietuvos Vyčių 49 kp. ren
gia didelį balių Geg. — May 
5 d. Vyčiai stengiasi visada 
patenkinti atsilankančius. 
Gros vienas iš geriausių orke
strų. Visi vyčiai ir jaunimas 
ir seni kviečiami dalyvauti 
šiame parengime.

Nepamirškite. Gegužės 5 d. 
— būkite šv. Jurgio parapijos 
salėje, 207 York St., Brook
lyn, N. Y. Vytė,

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

Balandžio 26 d., 1935 m.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

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 sutarti 

Tel.: MAnsfleld 6-8787

DR. JOHN C. PETERS
(PETRAUSKAS) 

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

VALANDOS: 
1—2 P. P. 
6—8 vak.

Išklriant 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 REpublio 9-3040

! Phone EVergreen 8-10494

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

Valandos:
1 iki 4 P.M. kasdieną
Trečiad. ir šeštad. 6 iki 7:30 P.M. Flatbush Ofisas
Sekmad. 10 iki 12 A.M. 2220 Avenue J

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

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

Tel: JUniper 5—0259

Tel.: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

210 So. Fourth Street, Brooklyn, N. Y.
Williamsburgh Bridge Plaza
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Tel.: STagg 2-3672
PAKETBUKAI ® 1 k i n’ S AMBRELIAI

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

Skelbimą Amerikoje.

I GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS
J. P. MACHULIS

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

(Prie pat Forest Park stoties)
Į Notary Public Tel.; Virginia 7-1896
7 Parduoda ir išmaino namus, krautuves ir biznius, 
I išnuumuoja kambarius ir sukOlektuoja rendas. Taipgi 

apdraudžia automobilius, judomą ir nejudomą nuosa
vybę, žmogaus sveikatą ir gyvybę.
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