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Nesenai visi, o dabar tik 
nekurie, mano, kad mūsų sa
vaitraštis Amerika yra tik 
lapelis, ar laikraštukas be įte
kmės ar reikšmės. Nešino’ 
rint girtis, reikia pasiaiškin’ 
kinti. Laikraščio įtekmė ne
priklauso nuo jo pločio ar sto" 
rio. Jo įtekmė kįla iš reprezen 
tacijos ir reikšmė iš linijos — 
turinio. Amerika reprezentuo
ja Rytinių Valstijų katalikus, 
ypač metropolį New Yorką. 
Jos linija patriotinė katalikių 
veikimo dvasia vedama. Arųe- 
rika neša didelę atsakomybę, 
kadangi dažnai instrumentalė 
katalikų visuomenės nusista
tyme po plačių Ameriką. ,

—o—
Ar p. Skipitis esąs valdžios 

atstovas, dažnai užklausiama. 
Jis šiandien sakosi nesąs. Bet v 
kodėl jis, o ne kas kitas, įtei“ 
kė vyriausybės vardu kry
žius kun. J. Ambotui, kun. K. 
Urbanavičiui it kun. J. Jakai
čiui, MIC. Nėra žinių, ar visi 
priėmė.

—o—
Ponas konsulas įkalbėjo 

mūsų profesionalams paauko
ti p. Vaitkaus skridimui 50 
dol. Konsulas užtikrino, kad 
Vaitkus skris, ir jau bus 
Brooklyne birželio men. Tiek 
yra halybaloo apie antrą skri 
dimą, kad nežinia kam tikėti.

Kovo mėn. šiais metais be’ 
darbių Jungtinėse valstybėse 
buvo 9,760,000. Tai numuša 
1.3% (arba 125,000) nuo va
sario mėn., bet padaugina 
3.9% 1934 m kovo mėn. Vi’ 
same pasaulyje bedarbių esa
ma virš 25 milionų. Anglijoj 
nedarbas žymiai sumažėjo.

—o—
Michigan valstybės sena

tas praleido Dunckel-Baldwin 
”anti’kofhunistinį bilių”, 21 
prie 11 balsų. Bilius draudžia 
prieš valstybinius susirinki
mus ir numato bausmes už t ir 
rėjimą komunistinės literatū
ros, arba išnuomavimą pa’ 
talpų komunistinėms grupėms 
Kitas bilius numato uždraudi
mą komunistų partijos ar ki’ 
tos panašios partijos, ir balsa
vimą už jas. Su laiku visos 
valstybės uždraus komunistų 
veikimą. Partija agituojanti 
už vyriausybės nuvertimą ne" 
gali būti valstybės toleruoja
ma.

—o—
Liurdo sukakties minėjimas 

ir Šventųjų Metų užbaigimas 
buvo stebėtinai įspūdingas. 
Apie 300,000 maldininkų su’ 
plaukė į šią stebuklingą vietą. 
Užbaigoj pats Šv. Tėvas per 
radio juos laimino. Dar kartą 
religinis judėjimas pasirodė
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LIETUVA ATSAKO SIGNATORIAMS

Kunigas Juozas Aleksiūnas, naujai Vyskupo paskir
tas Karalienės Angelų parapijos Administratorium

VOKIETIJOJ PLINTA 
PAGONIZMAS

Rytų Prūsijoj areštuotas 
dar vienas katalikų kunigas 
Tūvas Dorberstein už tai, kad 
jis kritikavęs prop, ministerį 
Goebels’ą. Visur uždrausta 
laikyti viešus susirinkimus 
bet kokių religijų žmonėms,

galingas. Kard. Pacelli, šv. 
Tėvo atstovas iškilmėms, kvie 
te visas tautas prie taikos. 
Tuo pat visgi perspėjo na- 
zius ir komunistus, kad Baž
nyčia negali pakęsti jų kiši
mąsi tikyboje ir priversta ko
voti._

—o—
Mažai girdime iš p. Skipi

čio pasekmių. Visai neinfor
muojama visuomenė per spau
dą. Ar tik tiek entuziazmo 
pasisekė sukelti? Jau prasi
deda ekskursijos. Paliko tik 
porą mėnesių laiko išsiųsti 
delegatus.

gi pagonų naujai organizuo
jamai sektai yra leidžiama vie 
šai veikti. Bal. 26 d. įvyko 
masinis pagonizmui propaguo 
ti susirinkimas Berlyne. Ten 
kalbėjo žymieji nazių vadai, 
kurie pareiškė, kad Vokieti
ja atsisakanti nup liuteroniz" 
mo ir katalikybės. Nuo šiol, 
sako naziai, Vokietija būsianti 
’’šventoji žemė”, jos istorija
— ’’šventasis raštas”. Dievo 
valia Vokietijoj pasireiškusi 
per Adolfą Hitlerį. Vokietijoj 
būsią tik 2 sakarmentai: su
tuoktuvės ir gimimas. Tai 
taip šiandien nazių vadai kal
ba Vokietijoj, siūlydami žmo
nėms senovės pagonizmą, ku
rio naikinti su kardu rankose 
jie veržėsi ir į Lietuvą.

LIETUVA - LENKIJA
ARTĖJANČIOS

Varšava. bal. 29 d. — Iš 
painformuotii šaltinių prane
ša, kad dėl įtemptų santykių

tarp Lietuvos ir Vokietijos, 
tai Lenkija mananti tikrai su
sitarti dėl Vilniaus. Esą pats 
diktatorius Pilsudskis norįs, 
kad tarp Lietuvos ir Lenkijos 
atsidarytų siena, tada jis ga
lėtų atvykti Lietuvon savo 
motinos kapo atlankyti. Pra
nešimas skelbia, kad jau per 
Tautų Sanjungos posėdžius 
Genevoj Lenkijos užsien. mi" 
nisteris Beckas tarėsi su Liet, 
pasiuntiniu Paryžiuje P. Kli
mu.

BALTIJOS MINISTE- 
RIŲ KONFERENCIJA 

KAUNE

KAUNAS. — Pagal pernai 
Ženevoje pasirašytą Pabalti
jo valstybių santarvę, kasmet 
du kartu šaukiamas Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos užsienio 
reikalų ministerių konferenci
jos. Pirmoji konferencija bu
vo praeitų metų pabaigoje Ta 
line. Antroji konferencija bus 
Kaune šių metų gegužės 6—8 
d. Lietuvos politikai šiai kon
ferencijai jau dabar pradeda 
ruoštis.

60 M. MIRTIES SUKAKTIS

Ir paprastas Lietuvos kai
mo artojas žino, kuo buvo 
miritesLietuvai Žemaičių Vy
skupas Motiejus Valančius. 
Nuo jo mirties šiemet sueina 
lygiai 60 metų. Lietuva ren
giasi tinkamai paminėti to 
blaivybės apaštalo, lietuvybės 
žadintojo, Didžiojo Vyskupo 
darbus ir mirites sukaktį. 
Būtų gražu, kad ir Amerikos 
lietuviai neatsiliktųme, kad 
ir mes atiduotume pagarbą, 
surengdami specialias paskai
tas ir atliktume atatinkamas 
pamaldas.

PREZIDENTAS PAKE
LE SIDABRO KAINĄ

WASHINGTON. — Prezi
dentas Rooseveltas vėl pakėlė 
sidabro kainas iki 77.57 centų 
už unciją. Tokios kainos bus 
mokamos už naujai iškastą 
sidabrą Amerikoje. Manoma, 
kad veikiai sidabro kaina pa
sieks dolerį už unciją.

KAUNAS. — Iš patikimų 
šaltinių sužinota, kad Lietuva 
pasiųs atsakymą Klaipėdos 
statutą pasirašiusioms valsty
bėms, kurios savo notoje rei
kalavo Lietuvos laikytis ne
tik statuto dvasios, bet ir rai 
dės. Anglijos, Prancūzijos ir 
Italijos notoje Lietuvai buvo 
priminta, kad ginčas gali at
sidurti Tautų Sąjungoje, jei 
Klaipėdos krašto padėtis ne
bus tinkamai sutvarkyta. Lie
tuva savo atsakyme laikysis 
tos pačios linijos, kaip ir pir’ 
mesniuose atsakymuose. Lie
tuva pasmerks ’’galingas kai
mynines valstybes” dėl jų ki
šimosi į lietuvių naminius rei 
kalus ir užtikrins, kad Lietu
va darys viską, kad šventai 
pildyti Klaipėdos statutą. Di
džiosios valstybes užmeta Lie 
tuvai, kad ’’Lietuva nelei
džianti Klaipėdos seimeliui 
parlam'entariskai veikti ’ 
Šiuo laiku seimelyje yra tik 
24 nariai, vieton reikalauja
mų 29. Pereitais metais pen
ki seimelio nariai buvo pri
versti atsistatydinti, nes jie 
buvo įtarti bendradarbiavime 
su vokiečių nazių partija.

Penki iš likusiųjų 24 narių, 
kurie sudaro lietuvišką bloką, 
atsisako posėdžiuose dalyvau
ti paskelbti nevėliau per še’ 
rie turi ryšius su panvokie- 
čiais ir veikia tikslu pakenkti 
Lietuvos suverenitetui.

Tokiu būdu seimelis negali 
sudaryti kvorumo iš 20 narių 
ir negali pareikšti pasitikėji
mo dabartiniai Klaipėdos di
rektorijai.

Klaipėdos seimelio kaden
cija baigiasi gegužės 4 d. Ei
nant Lietuvos rinkimų įstaty
mais, kiti rinkimai privalo bū
ti paskelbti nevėliau kaip še? 
šius mėn. po seimelio išsis
kirstymo. Lietuva nesipriešin 
tų atiduoti Tautų Sąjungai 
spręsti Klaipėdos ginčą, nes ji 
esanti tikra, kad galėtų įrody 
ti, kad visi nesusipratimai dėl 
Klaipėdos krašto statuto lau
žymo įvyko dėl Vokietijos ki
šimosi į Lietuvos vidujinę 
tvarką.

— Iš Los Angeles į New 
Yorką atlėkė lėktuvas, į 11 v. 
5 min. su pritaisytu mecha
nišku žmogum.
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Sąjungon prieš Lietuvą, jei jinai nenori prisitaikinti prie jų
jų nurodymų Klaipėdos krašto valdyme. Lietuva jau atsa-. 
kė anoms į protesto notą dėl vokiečių — memelanderių da
lyvavimo valdžioje. Atsakyme vyriausybė pabrėžė vokiečių 
boikotą, lietuvių bloko atsisakymu su šiais dalyvauti ir kt. 
Gegužės 4 d. Seimelis automatiškai paleidžiamas. Kiti rinki" 
mai turi įvykti į 6 mėnesius.

Lietuva pateko į politinį sukūrį. Čia vokiečiai engia, 
ginkluojasi, šaudo lietuvius. Iš kitos pusės jau santarvinin
kai spaudžia. Ar tai politiniai manevrai ar ne — nesvarbu. 
Tik Lietuva pergyvena pavojingiausius metus. Lietuvos diplo 
matija mokosi apsukrių pamokų.

Pasaulinė spauda plačiai aprašo Lietuvos apsiginklavi“ 
mą, jos armija ir oro apsaugą. Sako, Lietuvoje žmonės natū" 
raliai žiūri į vyriausybes pastangas ginkluotis ir reikalui 
esant, karau stoti su Vokietija. Žinia, karas gali būti tik ap
sigynimo ne užpuolimo. Pasiryžimas kariauti nė kiek nema" 
žėja, bet didėja.

Išvengti karą yra kiekvieno politiko noras ir siekis. Dar 
neužmirštas pasaulinis karas. Tik nepriklausomybės gyni
mas gali iššaukti karingus žygius. Lietuva ne kito, tik savo 
žemės nori ir gali ginti.

Išvengti karo galima politinėmis kombinacijomis. Ma
žutei valstybei ypač tas svarbu. Baltijos Sąjunga ir net Rusi
ja, yra permažas saugumo užtikrinimas Lietuvai. Iš toliau 
laukti pagalbos, taipgi nesaugu. Okupavus Lietuvą Vokieti
jai, kas ir besuspės išgelbėti. Su įvykusiu faktu visi skaitosi.

Lietuvai būtina su betarpiniais kaimynais sugyventi. Šių 
dienų įvykiai verčia su Lenkija kalbėtis. Sako, p. P. Klimas 
su p. J. Becku Genevoje jau kalbėjosi. Galima tikėtis, kad 
prieis prie derybų. Negalima savo nusistatymo dėl Vilniaus 
keisti, tik rasti modum vivendi. Ankščiau ar vėliau bendrą 
kalbą reikės pradėti. Kodėl nedabar, kai Lietuva tokiam sū" 
kūryj? Bet, žinomla, jei Lenkija yra nesukalbama, — Lietuva 
ir pati Lenkija gyvens neaiškiose išvakarėse ir toliau... Bet tai 
nebus lengvai pateisinamas reiškinys.
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:APŽVALGA:
KRISTAUS ATSIKĖLIMO 

ŠVENTĖ ŽMONIJAI

’’Gendąs turi apsivilk
ti negedimu ir marus tu
ri apsivilkti nemarumu”. 
(1 Kor. 15, 53).

Velykų ryto varpas, džiaug- 
singas krikščionių Alleliuja, 
skelbia mums linksmą Kris
taus Atsikčimo šventę.

Be išorinio šventės džiaug- 
savo dvasią taikinti Atsikeli’ 
smo, kataliko yra pareiga ir 
mo šventės nuotaikai. Pago" 
nų Apaštalas šv. Povilas šau
kia: ’’Atsinaujinkite savo iš
manymo dvasia ir apsivilkite

Subscription rates:
In. U. S. A. one year ...... $1.50 
In. U. S. A. six months .... .80 
Other Countries one year . $2.25 
Other Countries 6 months .. 1.25
Advertising rates on application 
Advertising in ’’Amerika” brings 

best results

nauju žmogum” (Efez. 4, 
23—24).

Gamtininkai jau yra įrodę 
kad žmogaus kūnas keletos 
dienų bėgyje visiškai pasikei
čia. Ne tie pat kaulai, ne tie 
raumenys, ne tas pat krau
jas, kuri turėjome, prieš mė' 
nesi. Vargas mūsų kūnui, jei 
to pakeitimo nebūtų. Gyveni
mas yra nuolatinis energijos 
eikvojimas. Jei žmogaus kū
nas nešinaujintų, jo energija 
išsisemtų ir žmogus mėnesio 
bėgyje pasentų ir mirtų.

Panašiai yra ir mūsų dva
sios gyvenime. Pasaulio dva- 

šia, blogieji žmogaus palinki
mai naikina mūsų dvasios jė
gą ir jei ji nebus atnaujinta, 
žmogus dvasiniai išsisems, 
sunyks. Kristaus Atsikėlimo 
atmintis te paskatina mus 
prisikelti. O kur dings sena
sis žmogus?

Romėnams pavergus Kar- 
tagą, kuri savo garbinga pra
eitimi ir galia nuolatos gręsė 
Romos galybei, senatoriai ro
mėnai tarėsi, kokiu būdu ge
riau apsisaugoti nuo Karta- 
gos konkurencijos pavojaus. 
Viename posėdyje senatorius 
Katonas, išsitraukęs iš kiše- 
niaus šviežią figos vaisių, 
klausia: ’’Kaip manote, kada 
jis buvo nuskintas? — Nese
nai. — Taiį, prieš tris dienas 
jis dar tebekabojo medyje 
viename Kartagos sode. Da
bar aš jį mesiu į priešo žemę, 
kur jis po trijų dienų bus su
puvęs.” Senatoriai suprato 
Katono mintį ir vienbalsiai su 
suko: ’’Kartagena, turi būti 
sunaiRinta”. Meskime naujai 
atgimusios mūsų dvasios ko
vos šūkį senajam žmogui ku
ris turi išnykti. ’’Mes juk ži
nome, sako šv. Povilas, kad 
senasis mūsų žmogus yra 
draug prikaltas ant kryžiaus, 
kad būtų sunaikintas nuodė
mingas kūnas ir kad mes 
daugiau nebevergautume nuo 
dėmei. (RorūL. 6. 6).

Mes esame draug su Juo pa
laidoti, kad kaip Kristus iš 
numirusių per Tėvo garbę, 
taip ir mes gyventumėm nau
ju gyvenimu” (Rom. 6. 4).

Kun. A. Drazdys.

- KUR STOVIME?
’ ’Darbininke ’ ’ Kmitas ra

šo : ’ ’Pasirodžius čia p. Skipi^ 
čiui tuojau kilo klausimas- 
kurion pusėn jis pakryps? Jis 
pats sako, kad, Dieve gink, 
nepriklausąs jokiai partijai. 
Jis kviečiąs kongresan lietu
vius, ne partizantus. Tas labai 
gerai. DULR atstovui kitaip 
ir nedera kalbėti. Prie to, jis 
gal ir nuoširdžiai kalba, bet, 
deja, jis neapsipažinęs su mū 
sų santykiais. (Be abejonės, 
šiuo momentu jau jis gerokai 
apsipažino ir dėlto negali ne
pastebėti, kad.aš rašau tiesą). 
Taigi, nežiūrint jo žodžių ar 
norų dalykai savaime krypsta 
vienon pusėn daugiau negu 
kiton. Faktas yra. kad jį m!o- 
nopolizuoja kairiosios parti
jos. Tas gal ir priešinga jo 
norams kaipo atstovo bandan
čio išlaikyti neutralumą, bet 
taip yra. Išlaikyt neutralumą 
jam nepavyko ir vargiai be
pavyks, nes toks jau mūsų or
ganizuotas išeivijos gyveni
mas : eini su anais, tai rieškia 
su manim tau nepakeliui. Nie 
ko čia nepadarysi. Galime

prieš tai argumentuoti, galime 
viens kitą sarmatyti, galime 
kokiam ’’bendram” reikalui 
atsėjus, apsimesti esą neparty 
vūs, bet rezultatas išeina vis 
tas pats: gravitacijos dėsniai 
traukia kiekvieną pas saviš
kius.”

TIKĖJIMAI IR TIKINTIEJI
Pagal paskučiausį apskai

čiavimą pasaulyje dabar yra: 
katalikų 19%, konfucionistų 
ir totoistų 16.4%, mahometo
nų 13%, hinduistų ir jamistų 
12.1%, budistų 10.8%, protes
tantų 8.9%, pravoslavų 7.1%, 
animistų 6.6%, laisvamanių 
4.9%, žydų 0.9%, šintoistų 
0.9%, įvairių kitų tikėjimų 
0.2%.

Europoj yra 201,855,900 
katalikų arba 43% visų Euro
pos žmonių. 234,529,575 krikš
čionių nekatalikų, t. y. pravo
slavų, anglikonų, evangelikų 
ir 31.340,916 nekrikščionų. 
Vakarų Amerikoj yra 52,513,- 
320 katalikų arba 33%, 85,- 
540,818 krikščionių nekatali
kų ir 21,000,130 nekrikščio
nių. Pietų Amerikoj katalikų 
yra 73,050,585, arba 97%, 
541,984 įvairių krikščionių ir 
1,552,602 nekatalikų. Afrikoj 
katalikų skaičius siekia 5,- 
387,678, krikščionių nekatali
kų — 9,103,725 ir. nekrikščio
nių — 125,574,030, arba 89%. 
Azijoj yra 17,038,678 katali
kų, 9,450,545 krikščionių neką 
talikų, 970,354,614 nekrikščio
nių arba 97%. Australijoj yra 
1,987,308 katalikų, 5,998,200 
krikščioniujiekatalikų ir 1,- 
035,66^^ękatalikų. v 3.

KATALIKŲ BAŽNYČIA 
.DUODA DIDVYRIŲ 

^Vos spėjo keletą dienų pra 
eiti nuo Didžiojo Karo pra-
džios, jau šimtai sužeistų ka
reivių aimanavo, sopuliuose 
baigdami savo gyvenimo die 
nas.

Vienoj Paryžiaus stotyj ant 
šiaudų gulėjo labai daug su
žeistų kareivių ir nekantriai 
laukė, kada juos nuneš į ligo
ninę. Vienas kareivis labai 
skaudžiai dejavo ir aimanavo. 
Gailėstingoji seselė prisiarti
no prie°ir norėjo jof žaizdas 
perrišti, kad bent kiek suma
žėtų skaudėjimai. Tačiau, su
žeistasis nenorėjo, kad jam 
perrištų žaizdas, tik prašė 
kiįo’greičiausiai atvesti pas jį 
kunigą.

Kadangi Prancūzijoj karan 
buvo imami ir kunigai, gailes
tingoji seselė skubiai kreipėsi 
į sužeistus kareivius, klaus
dama: ar nesama tarp jįj vie
no kito kunigo, kad išklausy
tų šio mirštančio kareivio iš
pažinties? Seselei, beeinant 
tarp kareivių, jos ranką pa
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lietė vienas sunkiai sužeistas 
kareivis ir vos girdimai pra
tarė :
•P Aš esu kunigas....... Aš ga

lėčiau jam suteikti išrišimą: 
neškite mane prie jo šalies’'*.

Gailestingoji seselė norėjo 
jį šiaip taip prigretinti prie 
m|irštančio kareivio; bet jį vos 
pajudinus, ji staiga susilaikė, 
nes pamatė, kad šis kunigas 
yra baisiai granatos sužeistas, 
ir net mažiausias sutrenkimas 
gali baigtis mirtimi. Kunigas, 
pastebėjęs, kad nenori jo neš
ti prie mirštančiojo kareivio, 
seselės pradėjo prašyti, kad 
ji nežiūrėti} jo žaizdų, bet 
idįogreičiausiai jį gabentų 
prie mirštančiojo kareivio.

—'r’Sesele”,-vos girdimai kal
bėjo kunigas,-^ką reiškia man 
viena valanda ilgiau gyventi, 
palyginant su žmogaus sielos 
vertybe. Brangi sesele, juk 
gerai žinai, kokia neįkainuo
jama yra žmogaus siela. Taigi 
vesk mane ten pas jį.7*

Kunigas mėgino pats atsi
kelti, bet negalėjo nė iš vietos 
pasijudinti. Tuomet gailestin
goji seselė kįone vilkte jį nu
vilko prie mirštančio karei
vio. Dar suskubo į laiką. Pa
sisekė išklausyti išpažinties. 
Gailestingoji seselė, tai pama 
čiusi, pribėgo ir padėjo ku
nigui pakelti ranką.

O kunigas, vos prataręs 
žodžius: ”Aš tave išrišu iš vi
sų tavo nusidėjimų,...” suk
niubo.

Mirštantis kareivis irgi su
kniubo. Sukniubo abu kartu: 
kunigas ir atliekąs išpažintį 
kareivis; ir abu kartu užmigo 
Viešpatyje.

Čia papasakotas pavyzdis 
tik vienas iš tūkstančių atsi
tikimų, kur kunigas aukoja 
savo gyvybęs ar misijų kraš“ 
tuose, ar ir mūsų tėvynėj, 
lankydamas užkrečiamomis li
gomis sergančius, savo gyvy
bę statydamas į pavojų.

Tačiau, kas suskaitys, kiek 
jau Katalikų Bažnyčia per 
tūkstančius metų atnešė gera 
žmonijai, kiek ašarų nušluos
tyta, kiek našlaičiij priglaus
ta, kiek ligonių aptarnauta, 
skiriantis su šiuo pasauliu. 
Šimtai seserų ir kunigų dar
buojasi misijose ypač tarp 
raupsuotoj ų, kur ligonis iš
rodo lyg vienas šlykščios mė
sos gniūžtas. Amžinybėj ir 
tai gal pilnai negalėsimi su
prasti, kaip turėtumje būti dė
kingi mūsų Motinai Bažny
čiai, kad duoda tiek pasiau
kojusių didvyrių ir pasišven
tusių žmonių.

Kun. Pr. J. Vaitukaitis.
ė

Klausykit ’’Amerikos” ra
dio trečiadienį 7 v. v. penkta
dienį 10:15 ryte iš st. WMBQ
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ŠERMUKŠNINĖ IŠ KUR KYLA DIDIEJI SU
KRĖTIMAI: KARAI, REVO

LIUCIJOS, ŽEMĖS 
PRASIVERŽIMAI

Įvairūs žemės sukrėtimai, 
katastrofos, audros, žemės 
drebėjimai kai kuriais laiko-

— Bėda, sakau, kai ta nes" 
česlyva senatvė užgula: žmo
gus ir su akuliorais nebegali 
gazietų ar knygų įkirsti. Daž 
nai už tad ir visokių dyvų 
pražiopsai. Ale aną dieną capt 
ir pagavau vieną kiauraspon" 
denciją ’’Dirvone”, kur broo 
klynietis mandročius barasi 
ant mūs D.-G. Fondo, kad jis 
rėmęs antrąjį skridimą, o tuo 
tarpu yra sudarytas statyti 
pomnikui del Dariaus—Gi' 
rėno. Iš kur jis sužinojo, kad 
negerai remti antrąjį skridi
mą ir kad D.'G. Fondas suor
ganizuotas pomnikui? Aš klau 
siau kelių to komiteto narių, 
kurie ir testamjentus tam Da
riaus-Girėno Fondui rašė, jie 
atsako, kad tokio parėdymo 
Fonde nėra. Fondas gali ir 
skridimą remti, ir pomniką 
statyti ir norintiems aviacijos 
mokslo siekti jaunuoliams pa- 
mačyt. Ir šis Dariaus—Girė
no Fondas ’’Lituanikos II” 
skridimui į mūsų kontrą, da
vė apie pusantro šimto do
lerių ir dabar, kaip sako, Da
riaus—Girėno pomnikui staty 
ti pasiuntė Chicagon šimtinę 
ir Dariaus Girėno A oro klu
bui Brooklyue užfundino $25. 
Ir dar girdec, savo ižde pa
siliko apie tris kvoterius šim
telio. Tai gal bus vėl dalis 
H-j am skridimui paskirt a , kai 
rodysis, jog draugas Grigai
tis nebedarys ekspensų moks
liškam, skridimui, o tikram 
skridimui į Kauną. Ba, mat, 
moksliškas skridimas tik do" 
lerukus pašėlusiai ėda ir dau
giau nieko nežada, o skridi
mas į Kauną mūsų patrioti
niam onarui užaugins didesnę 
nosį. Taip kad nė Hitleris ne" 
atsivožis jos numušti, sakyda
mas, kad lietuviai liurbiai, ne 
mokšos, laukiniai. Tada jis 
tupės Berlyne ir dairysis, kad 
tik sparnuoti Ii taueriai ne
pradėtų kiaušinių dėt iš pade
besių į svastikom peniamų 
kryžiokų pulkus.

MŪSŲ RADIOŠIAI
Mat radiošius, trumpai ta

riant, — tai yra toks išmistas, 
kurio ir be akuliorių gali klau 
sytis. Tai geras daiktas. Ale 
nevisuomet. Kai per jį kalba 
žmogus, kuris žino ką kalba 
— yra orait. Bet kai į jį rėkia

VYRO SUSPAUDĖ 
’’SŪRĮ”.

Lietuvoje mėgstama sūriai 
valgyti, bet nemažai bandoma 
jo ir suslėgti. Kartais net ber
niokai, suvirtę į krūvą ir slėg 
darni viens kitą — šaukia — 
sūrį spaudžią. Bet čia paduo
dame kiek kitokį sūrio spau
dimą. Tai atsitiko Dringailių 
kaime, (Mažeikių apskr.) pas 
ūkininką S. Ten buvo linksma 4.
sueiga, kurioje prisirinko iš 
apylinkės daug jaunų ir senų 
vyrų — ūkininkų.

Pačiam karštyj ūkininkas 
J. Juozas nutvėrė Juozapai- 
čių Antaną 9-ių vaikų tėvą ir 
paguldė. Kiti, pamatė besivo
liojančius ant žemės, puolė 
spausti ’’sūrio”. Sugulė apie 
6 vyrai ir spaudė ’’sūrį”. Ma 
tydami, kad ’’sūris” pakan-

pirštais ir kulokais grasinda
mi, tai jau no -gut, bet vis ne_ 
taip prastai, nes dauguma 
knopke tuoj spūst elė ja ir 
kambaryj ramu, kaip po muš 
tynių. Bet vienas, daug iška- 
dlyvesnis radiošių darbas, tai 
kai per juos pasakoja tą, ko Į 
nereikia. Ot aną dieną grįžtu 

. iš darbo, o žmona jau ir sėdi 
apsidabinus. Klausiu kur eisi' 
ar valgyt parnešt, ar ko nu“ 
pikt? Sako, girdi, gali jau ir 
pats parsinešt, aš turiu eiti

• ant muvingpikčerių. Sakau
• kaip tai, niekad taip nedary

davai, niekur be manęs nė iš
■ stubos nežengdavai, ,o dabar 

jau net į tuos pikčerius ruo
šies? O, atkirto, pirma aš ži
nojau, kad per šliūbą pažadė
jau visuomet su tavim gyven
ti, būti tavo globojama gyve
nimo draugė — žmona. O 
šiandien lojeris pasakė, kad 
jau kortas duoda ’’anaume- 
na” — kaip jis sakė, — pa
daro vėl merginą. Išpūtęs akis 
klausiau ir nesupratau, kokios 
devynios čia tą lojerį atnešė 
į namus, kad jis tokius nie
kus pasakotų? Žmona tuoj pri 
dūrė, kad radio anauceris 
dar ir pasakė, jog pas tą loje
rį galimai kreiptis ir jis viską 
pafiksis. Dar pasidžiaugė, kad 
norint tapt mergina užtenka 
pasakyt džiodžiui, kad vyras 
apsivedant turėjo ligą, kurios 
nepaklojo ant delno prieš pa
čią. O tu, sako, kaip tik po 
vedybų pasisakei, kad turi 
slogą. Taigi dabar, ot ir ga
liu sau pavanclravot kaip no
riu. Jei ištarsi žodį — dro
šiu tiesiai pas lojerį ir gaunu 
’’anaumeną”. Manau sau, ot 
ką reiškia, kai per radiošių 
kalba tie, kurie nežino ką kal
ba. Dar nevienas ir biznierius, 
kuris moka pinigus tų prog
ramų užlaikymui, parėjęs na
mon ras žmoną įsinorėjusią 
’ ’anaumeno ’ D®dė.

IŠ

TRUMPOS NAUJIENOS 
--------o

— Gegužės 5 d. Chicagoj 
bus pašventinti pamatai Da
riaus-Girėno paminklo. Iškil 
mėse dalyvaus ir Lietuvos 
svečias p. Skipitis. Pamink
las bus Marquette Parke. Tą

tarpiais pastebimi didesni, I pagįą dieną — gegužės 5, AL- 
kai kada vėl sumažėja. Ugnia TASS rengia Aviacijos dieną 
kalnių veikimas ir tas labai II-jo skridimo naudai.
įvairuoja: čia didėja, čia ma- — Anglija labai susirūpinu 
žėja. Kai kur jūroje iškyla si, kad Vokietija jau atsigin- 
naujos salos vulkaniškos kil- kluoja ir jūroje. Pirma ang- 
mės, dėl ugniakalnrų prasi-1 lai kitaip žiūrėjo į Vokietiją, 
veržimo.

Visi šie reiškiniai nepapras 
tai sudomino mokslo pasaulį 
ir norima išaiškinti to prieža
stis.

Nesenai per vidurinę Japo
niją perėjo dideli gamtos su
krėtimai, kurių aukomis ta
po keli tūkstančiai žmonių.

Pasirodė, kad porą mėnesių 
prieš tai Grinvičio astrono
mai pranešė apie pasirodymą 
saulėje stambiii dėmių ir kar
tu pareiškė, kad saulės vei
kimo sustiprėjimas gali pasi
reikšti žemėje magnetinėmis 
audromis, viesulais ir ugnia- 
kalnių atsinaujinimu. Ir kaip 
dabar pasirodė, tie pranašavi
mai labai greitai išsipildė. 
Saitas tarp saulės dėmių ir 
žemės plutos gyvenimo jau se
niai nustatytas. Kiekviena 
dėmė yra didžiulis energijos 
rezervuaras, siunčiąs žemėn 
elektrizuotų dalelelių sroves: 
tos srovės griauna elektroma
gnetinę oro lygsvarą ir skati
na žemės vulkanišką ugnia-1 
kalnių veikimą. Turint galvo 
j e, kad saulės veiklumas pa
siekia čia didžiausio, čia ma
žiausia įtempimo, galima .su 
atitinkamu tikslumu išprana
šauti ir su juo susijusius 
reiškinius. Saulės dėmių cik
las tęsiasi maždaug apie 11 
metų. Paskutinis minimumas 
(mažiausis įtempimas) teko 
1933 metams, paskutinis ma
ksimumas (didžiausias įtem
pimas) 1927 metams. Tuo bū
du, šiuo laiku prasidėjo kili
mas į didesnį veikimą, kuris 
bus pasiektas 1938 metais.

Paskutiniais metais daug

karnai suspaustas, nulaipiojo. 
Bet nustebo, kad ’’sūris” de
javo ir šaukėsi daktaro ir ku
nigo ūkin. Juozapavičius pasi 
mirė. Mažeikių apskr. gydy
tojui Tautvaišai padarius 
skrodimą, rasta visiškai nu
laužtas sprandas ir sutriuškin 
tas stuburkaulis. Kaltinama 
eilė kaimo gyventojų, kurie tą 
’’sūrį” spaudė. Kaikuriems 
gal teks ir tikro sūrio para
gaut, kai priseis nuvykt su- 
lengvėt į kalėjimą, kad atei
tyj nebereiktų sūrio slėgti.

kol ši nebuvo paskelbusi ko
kius ji turi planus statyme 
karo laivų.

— Prof. M. Biržiška, Vil
niui Vaduoti S’gos pirm, pasi
traukė iš visuomeninio darbo. 
Sakosi užsiimsiąs vien mokslu 
ir knygų rašymu.

— Karo laivynui Ameri
kos J. V. kongresas paskyrė 
$460,000,000. Tie pinigai bus 
sunaudoti išlaikymui 11,000 
daugiau jūrininkų, statymui
24 karo laivų ir 550 naujų 
karo lėktuvų.

— Dėl nepaprasto sidabro 
kainos kilimo Meksikoj vy
riausybė uždarė trumpam lai
kui visus bankus, kad išėmus

I iš apyvartos sidabrinius pini-
I gus. Jų vieton bus paleista 
popieriniai pinigai.

— Londono biržoj sidabru 
irgi smarkiai spekuliuojama. 
Sidabro kainos pakilimas at
siliepė net į Chinijos ekono
minę būklę.

— Los Angeles, Cal. 20 me
tų studentė Lemle nuteista
25 paroms kalėjimo už dalini
mą lapelių, smerkiančių ka
rus.

— Vokietijos nazių laikraš
tis ’’Angriff” skelbia, kad 
naziai vėl pradės ’’atsimint” 
žydus Vokietijoj. Reiškia, 
dar negalas žydų vargams 
pas Hitlerį. .

— Amerikos nekuri spauda 
iškėlė sensaciją, kad garsi ki-

tyrinėta norint nustatyti pa- 
reinamumą nuo saulės dėmių 
ne tik gamtos reiškinių, bet 
ir socialinio visuomeninio po
būdžio įvykių. Minimumo lai
kotarpiu, tautos, tarytum, ra
mios ir daugiau pastovesnės, 
maksimumo gi laikotarpiu — 
nervingos greitai užsidega ir 
noriai kariauja. Įdomu, kad 
pasaulinių parodų metai 
(1867, 1878, 1889, 1900) visiš
kai tiksliai supuola su saulės 
dėmių minimumais. Priešin
gai, revoliucijų ir karų daugu
ma atitinka maksimumo me
tams. Jeigu tai nepaprastas 
supuolimas, o priežastinis sai
tas — pasauliui teks, matyti 
daugiau negu magnetines ir 
atmosferines audras.. ”Š.” 

no artistė Mae West yra ve
dusi prieš 10 meti] su Frank 
Wallace, kurio tikra pavardė 
esanti Pranas Šatkus — lietu 
vis. Jis dokumentais įrodęs 
savo vedybas su kino žvaigžde

— Naziai nušovė Vokietijos 
darbininku vadą, buvusį an
gliakasių prezidentą Frita 
Husemann, 61 m. Jis nušau
tas gabenant į koncentraci
jos stovyklą bal. 15 Husmann 
buvo Hitlerio priešas.

— Vokietijoj nazių spaudos 
diktatoriaus Max Amanu 
sprendimu, visoj šalyj panai
kinama privati spauda. Reiš
kia laikraščiai galės būti tik 
tai nazių rankose. Prieš tokį 
dekretą kilo didelis triukš
mas, ypač kelia balsą Vokie
tijos katalikai.

— Atsistatydinęs Klaipėdos ■ 
krašto gubernatorius Nava
kas būsiąs paskirtas Lietuvos 
atstovu į Maskvą, Rusijoj.

— Lietuvoje paskelbtas va
jus užsirašyti savanoriais į 
kariuomenę. Savanorių atsi
randa gana daug.

— Per rusų Velykas, bal 
28 d. Maskvos visos 36 liku
sios cerkvės buvo pilnutėlės 
tikinčiųjų. Šiemet bezbožnikų 
organizacija nerengė jokių 
Velykas ir tikėjimą pajuo
kiančių demonstracijų, nei 
agitacijų per radio. Tai kas- 
nors nepaprasto bolševikų pro 
gramo j.

— Atvelykio vakare kalbė
damas per radio prez. Roose* 
veltas išdėstė vyriausybės 
darbų programą. Jis tvirti
na, kad pradėjus vykdyt ša
lies atstatymo programą, ne- 
inažiau pusketvirto miliono 
šelpiamų bedarbių gaus dar
bą. Jis kvietė piliečius pra
nešti jam, jei pastebėtų kur 
suktybes prie viešųjų darbų.

— RomUnija nutarė apsi
ginkluoti ’’iki dafitų”, kad 
tapus galingiausia pietvaka
rių Europos pajėga. Per de
šimtmetį numatyta išleisti 226 
milionų dolerių karo pabūk
lams pirkti.

Vokietijoj pasireiškia vidu
jiniai neramumai. Rytų prūsi- 
jos gyventojai viešai demon
struoja gatvėse, reikalaudami, 
kad vyriausybė papigintų mai 
sto produktų kainas arba ne
kliudytų jų parsigabenti iš 
Lietuvos. Šiaip visoj Vokie
tijoj katalikų ūpas labai įtem 
ptas, kai naziai viešai ėmė 
propaguoti pagonizmą ir per
sekioti katalikus. Nekuriose 
vietose Vyskupai išleido vie
šus atsišaukimus į tikinčiuo
sius, raginant budėti ir sekti 
nazių neleistiną elgesį krašte. 
Trumpai



BALANDŽIO 28 D., BAIGĖSI KRISTAUS BA
ŽNYČIOS 19 ŠIMTŲ METŲ JUBILIEJUS

AR TAI TIK PRIPUO
LAMI BUVO ĮVYKIAI 
.AR DAUGIAU KAS?

Gegužės 3 d., 1935 m.

LTURDE PASVEIKO LIETUVAITĖ 
FABRIKO DARBININKĖ

Kristaus priešai bejėgiai

Rašo kun. J. Bružikas, S. J.
Kokia galybė ir jėga sle

piasi tame Nazareto dailydė- 
je, kurio jokiais būdais nega
li priešai nugalėti? Išmėgin
ta visokie -ginklai ir priemo
nes, o Jis kaip gyvuoja, taip 
gyvuoja.... Ir dar kaip! ,

Rask tu pasaulyj tokį ga
liūną, kuris susilauktų tiek 
pasekėjų, o jeigu susiranda, 
tai tik laikinai.... O čia, tas 
Galilėjietis, savo galybę se
mia kasžin iš kokių priešams 
nežinomų šaltinių. Išoriniai 
Jis atrodo visiškai nugalėtas, 
antai rankos surištos, į kalėji
mą .įmestas, iki kaulų nuplak
tas, ant kryžiaus priklatas ir, 
kad visus gyvybės galimu
mus išnaikinus, — Jo Širdis 
perverta, į karstą įdėtas, ak
meniu užverstas, kareivių sar 
gyba apstatytas ir štai,... Jis 
vėl gyvas, vėl minių minios 
Juo seka, vėl Jis laimina tuos, 
kurie Jį persekiojo, kalė prie 
kryžiaus,... Begalinė tragedija 
ir misterija.

Žmonių akimis žiūrint, be 
galybės, niekas negali būti 
galingas, o čia priešingai. 
Juo Jį labiau nuginkluoja, 
juo Jis galingesnis! Bejėgis, 
mažutėlis Betliejaus tvartely 
j e, sujudina žvaigždynus, at
veda prie savęs tris pasaulio 
galiūnus ir išminčius ir par
klupdo ties save ant kelių. 
Jo negalėjim|as apsiginti ir 
pasipriešinti iššaukia tūkstan 
čius Erodo kareivių, kurie 
paplūdę kraujais visą Betlie
jaus apylinkę. Alyvų darže 
ginkluoti kareiviai, išgirdę, 
kad Jis yra tas pat, kurio 
ieško, krinta prieš beginklį 
ant veido: Kada Jis pasiduo
da vedamas į mirtį ant kry
žiaus, visi Jo priešai nujau
čia, kad kasžin kas nepapras 
to įvyks.

Prikalę ant kryžiau dar 
nepasitiki nugalėję, dėl to 
klausia, jei esi Dievo Sūnus, 
nusileisk nuo kryžiaus. A, tu 
negali! Tu sakei: sugriaukite 
šią bažnyčią, o aš ją po tri
jų dienų atstatysiu. Bet ta
me priešų balse slepiasi kaž
kokia baimė, desperacija, o 
Imi kurie, lipdami nuo Kal
varijos kalno mjušėsi į krūti
nę, sakydami: tikrai tai bu
vo Dievo Sūnus, o mes Jį pri
kalėme! O kiti bėga pas Pi
lotą ir su baime prikalbinė
ja: „Valdove, mes atsimi- 
nėm, kad tas suvedžiotojas 
dar gyvas bebūdamas sakė: 
po trijų dienų aš prisikelsiu. 
Liepk tat sergėti kapą iki tre 
čiai dienai, kad kartais ne"- 

ateitii jo mokytiniai, jo nepa
vogtų ir nesakytų liaudžiai: 
Jis kėlėsi’ iš numirusių; tas 
paskutinis sūkiaidinimas bū“ Į 
tų piktesnis už pirmąjį” (Ma
to 27, 64).

Kokio pasigailėjimo verti 
Kristaus priešai! Nebereikalo 
Jis meldėsi ant kryžiaus: Tė“ 
ve, atleisk jiems, nes jie ne
žino, ką daro! Jau prisipa
žįsta pirmą suklaidinimą pa
darę, bet puikybė nedaleidžia 
atsiklaupti ir atsiprašyti, bet 
dar mėgina kaip nors išsi
sukti.

Jo Bažnyčia irgi panašiai 
gyvuoja. Bejėgė, beginklė.... 
•gi priešai įtūžę amžiais ją 
persekioja, stato kryžius, kar
tuves, ruošia gilotinas, alkina 
tigrus, liūtus. Meksikoj, Ru
sijoj uždaro Bažnyčias. Bet 
visos Rusijos vyriausias poli
cijos viršininkas neseniai pa" 
skebia laikraštyje: mes bejė
giai, nes žmonės basi, apdriskę 
procesijomis eina į bažnyčias 
ir ten meldžiasi.

Delko taip yra. Tą klausi
mą amžiais stato tūkstančiai 
žmonių o nugalėtas Napoleo
nas irgi klausia savo karinin
ko : Dėl ko aš negaliu būti 
galingas su ginklais, o Kris
tus galingas be ginklų? Ir 
karininkas atsako: Dėl to, 
kad Jis Dievas!

Štai atsakymas, kurį reikia 
duoti ir šių laikų bolševi
kams ir visiems Bažnyčios 
priešams.

Bažnyčios priešai išgirdo 
kur nors, kad kunigas blogai 
pasielgė, arba padarė viešą 
papiktinimą, tuojau tik ranko 
mis ploja iš džiaugsmo, laik
raščiuose rašo. Praėjo kiek 
laiko vėl viskas aptilo, o Ba
žnyčia kaip gyvavo taip gy
vuoja, rodos nieko neįvykę. 
Ir toliau Kristus tam bejė
giui, silpnučiu! nusidėjėliui 
savo tarnui duoda galybę mo 
kinti, nuodėmes atleisti, Mi
šias laikyti, Sakramentus tei
kti.... Čia vėl. negalėjime ap
sireiškia Kristaus galybė.

Taigi Kristus apsirinko ne
galėjimą, silpnybę, kančias, 
kryžių ir net mirtį, kad įro
dyti savo Dievišką galybę ir 
sugėdinti pasipūtusį žmogų ir 
kad sutruškinti velnio puiky
bę, kuris pasikėlė aukščiau 
Dievo......... J. Bružikas, S. J.

Tolumas tarp žemės ir sau
lės yra 92,897,400 mylių.

Traukiniu, einančiu 60 my
lių per valandą iki saulei 
reiktų 175 metus be sustoji
mo važiuoti. Bet saulės spin
duliai žemę pasiekia tik per 
499 sekundas.

1931 m. išleistoje knygoje 
„Beispielen aus dem Leben” 
Dr. Klemens Oberhammer ap
rašo tokį atsitikimą. 1930 m. 
vieno ketvirtadienio rytą, 3 
minutės prieš dešimtą valan
dą Kruppo fabrike Essene vie 
nas darbininkas baisiai plūdo 
Dievą, Bažnyčią ir visas šven
tenybes. Jis sakėsi norėtų, 
kad kas surinktų visus kuni
gus, surištų juos stora viela 
ir į tą vielą paleistų stiprią 
elektros srovę, kad jie visi nu
dvėstų. — Ateinantį ketvirta
dienį, vėl 3 minutes prieš 10 
vai. darbininkai, kurie pir
miau buvo girdėję minėtas 
plauškynes, išgirdo staigų ri
ksmą. Subėgę, jie rado negy
vą minėtą burnoto ją, įsipynu- 
sį į dinamo mašinos vilas.

”M. L.” rašo, jog Bačiūnų 
dvare, Šiaulių apskr. elektros 
stoties mašinistas Jonas T- 
lys pernai pelenų dieną, kai 
visi katalikai pasninkauja, už
sigeidė per pietus valgyti jau 
tienos. Godžiai berydamas, 
paspringo, ėmė dusti. Jo drau 
gas pakvietė žmones gelbėti. 
Nieko nepadėjo. Pasninką 
laužęs J. T. kiek pasikamavo 
ir mirė. Gydytojas padaręs 
skrodimą, širdį rado tvarkoj, 
bet iš gerklės išėmė didelį 
jautienos gabalą. Jam išmušė 
amžinybės valanda draudžia
moj dienoje pasninką belau
žant.

Iš Konnersreuto praneša 
apie kelis nuostabius piktžo
džiautoji! nubaudimus. Pa
vyzdžiui, nesenai viena ištvir
kusi mergaitė visaip dergė 
Teresę Neumanaitę ir vieną 
kunigą. Kunigui ji palinkėjo, 
kad jam kas galvą suskaldy
tų, o Teresei, kad ji dėl krau
jo plūdimo numirtų. Greit po 
to įvykio nelaimė, per kurią 
tai mergaitei perskėlė galvą 
ir ji mirė dėl kraujo nutekė
jimo.

Apie šv. Paulių ir Barnabą 
skaitome Apaštalų Darbuose: 
Kada jie perėjo visą šalį iki 
Pafui, jie rado vieną žinį, ne
tikrą pranašą, žydą vardu Ba“ 
rjesus. Jis buvo pas prokon- 
sulį Sergijų Povilą, žmogų iš
mintingą. Tasai, pasikvietęs 
Barnabą ir Saulių, troško iš
girsti Dievo žodį. Bet jiems 
priešinosi Elimas, tai yra žy
nys (nes tai reiškia jo vardas) 
ir stengėsi nukreipti prokon“ 
sulį nuo tikėjimo. Saulius, jis 
ir Povilas, pilnas Šventosios 
Dvasios, pažvelgęs į jį tarė: 
O, pilnas visokio vyliaus, vi
sokios klastos, velnio sūnau, 
visokios teisybės neprieteliai!, 
ar tu nesiliausi kraipęs tie“

Kaip praneša ”Š.„, Ona Ša- 
laševičiūtė, lietuvaitė, gimusi 
katalikų šeimoj Londone, ei
dama 15 metus nukrito nuo 
laiptų ir išniro kairę koją iš 
kliūbų, be to, smarkiai sukrė
tė širdį. Naktimis tik bromo 
pagalba galėjo užsimigdyti. 
Šešis mėnesius išgulėjo lovo
je, negalėdama nė su lazdo
mis paeiti. Po to tris metus 
gydėsi pas daktarą Szwartz, 
kuris pagaliau visai atsisakė. 
Taipgi atsisakė ir šv. Baltra
miejaus ligoninės gydytojas 
dr. Elmsly. Tada ji pateko į 
kitą Londono ligoninę, kur 
rengėsi operacijai, bet jos ne 
darė, nes nebuvo jokios vil
ties. Taip besigydant praėjo 
penki metai. Jau ir kairė ran
ka liko bejausmė, nieko nega
lėjo paimti ar pajudinti. Ret 
karčiais šiek tiek pagerėdavo.

Sulaukusi rudens, — paša 
koja ji — 1920 m. spalių 28 
d. nutariau važiuoti su kom
panija į Liurdą. Koja buvo 
sudžiuvus, be muskulų, tik la
zdom pasiremdama galėjau 
paeiti, bet jokiu būdu negalė
jau ja paliesti žemės, nes kil
davo neapsakomi skausmai. 
Šiaip visas kūnas buvo išpūs
tas ir nesveikas, nors ypatin
gų skausmų nepajutau....

AŠ pati būčiau nesusipratu
si važiuoti į Liurdą, nes nesiti 
kėjau išgyti. Kasnakt imda
vausi grabnyčią, nes mirtis 
rimtai gręsė. Į Liurdą vykti 
prikalbino viena mergina, Bri 
gitą Cassidy, darbininkė, atei 
dama aplankyti. Ji buvo tikin 
ti mergaitė. Bet aš priešinau
si, nes nemaniau pagyti. Mel
džiau tik šv. Panelę, kad Ji 
leistų man greičiau numirti.

Bet štai kartą aš sapnuoju, 
kad esu Liurdo grotoje. Besi
maudydama upelyje staiga pa 
mačiau šv. Mariją tarsi gyvą 
ir norėjau pabučiuoti Jos ko
jas. Bet buvau per toli. Tada 
šv. Panelė prisiartino arčiau 
ir aiškiai mačiau Jos skaistų 
veidą, tamsius plaukus ir a- 
kis. Tada aš du kart pabučia
vau Jai į koją. Norėjau ir tre
čią kartą pabučiuoti, bet Ji 
pasilenkė į mane lyg nusišyp
sojo ir pranyko.

Tą sapną papasakojau šv. 
Onos bažnyčios klebonui F. 
Conran. Klebonas patarė va
žiuoti į Liurdą ir tenai aš gale

sius Viešpaties kelius? Dabar 
štai Viešpaties ranka ant ta
vęs, ir tu būsi aidas, nematąs 
saulės iki laikui. Tuojau krL 
to ant jo aptemimas ir tamsa. 
Jis vaikščiojo aplinkui ieško
damas, kas jam paduotų ran
ką” (Apd. 13). ”Š.” 

sianti trečią kartą pabučiuo
ti Marijai koją. Tada nuta
riau galutinai važiuoti.

Važiavau savo lėšomis. Kar 
tu vyko ir kita sunkiai ser
ganti ligonė iš Airijos. Ypač 
daug vargo turėjau, kai rei
kėjo išlipti iš laivo Prancūzi
joje. Visi išbėgo, o aš likau 
viena ir verkiau. Tada vienas 
žmogus (Mr. Malloy) man atė 
jo padėti ir aš šiaip taip iš
lipau iš laivo ir pasiekiau 
traukinį. Važiavimas buvo la
bai vargingas. Liurde visi ap
sistojome šv. Panelės Sopu
lingosios ligoninėje. Rytą į 
grotą eiti negalėjome, tad šv. 
mišių išklausėme ligoninės ko 
plytėjėje. Tik kitą dieną mi
šių klausyti nuvežė į grotą. 
Per mišias priėmiau šv. Ko
muniją, kurią kunigas ligo
niams atneša. Po mišių nuve
žė ligoninėn pusryčių. Po piet 
norėjau eiti į maudyklę, bet 
neleido, tik grotos šaltinio 
vandeniu užpylė ant pečių. 
Nieko ypatingo nejaučiau. 
Tik parvežus į ligoninę aš iš
lipau abiem kojom užsimir
šus, kad esu nesveika ir pra
dėjau eiti palikus lazdas ve
žimėlyje.

— Ei, užsimiršai lazdas!— 
sušuko nustebęs ligonių pri
žiūrėtojas. Aš pati dar labiau 
nustebau, nes jau penki me
tai nebuvau tiek nuėjus be 
lazdų. Kai įėjau į ligoninės 
valgomąjį visi sustojo ir nu
stebinti užgiedojo ”Ave Ma- • J J na .

Pavalgius vėl vežė mus į 
grotą ir pas daktarą. Dakta
ras leido eiti į vonią, nes šir
dis jau buvo visai sutvirtėju
si. Eidavau du kart į dieną. 
Kiekvieną kartą kada tik 
ėjau į vandenį, darėsi geriau.

Šv. Ražančiaus šventėje per 
procesiją pasijutau ypatingą 
smagumą. Vakare jau ėjau 
procesijoj su žvake toli apie 
kalną be lazdų, nors koja šiek 
tiek ir skaudėjo. Ypač labai 
nusiteikus meldžiaus už kuni
gus į Bernardetą. Taip pamo
kino mane viena moteris, ku
rios mergaitė taip pat pagijo. 
Už savo sveikatą maniau mel
stis kas dieną_

Namo parvažiavau be laz
dų. Švč. Panelė man jas atė
mė!.

Ši Londono lietuvaitė da
bar dirba siuvykloj kasdien 
iki 8—10 vai. Lazdų visai ne
vartoja nors išgijusią koja 
šiek tiek ir šlubuoja, nes prieš 
porą metų įsimetė reumatiz
mas, tačiau tai nekliudo dirb
ti.

is įvykis pažymėtas Liurdo 
išgijimų biure.
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J. E. VYSKUPO T. MATU
LIONIO MARŠRUTAS ĮVAIRUMAI

s

Baltimore, Md.
Dar tebesikartoja Verbų 

Sekmadienio koncerto ”Ero- 
dijados” atbalsiai, kurį p. M. 
Čižauskienė puikiai artistiškai 
prirengė išmokydama senovės 
šokius ir Karaliaus gerbimo 
daineles ir visokias tų laikų 
ceremonijas. Reikėjo daug en
ergijos nuosekliai išlavinti lo
šėjus, kurių pastatymas maž" 
ne prilygsta didžiųjų teatrų 
artistams. Muz. p. J. Čižaus- 
kas yra pasiryžęs tų veikalų 
dapildyti ir paįvairinti taip, 
kad jis bus tinkamiausias ga" 
vėniai pritaikintas lošimas. 
Visi mačiusieji ’’Erodijadų” 
sveikina pp. Čižauskus, dėko
dami jiems už tokį gražų pasi 
darb avimų.

— Inžinierius A. Tamašaus
kas pavyzdingas lietuvis, ku
ris dirba Conn, valstijoj, Di
džiajam Šeštadienį buvo par
važiavęs atlankyt savo tėvus. 
Vakare atliko Velykinę išpa
žintį savo Bažnyčioj ir anksti 
rytų iš bažnyčios išvyko atgal 
traukiniu, kad suspėt pirma“ 
dienį į darbų.

— Broliai Valerijonas ir An 
tanas Strazdauskai, niekados 
neapleidžia savo bažnyčios ir 
visados vadovauja šv. Vardo 
vyrų draugijai. Didžiose šven
tėse prižiūri bažnyčioje tvar" 
ką, bet šiais metais Valerijo
nas sunkiai susirgo ammoni" 
ja. Mažai ką ir dabar pagerė
jo, gaila jaunuolio. Linkime 
greito pasveikimo. Jei visi jau 
nuoliai šių trijų pavyzdžiu se
ktų, tai mūsų lietuviškos pa
rapijos klestėti} ir neštų garbę 
tautai ir Bažnyčiai.

— Tautininkai negerbia sa 
vo tautos. Bal. 25 d. Ameri"- 
konų dienraštis įdėjo žinių: 
’’Vokiečių kareivis nušovė ant 
rubežiaus du brolius lietuvius 
Karolį ir Augustų Einikius”. 
Tų straipsnelį iškirpęs paro
džiau rimtiems tautininkams. 
Net nustebau. Vienas sako: 
”v. ten juos neša”, kitas sa’ 
ko: ’’kokių v. jie ten lenda”. 
Pamaniau sau, tai storžieviai 
o ne tautininkai. Jei taip kas 
būt vokiečiams padaryta, tai 
būtų baisus triukšmas visoj 
Vokietijoj buvęs.

— Ponas Muz. J. Čižauskas 
planuoja įvykdinti ’’Dainų 
Šventę,” kurios Baltimorėj 
niekados dar nebuvo. Tektų 
daug padirbėti.

— Per Atvelykį buvo užbai
ga Šventųjų Metų mūsų Baž
nyčioje. Per visų dienų buvo 
išstatytas Šv. Sakramentas. 
Žmonės gausiai lankėsi Bažny

čioj. Prieš 4 vai. tūkstantinė 
procesija su vėlevomis ir or
kestrą atvyko iš čekų parapi“ 
jos. Gražiai čekiškai pagiedo
jo. Išsinešė gražius įspūdžius; 
jie pirma tokių gražių bažny“ 
čių atlanko, taip gražiai pa
puoštų elektros šviesomis.

— Vakare parapijos salėje 
choras turėjo ’’makaronų” 
vakarienę. Stalai buvo gražiai 
prirengti .Choristai patys sve 
čiams patarnavo. Įžanga bu
vo tik 50c.; tai jau per pigu, 
nes dar buvo ir 2 durį} dova
nos — 2 bonkos vyno. Taipgi 
ten buvo ir šokiai..... .....J. K.

KEARNEY, N. J.

Trečių Velykų dienų pri
puolė Jurginės. Ta proga p. 
Bazgelienė surengė savo vy” 
rui Jurgiui Surprize Party, 
pagelbstint p. Bedarbienei ir 
Bubnienei. Sukviesta daug gi
minių ir pažįstamų. Kada p. 
Bezgela uždaręs krautuvę par 
vyko į namus, rado gražių 
puotų jo garbei paruoštų. Čia 
rado svečių ir iš toliau. Buvo 
kun. Kemežis, p. Kemežiai, iš 
Brooklyno p. Žakai, Klimai, 
Milunaičiai ir kiti: Ag. Sala" 
sevičiūtė, p. Jotkojai, p. Bub
niai, p. Mikoniai, Bedarbienė, 
Jeruševičiai. Ponams Bezge" 
liams suteikta daug dovanų ir 
labai gražių linkėjimų.

Buvusi.

Gegužės 1 d. Hotel Re ding- 
ton, Wilkes Barre, Pa. Ban- 
kietas.

Gegužės 5 d. Šv. Kryžiaus, 
Mt. Carmel, Pa. Suma ir Su
tvirtinimo Sakramentas.

Šv. Mykolo, Shamokin, Pa. 
Vakare.

Gegužės 12 d. Šv. Pranciš
kaus, Minersville, Pa.

Gegužės 14—17 dd. — Wa
shington, D. C.

Gegužės 19 d. Šv. Alfonso, 
Baltimore, Md.

Gegužės 26 d. Karalienės 
Angelų, Brooklyn, N. Y.

Gegužės 30 d. Šv. Jurgio, 
Brooklyn, N. Y.

Lankant tas apylinkes Jo 
Ekscelencijos Didž. Gerb. Vy
skupo T. Matulionio centras 
bus: The Holy Cross Rectory, 
Mt. Carmel, Pa.

1932 metais pasaulyje visų 
kelių ilgis buvo 8,994,034 
Amerikoniškos mylios: Ameri 
kos žemyne buvo 3,792,054 
mylios. Afrikoje — 318,196 
mylios; Europoje — 3,340," 
616 myl.; Azijoj 1,073’855 m. 
ir Australijoj — 469,343 my 
lios.

Jungt. Am. Valst. 1932 m. 
buvo 17,424,406 telefonai, ku
rių vėlų ilgis siekė 87,677,586 
mylias. Per metus buvo 30," 
048,165,513 telefonais pasikal
bėjimai.

Gi 1933 m. visam pasaulyje 
buvo 32,941,570 telefonų* ku“ 
rių vėli} ilgis siekė 150,523,,- 
000 mylias, o telegramų vėlų 
ilgis — 6,594,500 mylių

Saulės skersmuo turi 864,- 
100 mylias arba 109.1 karo ii" 
gesnis už mūsų žemės skers" 

menį. Jeigu įsivaizduotume

saulę 2 pėdų skersmenį ritu“ 
lį» tai mūsų žemė, bus tik žir
nio didumo.

Visam pasaulyj girių plotas 
užima 7,487,696,770 akrus.

Vienoj vidurinės Afrikos da 
lyje 1934 m. 121,109 žmonės 
priėmė Rymo Katalikų tikėji" 
mų. Čia dabar yra 1’232,018 
žmonės katalikai, o dar 1," 
1,004,781 ruošias priimti ka’ 
talikybę.

^šaulėje karštis siekia 12," 
000 laipsnių F.

New Yorko mieste galima 
rasti visokių tautų žmonių ir 
beveik visas pasaulio kalbas 
girdėti. Vienok antrosios kar
tos čiagimiai labai retas ku“ 
ris moka daugiau negu vienų 
kalbų.

New Yorko mieste randasi 
4445 teatrai fir apie šimtas žy 
mesnių paminklų ir stovylų, 
ir 36 muziejai. L. S.

,Amerika’ stovi tikėjimo, tei
sės ir lietuvybės sargyboje

ĮDOMŪS JUDAMIEJI PA
VEIKSLAI

Pirmųjų Krikščionių Perse
kiojimai Ciesoriaus Dekleci- 

jono Laikais
Atėję į šiuos paveikslus pa

matysite, kaip pirmieji krik
ščionys guldė savo galvas už 
Kristų eidami į arenų, kur liū 
tai juos draskė. Pamatysite, 
kaip Šv. Agnietei nukerta 
galvų, šv. Sebastijonų sušaudo 
jietimis, šv. Cecilijų ir kitus 
akmenimis užmuša. Į šius pa
veikslus atėjęs, nevienas brau 
kia per skruostus riedančias 
ašaras. Ateikite visi. Nesigai
lėkite !

Paveikslus rodys ir aiškins 
A. Peldžius sekančiose vieto
se :

Nedėlioję, gegužės 5, Maha- 
noy City, Pa.

Panedėlyje, gegužės 6, par. 
salėj, Girardville, Pa.

Seredoje, geg. 8. airių par. 
salėj, Shenandoah, Pa.

Ketverge, gegužės 9 d. par. 
salėje Tamaqua, Pa.

Pėtnyčioje, gegužės 10 d. 
Duryea, Pa.

Įžanga 25c., vaikams 10c.

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 PAPRASTU £EVERYKŲ.

vien stipriai pasįūtį įr ne vįen iš 
odos, >bet JIE taipgi yra sulyg ma
dos, patenkinanti akis jaunų mer
gaičių.
MIERA nuo 12 iki 2 ir 21/2 iki 8.

rSUNDIALl

iki $2.65
—O—

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

$4.00 iki $5.50 porai

VISKAS
IŠ

TIKROS ODOS

BERNAIČIŲ IR MERGAIČIŲ če
verykai atlaiko tą šiurkštų avėji- 
mą, kokiu jaunuoliaį pasįžymį. 
Mūsų čeverykų Tikros Odos ypa
tybė ir ekspertų darbininkų stip
rus pasiuvimas užtikrina Jums 
ilgo dėvėjimo.

$2.® 
iki $4.9S

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

TAMSTŲ, GERBIAMOS IR GERBIAMIEJI LIETUVIAI, t OOPERAVIMAS ’’SAVAS PAS SAVĄ”, 
BUVO, YRA IR BUS VISUOMET MALONIU KIEKVIENO ATSILANKIUSIO MŪSŲ KRAUTUVES 
SVEČIU.

MILCHIAUS ČEVERYKŲ KRAUTUVES:
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.
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|VIETOS IR APYLINKĖS ŽINIOS
LANKĖSI REDAKCIJOJ

Viešėjęs Brooklyno apylin
kėse kun. Skruodenis, MIC., 
lankėsi Amerikos redakcijoj. 
Pasidalino įspūdžiais apie vi’ 
suomeninius reikalus ir Maria 
napolio kolegiją. Kun. Skruo
denis yra Brooklynietis, da’ 
bar profesoriauja Marianapo- 
lio lietuvių kolegijoj. Šią sa’ 
vaitę jis ir išvyko į gražųjį 
Marianapolio kolegijos dvarą, 
kuriame lietuvių jaunimas au
klėjamas gražioj katalikiškoj 
ir tautiškoj dvasioj.

— Šį antradienį ’’Ameri
kos” redakcijoj lankėsi kapt. 
P. Jurgėla, kuris prieš šias 
Velykas persikėlė gyvent į 
Elizabeth, N. J. pas savo tė
vus. Kapt. Jurgėla buvo Chi- 
cagos Dariaus-Girėno Memo
rial Fondo sekretorius, para“ 
šęs didelę ir puikią knygą — 
’’Darius — Girėnas Sparnuo
ti Lietuviai”.

BALTIJOS LYGOS PAREN
GIMAS

Š. m. balandžio mėn. 28 d. 
International House N. Y. Ci" 
ty įvyko pirmasis propagandi
nio pobūdžio parengimas. Pa 
rengimo programos vedėjas p. 
Smitrus pristatė visų trijų 
valstybių konsulus, o orkest
ras sugrojo visų tautų him
nus.

Po pristatymo Baltijos Ly
gos pirm,, p. H. W. Lielnors 
skaitė paskaitą: ’’The Baltic 
States and European Situa
tion”. Klausytojai paskaita 
liko labai patenkinti.

Po paskaitos sekė koncerti
nė dalis. Iš lietuvių pusės da
lyvavo ansamblis ’ ’Lietuvos 
Daina”, kuri liet, liaudies dai 
nomis tiesiog visus sužavėjo.-

Toliau latvių smuikininkas 
solo pagrojo keletą klasiškų 
dalykėlių. Po jo, estų trio pa" 
grojo estų liaudies dainų Pou- 
tpourri Nr. 1., ir paskutinis 
programos numeris, estų jau
nuoliai scenoje pašoko kele
tą tautiškų šokių. Programai 
pasibaigus buvo sugrotas A“ 
merikos Himnas, ir vėliau iki 
9 vai. vak. tęsėsi šokiai bei 
žaidimai.

Bendrai imant, parengimas 
pavyko: salė buvo pilna. Pu
blikos tarpe matėsi daug sve
timtaučių. Būtų gerai, kad lie
tuviškosios organizacijos pri
sidėtų prie Baltijos Lygos ir 
susipažintų su mūsų kaimy
nais — latviais ir estais.

Korp. T.

IŠ DIDŽ. NEW YORKO FED. 
APSKR. SUSIRINKIMO

Didžiojo New Yorko Fed. 
Apskrities susirinkimas įvyko 
balandžio 26 d., Apreiškimo 
parap. salėj, kurį atidarė pir- 
min. gerb. kun. Pakalnis mal
da.

Apkalbėjus bėgamus reika
lus eita prie nepaprasti} rei
kalų. Pristatytas naujas Pro
pagandos sekret. V. Žalnie- 
raitis, kuris pasižadėjo dirbti 
apskričio gerovei. Apkalbėta 
jo užduotis ir pavesta jam 
tvarkyti draugijos, kurios pri 
klauso prie apskričio.

Pribuvo naujas Sus. L. R. 
K. 115 kuopos atstovas p. 
Spaičys ir priimtas su aplo
dismentais.

Nutarta, kad sekančiam su 
sirinkime, kuris įvyks gegužės 
31 d., draugijos ir kuopos pra 
neštų susirinkiman savo drau
gijų parengimjus, kurie įvyks 
vasaros laike. Prop. Sekr. su
tvarkys ir visi tie parengimai 
bus skelbiami Amerikoj Pa
rengimų Kalendoriaus skyrių 
je.

Kalbėta apie Amerikos Ra
dio valandą. Pranešama, kad 
draugijos, būtent: V. J. Dr- 
ja Nr. 1, Mot. Sąjungos 29 
kp., Šv. Vardo dr“ja Maspeth, 
yra nutariusos savo aukomis 
Radio valandą paremti.

AMERIKOS LIETUVIŲ LE- 
GIJONAS DARIAUS — GI

RĖNO POSTAS 1 NR.

262-A Humboldt St. Brooklyn 
N. Y.

Dariaus-Girėno Aero Klūbo 
Įkurtuvės

Einant 1934 m. liepos mėn. 
15 d. padarytu pažadu, pada
rytu Bennett Field Aerodro
me, trečiadienį, gegužės 8 d. 
Dariaus ir Girėno atskridimo 
New York’an dviejų metų 
sukakties proga, Posto Aero- 
Sekcija taps nepriklausomu 
Dariaus “ Girėno Aero Klubu.

Lygiai 9 vai. vakare (vasa
ros laiku) Posto ramovėje, 
262"A Humboldt St., Brook- 
lyne, įvyks iškilmingas jungti 
nis Posto, Aero-Sekcijos ir Mo 
t erų Rėmėjų Skyriaus narių 
ir svečių posėdis, kame bus 
iškilmingoje apeigoje įteik
tas Klūbo čarteris. Po to bus 
trumpas Aero"Klūbo inkur- 
tuvių aktas ir kitų organiza
cijų svečių kalbos. Vėliau 
seks vakarienė, dalyvaujant 
latvių, estų ir ukrainų vete
ranams.

Visuomenės veikėjai kvie
čiami dalyvauti šiame lakūnų 
gyvojo paminklo įkurtuvių 

vakare.
A. L. L. Dariaus-Girėno Post.

LIETUVIAI PROFESIONA
LAI VEIKIA

Brooklyno Lietuvių Profe
sionalų Draugija pereitame 
savo susirinkime nutarė pa
aukoti Lithuanikos Antrosios 
skridimo reikalui $50.00 ir iš 
rinko vieną savo narį 'atsto
vauti ją vietos komitete, ku
ris rūpinsis jos išleistuvėmis.

Apšvietos komisija raportą 
vo, kad ji gavo WMBQ radio 
stotį, per kurią nariai duos 
trumpi} paskaitėlių įvairiais 
klausimais. Tokios paskaitos 
įvyks ketvirtadienių vakarais 
nuo 9 :20 iki 9 :30.

Liet. Piliečių Klubas žadėjo 
savo svetainę paskaitom.

Jeigu kurios organizacijos 
norės rengti paskaitų, Liet. 
Profesijonalų Draugija sutiks 
parūpinti jom prelegentų. Vi
są šios procedūros planą pa
skelbs pati apšvietos komisi
ja. P.

DARIAUS — GIRĖNO FON
DO SUSIRINKIMAS

Balandžio 26 d. vakare, Ap
reiškimo salėj įvyko Brookly
no organizacijų sudaryto Da
riaus—Girėno’ Fondo susirin
kimas. Apsvarstyta daug rei
kalų, tarpe kurių: Dariaus — 
Girėno mirties sukaktuvių 
minėjimas, kuris įvyks Liepos 
14 d. Sekmadienį — su baž
nytinėms apeigom ir paminė
jimu aerodrome, į kurį kviečia 
mas ir vietinis Aero Klubas 
dalyvauti su savo programa.

Taipgi šis Fondas paskyrė 
$100 Dariaus-Girėno Pamin
klui Chicagoj, proga kertinio 
akmens pašventinimo, kuris 
įvyks gegužės 5 d. Ir $25 Fon i 
das paskyrė Brooklyno- Da 
riau—Girėno Aero klubui, 
kuris jau turi savo mokomąjį 
lėktuvą ir gegužės 19 d. ren
gia jo krikštynas. Į krikšty
nas pakviestas dalyvauti D.- 
G. Fondas. Į šį susirinkimą 
buvo atsilankę atstovai nuo 
tūlos organizacijos, kuri, sa
ko, neįėjusi į šį Fondą dėl tū
lų motyvų ir dabar norinti 
surengti Leit. Vaitkui Avia
cijos Dieną geguž. 30. Fondas 
pareiškė, kad jis nesipriešina 
tokiam parengimui, bet prisi
dėti prie kokių atskirų grupe
lių parengimo negali, nes pats 
Fondas, kaip ir seniau buvo 
skelbta^ mjano suruošti Leit. 
F. Vaitkui išleistuves, kai jis 
atvyks čia į New Yorką ga
lutinam pasiruošimui kelio
nėn. Rep. K.

NAUJA ĮSTAIGA

Bronius P. Jalinskas, ame
rikonų tarpe žinomas kaipo 
Bary P. Shalins, iki šiol dir
bęs Cathedral Funeral Cha
pel New Yorke, šią savaitę 
atsidarė savo graborystės į- 
staigą nuosavam name, 84"02 
Jamaica Ave., Woodhaven, 
skersai Forest Parkway gat
vės. Tai turbūt bus pirmutinė 
lietuviška graborystės įstaiga, 
taip moderniškai ir taip pato
giai įrengta.

B. P. Šalinsko graborystės 
įstaigos Bary P. Shalins Fu
neral Home, koplyčia 18 pėdų 
pločio ir 45 pėdos ilgio. Gale 
koplyčios, su atskiru įėjimu 
salė 19 per 48 didumo. Prie 
salės yra virtuvė atskiras kam 
barys.^Ir koplyčia ir salė yra 
nepaprastai gražiai įrengta. 
Svetimtaučiai mjano, kad p. 
Šalinsko graborystės \ įstaiga 
yra gražiausia ir patogiausia 
visame Long Islande.

B. P. Šalinskas yra Ameri
koj gimęs ir mokslus išėjęs, 
bet jis gerbia savo tėvų lie
tuvišką kalbą ir ją gražiai 
vartoja..

Geri} sekmii} naujam profe
sionalui. Rep.

BUS PAGERBTAS KOMP. J. 
ŽILEVIČIUS

N. Y. ir N. J. Vargoninkų 
iniciatyva buvo sukviestas 
bendras veikėji} susirinkimas 
bal. 29. 9 vai vakare, vargon 
J. Brundzos namuose, 54 Ha- 
vemeyer St., Brooklyn, N. Y., 
pasitarimui dėl surengimo 
kompozitoriui J. Žilevičiui pa
gerbimo bankieto. Lietuvos 
Vyriausybė komp. Žilevičių 
apdovanojo Gedimino ordenu 
HI laipsnio. Ta proga yra 
rengiamas pagerbimĮo bankie“ 
tas, laike kurio bus įteiktas 
tas ordenas. Susirinkusieji 
vienbalsiai užgyrė šį sumany
mą ir priėjo išvados, kad ren
gti šį pokilį N. Y. ir N. J. 
Muzikos Mylėtojų vardu.

Atminkit skaitytojai, kad 
laisvas menininkas ir komp. 
J. Žilevičius yra tikrai ir pil
nai užsitarnavęs šios pagar
bos. Jis yra vienas iš žymiau
sių, o gal tik vienatinis Lietu
vos muzikos istorikų ir gilus 
Lietuvių muzikalinės archea- 
logijos tyrinėtojas, kuriam 
net ir svetimtaučiai muzikai 
ir mokslininkai garbę pripa
žįsta. Paskutinė laida ’’Musi
cal Quarterly Periodical” pa
talpino anglų kalboje J. Žile
vičiaus' mokslišką straipsnį 
apie įvairius Lietuvos muzi~ 
kalinius instrumentus, jų 
trumpą istoriją ir išsivysty
mu etc. Berods, J. Žilevičius 
yra pirmutinis lietuvis rašy

tojas, kuris sugebėjo anglų 
kalba parašyti ir patalpinti 
amerikoniškame žurnale savo 
straipsnį apie Lietuvos muzi- 
kalinius instrumentus.

Todėl Lietuva laiko sau už 
garbę jį tinkamai pagerbti už 
jo visus darbus ir pastangas. 
Lietuva per savo konsulą Po
vilą Žadeikį aficialiai pagerbs 
ir įteiks mūsų mylimam komp. 
J. Žilevičiui HI Gedimino or- 
deną, Victoria Hotelyje New 
Yorke (7 Ave. ir 51 St.) Geg. 
26 d. 1935 m. (sekmadienyj) 
6 vai. vakare. Laike bankie
to, kurį rengia N. Y. ir N. J. 
muzikos mylėtojų grupė. Bus 
kalbų ir dainų programa. 
Prieš ir po vakarienės bus šo
kiai Įžanga asmeniui $2.50.

J. F. Tamošaitis.

KODĖL NE AMERIKAI?

Vasarą ir žiemą pilna viso
kių parengimų. Juos daro pa
rapijos, draugijos klubai, net 
jau ir pavieni asmenys. Ame
rika viena, rodos, ko laukda
ma, susilaiko nuo visokių 
’’parčių”. Man, kaipo vienam 
iš pirmųjų jos skaitytojų, at
rodė, kad galėtų būti ir ki
taip: Amerika galėtų turėt 
bent 10 parengimų per metus; 
iš kur liktų gražaus pelno ir 
iš jo būtų galima laikraštį 
padidinti, ar paįvairinti. Bet 
pasikalbėjus su arčiau prie 
Amerikos stovinčiom ypatom 
gavau paaiškinimą, kad perdi 
delis katalikiškų draugijų it 
parapijų parengimų skaičius 
užkerta kelią Amerikai, kuri 
tarnauja katalikiškai visuo- 
menei ir toms pačioms draugi
joms bei parapijoms. Juk ir 
minėtos draugijos ir Amerika 
turi laukt iš tos pat visuome
nės paramos jų parengimams. 
Amerika todėl nenori daryt 
dažnų parengimų, o tik vie
ną didelį pikniką vasarą —< 
Liepos 4 d. Lietuvių Dieną 
(kuris šiemet bus Klaščiaus 
salėj .Red.). Todėl visų para
pijų ir visų draugijų parei* 
ga tą Lietuvių Dieną pada
ryti didele. Tai vieną. Antra, 
argi susidarytų sunkumų, jei 
bent vasaros metu kiekviena 
draugija, organizacija ir net 
parapija (kaip kitose koloni* 
jose daroma Darbininkui), ne 
galėtų surengt po vieną pa* 
rengimą — išvažiavimą Ame
rikos naudai. Man rodos, kad 
mes turėtum pajusti tą parei
gą ir ją atlikti. Turime įvai
rius susirinkimus, parengi
mus ir vis žiūrime, kad tas 
būtų Amerikoj pažymėta; žo
džiu, norime, kad mums Ame
rika tarnautų, tai kodėlgi mes 
negalėtume Amerikai patar 
nauti, surengdami bent po 
mažą parengimą jos naudai!

Skaitytojas K.



Gegužes 3 d., 1935 m. ‘ ’’AMERIKA”
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KAR. ANGELŲ PAR PIJA

SUNKIAI SERGA

Karalienės Angelų parap. 
Klebonas kun. S. P. Remeika 
labai sunkiai serga. Išvežtas į 
St. Catherine ligoninę, kame 
jam teikiama medicinos pa" 
galba. Kai bent kiek sustiprės, 
kad galės vaikščiot, važiuos 
kur-nors pailsėt. Tuo tarpu 
į Karai. Angelų parapiją ad
ministratorium paskirtas kun. 
J. Aleksiūnas ir vikaru kun. 
J. Laurinaitis.

ŠV. VARDO DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS

Šį sekmad. gegužės 5 d. tuo 
po sumos įvyksta Karai. An
gelių parapijos Šv. Vardo dr" 
jos susirinkimas. Visi nariai 
kviečiami būtinai dalyvauti. 
Tarp kitų svarbių reikalų bus 
aptarta ir ’’silkių baliaus” 
rengimas. Pirmin.

— Maspethas neteko vieno 
kunigo — Juozo Aleksiūno — 
vyskupo iškeltas į Karalienės 
Angelų parapiją. Buvo visų 
mylimas ir gerbiamas, ypač 
jaunimo.

— Jaunimui rekolekcijos 
prasidės geg. 5 d. vakare. Pa 
mokslus sakys kun. Richard 
Say, C. P.
—Gegužinės pamaldos įvyk

sta kasdien vakarais 7:30 vai. 
sekmadieniais gi 4 vai. p. p.

— Studentai šį sekmadienį 
— geg. 5 d. ruošia teatrą ir 
balių, Šv. Stanislovo salėje. 
Bus gera orkestrą. Prižada 
gražią programą.

— Ražančiaus draugija ge
gužės mėn. ruošia balių, šv. 
Stanislovo salėje. Įvyks geg. 
19 d. Ražančiaus draugijos 
susirinkimas įvyks šj sekma" 
dienį 4 vai. po piet.

Iš Vyčių veikimo

134 KP. SUSIRINKIMAS

LRKSA. 134 kuopos mėne" 
sinis susirinkimas įvyks gegu
žės 5 dieną tuoj po sumai. Ka
ralienės Angelų parapijos sa" 
lėj. Visi nariai prašomi daly
vauti. Ypatingai prašomi tie, 
kurie yra užsilikę su mokes" 
timi, nes nelaimei pasitaikius, 
galėtumėt pasilikti be pašal
pos. Naujų narių atsiveskite 
prisirašyti, nes šiuo laiku Su" 
sivienymo vajus eina, tai jo" 
kio įstojimo nereikia mokėti.

Sekret.

ŠV. JURGIO DRAUGIJOS 
ŠVENTĖ

Pereitą sekmadienį, baland. 
28, didžiausia Brooklyno lie" 
tuvių organizacija — Šv. Jur 
gio Draugija, iškilmingai ap
vaikščiojo savo patrono Šv. 
Jurgio šventę. Taja intenci“ 
ja užsiprašė 9 vai. Šv. Mišias 
Karalienės Angelų bažnyčioj. 
Iš Amer. Pil. Klubo salės, di
delis skaitlius narių su visa 
Draugijos valdyba priešakyj, 
vėlevomis nešini, numaršavo 
išklausyt šv. Mišių. Po pa“ 
maldų vėl sugryžo į salę. Čia 
bendrai išgėrė alaus, užkando 
ir šventės nuotaikoj išsiskirs
tė. P. L.

MASPETH, N. Y.

— Margučių balius buvo 
gražus ir gausus. G-aržių do
vanų išduota už margučius, 
moterys gražią dovaną šutei" 
kė parapijai atiduodant visą 
pelną.

— Šį šeštadienį, geg. 4 d. 
Altoriaus draugija ruošia ku
nigui Pijui Lekėšiui vardinėm8 
vakarienę.

— Pereitą sekmad. vyčiai 
turėjo Komunijos pusryčius. 
Dalyvavo 68 nariai. Mišias 
atlaikė ir pamokslą pasakė 
kun. J. Aleksiūnas. Pusryčiai 
buvo Niedersteins restauran- 
te. Dalyvavo kun. J. Aleksiū 
nas. Kalbėjo D v. vadas, Ch. 
Augustinas, P. Šlapikas, A. 
Januškaitis ir kt.

—Praeitą sekmadienį vyčių 
basketball komanda supliekė 
Brooklyn Liths ir gavo dova
ną — trophy. Vyčių kuopa 
gavo ir piniginę dovaną už 
gausiausį atsilankymą vakare.

— Vyčiai stropiai rengiasi 
geg. 25 d. šokiams Klaščiaus 
salėje. Dovanas duos pirmom 
200 atsilankiusiom panelėm. 
Panelės ateikit anksti.

—o—
Praeitą sekmad. bal. 28 d. 

Mot. Sąjungos 30 kp. suruo" 
šė puikų metinį margučių ba
lių, kuris praėjo gražioj nuo" 
taikoj. Atsilankė daug publi
kos ir gerb. vietos kunigai. 
Taipgi atsilankė svečių ir iš 
Brooklyno. Tarpe jų buvo ir 
Amerikos redaktorius K. P. 
Vilniškis.

Margučių konteste laimėjo: 
pirmą dovaną P. Šimkienė 2 
— mūsų klebonas kun. J. Bal" 
kūnas, 3— B. Karalienė, 4. — 
J. Ginkus, 5— S. Januškaitie- 
nė, 6— E. Jaznienė, 7 — O. 
Laukaitė. Dėžutę saldainių 
laimėjo R. Nedzinskienė. Vi" 
sas laimėjimjui dovanas auka
vo kuopos narės. Dovanos bu 
vo labai gražios.

Padaryta gražaus pelno, 
kuris paskirtas naujos bažny" 
čios fondui.

Kuopos komitetas nuošir
džiai dėkoja Sąjungietėms už 
aukas ir pasidarbavimą, o pu 
blikai ir svečiams už malonų 
atsilankymą O. P.

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS

Choro metinis koncertas — 
teatras

Gegužės 19 d. parapijos 
choras rengia savo metinį kon 
certą — teatrą. Bus vaidina" 
ma ’’Užburtas suolelis”. Ga
na juokinga komedija. Kon
certinė dalis bus įdomi. Po 
koncertui šokiai. Tikietij. kai
na: iš kalno perkant tik 40c., 
prie durų 50c. Vaikams 25c. 
Visas pelnas parapijai.

Vyskupo pagerbimas
Kaip jau buvo rašyta, mūs 

parap. J. E. Vyskupas T. Ma" 
tulionis gegužės 30 d^ suteiks 
vaikučiams Sutvirtinimo Sa
kramentą. Tos pas dienos va 
kare parapijonys rengia Jam 
vakarienę. Tikietų dar galimja 
užsisakyti. Į šį pokilį turėtų 
atsilankyti kiekvienas para" 
pi jonas, nes tokia proga retai 
pasitaiko, kad su vyskupu 
valgyt vakarienę. Prie tam 
dar Jis daug papasakos įdo
mių žinių apie Rusijos gyveni
mą.

NAUJA EILĖ NAUJŲ 
DRAUGŲ

Nors kartais nusiskundžia- 
me, pasibarame, kad nevisi 
laiku užsimoka savo prenu" 
meratas, arba nesuranda nau 
jįj skaitytojų, bet pavarčius 
prenumeratij knygutes, veidas 
pasidaro apvalesnis, kartais ir 
šypsena perbėga lūpas, kai 
randi abščiai pavardžių.

Čia paduodame naujų mū
są draugų eilę, kuriems dėko’ 
jame už prenumeratas ir kar
tu sveikiname su atvykusiu 
Unksmių pavasariu.
O. Barbšienė, Brooklyn.
M. Varnis, Woodhaven.
A. Grigaliūnas, Long Island. 
Mrs. Subačius Richmond Hill. 
A. Juška, Brooklyn.
A. Cirkelis, Woodhaven.
U. Gudauskienė, Brooklyn.
J. Očikas, Long Island City. 
A. J. Klimaitis, Bridgeport. 
J. Daukšys, Newark.
A. Navickas, Maspeth.
A. Noreika, Maspeth. 
Mrs. B. Gumbutis, Easton.
A. Žvirblis, Brooklyn. 
Mrs. Petrauskas, Brooklyn. 
A. Peldžius, Chicago.
E. Duobienė, Brooklyn. 
S. Aleksiūnas, Brooklyn. 
W. Zaukus, Brooklyn.
P. Gapienė Elizabeth, N. J. 
S. Dailidėnas, White Plains. 
Mrs. Junevičius, Brooklyn. 
A. Valikonis, Cliffside.
Rev. F. A. Maria, Pittsburgh. 
P. Juška, Chicago.
J. Zdanaitis, Brooklyn.
M. Skruodenis, Brooklyn.
M. Ražanauskas, Brooklyn.
J. Wicks, Youngsville, 
P. Tamialis, Brooklyn.

= Tel.: STagg 2-2306 * E

PALO CI US SALDAINIŲ 1
= KRAUTUVĖ =

GERIAUSIOS RŪŠIES =
Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate S

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

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

107 Onion Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2—6048 NOTARY PUBLIC,

Tel. STagg 2—0786 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA
(LEVANDAUSKAS)

M. P. BALLAS, Inc

GRAB ORIUS IR BALSAMUOTOJAS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

Priešais Apreiškimo Bažnyčią '
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA
GRAB ORIUS IR BAXSAMUOTOJAS

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

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

per tai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

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

Kreipkitės adresu:

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

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

j

-jp

Gegužės 3 d., 1935 m.
a....'-■ j.. - K

Bal. 10 d. įvyko Moterų Są’ 
gos 29 kuopos mein, susirinki
mas, kurį atidarė pirm. Mi
kulskienė mjalda.

Nutarta ruoštis prie Motinų 
Dienos. Užprašyta šv. Mišios 
ir nutarta bendrai eiti prie šv. 
Komunijos. Po mišių įvyks 
bendri pusryčiai parapijos sa
lėj, gegužės 12 d. 8 vai. rytą.

Taipgi šiame susirinkime v
Moterų S-gos 29 kp. nutarė 
remti Amerikos radio progra
mą, mokant $30.00 metams.

Už A. a. Kun. A. Kodį šv. 
f

Mišios įvyko bal. 16 d. 8 vai. 
rytą. Narės ėjo prie šv. Komu 
nijos.

Kitas susirinkimas įvyks 
gegužės 15 d. 1935 m. tuoj 
po pamaldų, parapijos svetai
nėj. Malonėkit visos dalyvau
ti ir naujų atsivesti.

Sąjungiete.

kviečia ir pašaliečius daly
vauti.

Plaukimo rungtynės
Šeštad., balandžio 27 d. 

Harrisone, N. J. įvyko N. Y. 
ir N. J. apskričio pirmos plau 
kimo rungtynės, kuriose daly
vavo beveik visos apskričio 
kuopos. Rungtynes laimėjo 
New Yorko 12 kuopa.

nan. Praeitą sekmadienį narės 
M. Pečkiūtės bute įvyko drau 
giškos išleistuvės, kur išvyks
tančiai parekšta daug linkė’ 
jimų. Apart Ratelio narių, 
taipgi dalyvavo ir keletas sve 
čių, kas sudarė linksmą šiemy 
nėlę. Čia pasilinksminę, drau
giškai laiką praleidę ir tarę 
paskutinį sudiev, visi išsiskir" 
tė. Dalyvavęs.

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

DR. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p.

Tel.: EVergreen 8-8707

VALANDOS:

Šventadieniais susitarus 
Tel,: EVergreen 8-9229

IŠ VAIK. JĖZAUS NAŠL.
DRAUGIJOS

Šį pirmą mėnesio penkta" 
dienį įvyksta mėnesinis Vaik. 
Jėzaus draugijos 1 skyriaus 
susirinkimas, tuoj po pamal
dų. Narės kviečiamos atsilan“ 
kyti ir atsivesti naujii drau
gių. Susirinkimas įvyks Ap
reiškimo parap. salėj. T. K.

SODALIETĖS DIRBA

Balandžio 24 d. įvyko Ap" 
reiškimo parapijos Marijos 
Dukterų susirinkimas. Atsi
lankė gerb. kun. Kartavičius 
ir atsivedė garbingą svečią 
kun. Skruodenį, kuris trum
pai kalbėjo narėmis. Tėvas 

ySkruodenis yra užbaigęs mū" 
/^lįjparapijos mokyklą ir todėl 
inesjaučiamės pagerbtos, kad 

r jis atsilankė pas mus.
Gegužinės pamaldos prasi

dėjo trečiadienį. Visos Soda- 
lietės, kaip jaunesnio taip ir 
vyresnio skyrių, dalyvavo ge
gužinių pamaldų atidaryme— 
procesijoj.

Ateinantį sekmad. gegužės 
5 d. prasideda Keturių De
šimtų Valandų atlaidai mūs 
bažnyčioje. Tą dieną nuo 3:00 
vai. iki 4:00 po pietų Soda- 
lietės turės adoracijos valan
dą. Visos narės kviečiamos 
atsilankyti. Olga Čižauskas.

IŠ VYČIŲ VEIKIMO

Bendra Komunija
Šį sekmad., gegužės 5 d. per 

8:00 vai. Mišias 41 Vytauto 
kuopa eis bendrai prie šv. 
Komunijos savo Motinų in
tencija. Po Mišių kuopos kam 
bariuose turės bendrus pus" 
ryčius. Šiame apvaikščiojime

Ketvirtadienį, gegužės 9 d. 
kuopa turės susirinkimą. Visi 
nariai prašomi atsilankyti

Pastaruoju laiku visu smar 
kūmų 41 kuopa rengiasi aps
kričio Sporto šventei, kuri į" 
vyks birželio 9 d. Savo prakti
ką turi kas pirmadienio ir 
ketvirtadienio vakaras Mc- 
Carren parke. A. J. M.

Šv. Vardo Draugijos, Ap
reiškimo parapijos, susirinki
mas įvyks sekmadienį, gegu
žės 5 dieną tuoj po sumos, 
parapijos salėje. Visi nariai 
esate prašomi atsilankyti.

IŠVYKO LIETUVON

Šio mėn. 2 d. išvyko Lietu
von ’’Vytauto Vaidilų Rate
lio” narė p. O. Stupuriūtė, 
kuri žada ten išbūti per vasa-

KLŪBO VEIKIMO

Balandžio mėn., susirinki
mas įvyko nario namuose, Flu 
shing, N. Y. Be klubo reikalų 
aptarimo buvo labai įdomios 
diskusijos apie Lietuvos da
bartinę padėtį.

Beto, p"lė O. Bereziūtė iš
rinkta komisijon priimti stu
dentų D-jos Connecticut val
stijos pakvietimą dalyvaut 
draugiškoj konferencijoj šią 
vasarą. Buvo pranešta, kad 
Dr. M. Mikolainis, buvęs mū
sų klubo pirm, dabar yra 
Conn, valst. stud, ir profes. 
pirmininku.

Sekantis mūsų klubo susirin C

kimas įvyks sekmad. gegužės 
* t

— May 12 d. 4 vai. p. p. p. 
K. Liellio namuose, 267 Sum" 
pter St., Brooklyne. Sekt.

GRAND PARADISE BALL ROOMS
buvus G RAF! D ASSEMBLY

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

Pasilinksminimams, Vestuvėms, Suėjimoms
Telephone EVergreen 7-1123. z Eleveitorius patarnauja

o "»■

f X ,/y 
►’ ! i _ i'

Tel.: Evergreen 1-TTlf)

POVILAS GUSTAS - 
—: G r a b s :— i

Išnuomojami autonxpbilį’ai*įyairiems reikalams
423 Metropolitan Avė., /į "'5/y<. Brooklyn, N. Y.

- r ‘ ■ "V* » - i X * • , • ‘ 
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I CLINTON PARKAS
Tinka Piknikams/Baliams, ir kitiems parengimams

S / • /* 1 .. •/ !

E JUniper 5-8059 y,; Jonas Klasčius, Savin.!
■B . * J ’r>

E Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. :
"llllllilIllinilllllllllUlIlIlIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIŲIIlllIllIlIlIlHlllllięLl.

1114 FOSTER AVENUE

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

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

(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO 4th STREET

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND STREET

J 
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AMERIKOS LITUVTŲ KATALIKŲ 
STUDENTŲ IR PROFESIONALŲ SĄJUNGA 

RENGIA PIRMĄ OFICIALŲ 1935 M

Išplaukia iš New Yorko 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 Getro Dvasios Vadas: Kun.' / 
J. Balkonas; Sąjungos Centro Pirmininkas Jonas C. Morkūnas

Ekskursija užglrta Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos Amerikoje 
Norį dalyvauti šioje Ekskursijoje malonėkite kreiptis
L. ŠIMUTIS, (Garbės Pirmininkas) 2334 S. Oakley Ave., Chicago, Hl. 
’’AMERIKA”, 423 Grand St., Brooklyn, N Y.
J. C. MORKŪNAS, 41 Willitt Drive, Rochester, N. Y 
MARIANAFOLIS COLLEGE, Thompson, Conn.

Arba į vietinį laivakorčių agentą
SWEDISH AMERICAN LINE

VALANDOS: 
1—2 p. p.

Ir pagal sutartį 
Tel.: MAnsfield 6-8787

VALANDOS:

Iškirlant Ketvirtadienius ir 
Sekmadienius

Tel.: JUniper 5-4488

VALANDOS:

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-9105

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REpublic 9-3040

Phone EVergreen 8-10494

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

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

Flatbush Ofisas 
2220 Avenue J

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

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

Tel.: JUniper 5—0259

Tel.: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

210 Bo. Fourth Street, Brooklyn, N. Y.
Williamsburgh Bridge Plaza

Tel.: STagg 2-3672

PAKETBUKAI

| Notary r

•RUNKSand

\ WHOLESALE

LEATHER GOODS

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

Skelbimą Amerikoje.

GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS
J. P. MACHULIS

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

(Prie pat Forest Park stoties)
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. j
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