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LONDONAS. — Karo lai
vynų konferencijos komitetas, 
kurs taiso sutartį, seniau pa
gamintam sutarties tekste pa
darė apie 20 pataisymų. •

rere, Sasnausko ir Žilevičiaus. 
Pritarė trio ir stygų ansam
blis.

ti- 
už

FEDERACIJOS POSĖDIS

Šiandien 8 vai. vak. įvyks
ta Federacijos Apskričio mė
nesinis susirinkimas, Apreiš
kimo parap. salėje.

ATMINKI!
♦

KAS GRIAUNA TIKYBĄ

GRIAUNA ŽMONIJOS

PAMATUS

1937 
įvyksta 
šventė 
kviesti lietuviai. Mūsų apylin
kės chorai turėtų imti inicia
tyvą organizuoti pavyzdingą 
chorą ir gražiai , pasirodyti. 
Muzikai sukruskite.
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Metinė Illinois, Indiana 
Wisoonsin valstybių lietuviu 
katalikų konferencija įvykcs 
kovo 22 d. Chicagoje. Daly
vavo arti 300 delegatų. SkaU 
tytos dvi paskaitos „Naciona
lizmas ir Religija” ir apie 
blaivybę. Bene dvi svarbiau
sios temos šiuo momentu išei
vijai. Mus džiugina toki su
važiavimai, nes stiprina mu
myse katalikišką akciją. Vi
sos kolonijos turėtų panašias 
konferencijas turėti. Pavyz
džiui atskirai suvažiuoti Ry
tuose galėti} Connecticut val
stybė ir Pennsylvanijoj — 
Scrantono apylinkė.

—o—
Mūsų suvažiavimuose mažai 

dalyvauja Jersey valstybė, 
nors gyvena tik už upės. Mat 
reikia pervažiuoti dvi upes, 
tad pert oi i. Taigi ar Jersey 
-valstybė negalėtų kurtis at
skirai nuo mūsų, sudaryti at
skirą Federacijos Apskritį ir 
šaukti savas konferencijas? 
Atskirą Federacijos Apskritį 
galėtų sutverti ir Connecticut 
lietuviai, ar bent kat. draugi
jos kartą metuose suvažiuoti.

—o—
Kai Reino kraštą užėmė Rei 

cho armija ir vietos vyskupai 
išleido ganytojišką laišką 
kintiems nurodyti balsuoti 
Hitlerio politiką kovo 29 
tai katalikai labai giriami 
patriotizmą. Hitleris duoda 
per vieną veido pusę, jam at
sukama kita... Katalikai visa
da stoja už tėvynės gerovę, 
bet klaidingų vyriausybės žy
gių neužgiria. Katalikai vi
sada geri tėvynainiai, ne par
tiniai.

Pasaulio Lietuvių Sąjungos 
statutą turime tuoj priimti ir 
įgyvendinti. Europos padangė 
tiek niaukiasi, kad mes galim 
būti neprisjruošę, kai patran
kos sugriaus rytuose. .

—o— •
Atgaivinkime bažnytinių 

koncertų parengimus. Kiek
viena parapija turėtų nors 
vieną paruošti metuose. Kovo 
22 d. Elizabethe, komp. J. Ži
levičius išpildė su choru tu
riningą programą: Palestrina, 
Orlando Lasso, Croce, Mitte-

LIETUVI!

DIRBKI IR PASISVęSKI

SAVO TĖVYNEI

LIETUVAI

LENKIJA APKALTIN
TA PASIŽADĖJIMŲ 

LAUŽYME

NEW YORK. oktecO osžim
New Yorke įvyko 500 žy

diškų . organizacijų atstoviu 
susivažiavimas. Susivažiavimo 
svarbiausias tikslas buvo ap
tarti sunkią žydų būklę Len
kijoje, kuri laužo savo tarp
tautinius pasižadėjimus žydų 
atžvilgiu.

Priimta atatinkamos rezo
liucijos ir kreipiamasi į Ame
rikos valdžią, kad įsikištų žy
dų reikalams apginti Lenki
joje.

TECHNIKOS FAKUL
TETAS Į KLAIPĖDĄ

KAUNAS.— Klaipėdos spau 
da rašo, kad šiuo metu yra 
svarstomi galimumai V. D. 
universiteto technikos fakul
tetui arba jo daliai perkelti 
į Klaipėdą. Manoma, kad kai 
kurios fakulteto dalys arti
miausiu laiku iš Kauno į Klai 
pėdą bus perkeltos.

turiningas ir įdomus. Vargo
nininkų Sąjunga užsimojo 
plačiai veikti per spaudą ir 
dainą bei giesmę. Jau kuriasi 
vienur kitur vargonininkų an
sambliai. Be reikalo Lietuvos 
vyriausybė mėtyti} pinigus, 
siųsdama iš Lietuvos muziką, 
mes turime užtektinai ir ge
rų čia. e

—o—
’’Tiesos Kelias” (kunigų 

mėnraštis Lietuvoje) kovo m. 
išėjo vėl su Amerikiečių sky
riumi. Dabar jį veda kun. J. 
Balkūnas. Buvęs vedėjas kun. 
S. Stonis dėl ligos pasitraukė.

MEKSIKOJ ATIDA
ROMOS BAŽNYČIOS

MEXICO CITY. — Meksi-' 
kos vyriausybė nusprendė lei
sti visoj, šaly uždarytas kata
likų bažnlčias atidaryti pa
maldomis. Jau septyniose val
stybėse bažnyčios atidarytos. 
Kitur bus atidaromos palaips
niui. Katalikai neatgaus daug 
bažnyčių, kurios pakeistos 
įvairiomis valstybinėmis įsta- 
gomis.

NUBAUSTI GENE
ROLAI

TOKIO. — Paties Japonų 
imperatoriaus nusprendžiu de
vyni kariuomenės generolai 
paskirti į žemesnes pozicijas. 
Tas yra ryšium su buvusiu 
kariuomenėje maištu.

KOMP. J. GRUODIS 
PROFESORIUS

Neprik. šventės proga, Švie
timo Ministeriui pristačius, 
Prezidentas savo aktu suteikė 
Konservatorijos direktoriui' 
Juozui Gruodžiui profesoriaus 
titulą. Nuo konservatorijos 
veikimo (1933 m.) profeso
riaus titulas dabar suteikia
mas antrą kartą. Pirmas pro
fesoriaus titulas buvo suteik
tas Juozui Naujaliui.

NUKERTĖJUSIEMS 
PLOTAMS PAGALBA

WASHINGTON. — Prezi
dentas Rooseveltas paskyrė 
25,000,000 dol. daugiau iš 
WPA fondų nukentėjusių nuo 
potvynių plotų atstatymui. 
Vasario 29 d. buvo paskirta 
28 milijonai dol. WPA dar
bams rytinėse valstybėse.

Dabar šie fondai suliejami 
krūvon ir bus paskirstyti tarp 
nukentėjusių valstybių.

Apie 250.000 gaus darbo nu
kentėjusiuose plotuose.

, PARYŽIUS. — Prancūzija 
jaučiasi laimėjusi keturių ša
lių bendrą frontą prieš Vo
kietiją. Anglija,. Prancūzija, 
Belgija ir Italija susitarė ir 
nusistatė ’’imtis reikalingų 
priemonių” prieš Vokietiją, 
neišskiriant nei jėgos.

— Šiemet sueina 50 metų 
amžiaus poetui - rašytojui 
Liudui Girai. Sukaktuvės ruo
šiamasi iškilmingai paminėti 
rugpjūčio mėnesį.

— Ekonominės derybos 
tarp Lietuvos ir Vokietijos 
prasidėję kovo 9 d. Berlyne.

— Užsienio karo specialis
tai tvirtina, kad Sov. Rusija 
turinti net 15.000 karo lėk
tuvų. Dabar vėl statoma ke
liolika milžiniškų po 6 moto
rus lėktuvų, kurie gali paimti 
net 80 žmonių. Jie turi 125. 
000 paruošti} karo lakūnų. Tai 
didžiausia aviacija pasaulyj.

— Italijos diktatorius Mu
ssolini numato karą Europoj. 
Jis suvalstybino visą svarbes
nę krašto pramonę, kuri nuo 
šiol turės tarnauti išimtinai 
valstybei. Jis paleido ir ’’Par
lamentą”, kuris susidėjo vien 
iš jo paties skirtų narių. Da
bar sudaryta ’’korporacinė 
taryba.”

— Europoj viešpatauja ka
riška nuotaika. Pabaltės val
stybėse prekyba visai apmirė 
po Hitlerio kariuomenės įsi
brovimo į Rheinlandą. Fran- 
cija jaučia savo politinės įta
kos silpnėjimą Europoj. Ang
lija veda dviveidę politiką.

X I

— Į Vokietijos pasienį Frau 
ei ja atgabeno nemaža ir savo 
spalvuotos kariuomenės iš 
Afrikos. Franci ja numato k on 
fliktą.

Pereitos savaitės pabaigoj 
New Yorke siautė 60 mylių 
per valandą greitumu viesulą, 
padarydama daug nuostolių. 
Sužeista penki žmonės/

ADDIS ABABA. — Gautos 
žinios skelbia, kad etiopai nu
galėjo italus šiauriniame fron
te. Mūšyje aktyviai dalyvavo 
pats karalius Haile Selassie.

— Tautų Sąjunga kviečia 
Italiją ir Etiopiją taikintis. 
Taika, žinoma, išeitų Italijos 
naudai.

— Per Klaipėdą šią vasarą 
tranzitu iš Rusijos numatoma 
pervežti 500.000 popiermalkių 
Tai apie 5 kart daugiau nei 
pernai.

— Lenkijos užs. ministeris 
Beckas yra susirūpinęs, kad 
Anglija, Belgija ir Italija rū
pinasi tik vakarų apsauga nuo 
Vokietijos, o rytus palieka 
Hitlerio malonei.

— Kovo 22 d.Breslave kal
bėdamas Hitleris pareiškė, 
kad Vokietija nenusileis ve- 
damoj politikoj ir neleis jo
kios valstybės kareiviui įžen
gti į Rheinlandą.

— Amerikoj siaučia bai
sūs potvyniai . Nuostolių pa
daryta apie pusė bilijono do
lerių. Prigėrė daug žmonių. 
Kai kur ' potvynių ištiktose 
vietose įvestas priverstinas 
skiepijimas nuo užkrečiamų 

— Į Amerikos J. Valstybes 
atvyksta buvęs Austrijos na- 
ziu vadas Franenfeldas. Čia u
jis atstovausiąs įvairias Vokie 
tijos firmas. Tikrumoj tai jis 
čia sukurs nazių lizdą. ,

— Sovietų vyriausybė siūlo 
Japonijai baigti kivirčą Man- 
džūrijos - Mongolijos pasieny.

— Lietuvos karo aviacijos 
dirbtuvėse baigiama atremon
tuoti ”Lituanica II”. Su ja 
tuoj pradės skraidyti.

— Romoj baigėsi konferen
cija tarp Italijos, Austrijos ir 
Vengrijos vadų. Čia atnaujin
ta 1934 m. pasirašytoji sutar
tis, kuria tarp kit ko Italija &
garantuoja Austrija nepri
klausomybę

— U. S. prezidentas išvyko 
atostogoms — žuvauti. Jo 
atostogų ilgis priklausys nuo 
’’žuvų”.

— Italijos 27 bombanešiai 
sunaikino Etiopų miestą Jig- 
jiga. Žuvo daug civilių gyven
tojų. Italai Etiopijoj svaido 
iš lėktuvų ir nuodingas du
jas.

f

uz ne socialistus Kanale
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BALTIJA SEKA?
Albin E. Johnson žynius žurnalistas, rašo The Baltimore 

Sun, kovo 22 d. š. m. leidiny mums svarbiu reikalu. — Po 
Rheino seka Baltija?” (After the Rheinland — the Baltic). 
Baltija jis vadina Lietuvos, Estijos, Latvijos, Suomijos, Dan
cigo, Klaipėdos ir Lenkų Koridoriaus Kraštą. Jo įsitikinimu 
sekamas-pasaulinis sąjūdis bus Baltijoje.

Europos diplomatija visada juda su pramatytais žygiais. 
Hitlerio akcija buvo pramatyta ir įvykdyta, išskyrus, gal, 
Austrijos nazifikaciją ir ’’Drang nach Osten/’Bet Hitleris . 
nusimena. Jis tikisi ir ten laimėti. Vokiečiai negali ramiai 
gyventi. Išlaisvinę Saarą, Rheiną, dabar nuosekliai sieks 
Rytprūsiją sujungti su reichu. Bet kaip su Koridorium apsi- •
dirbti? Vokiečiai turi nepuolimo dešimčiai metų paktą. Ko
dėl nelaužyti šį paktą, kaip ir Locarno?

Diplomatai kaž-ko jau laukia^ kad ir šios vasaros pabaigoj. 
Jei ne, tai tikrai po 1942 metų, kada baigiasi Lenkų — Vo
kiečių nepuolimo pakto terminas.

Baltijos valstybės turi susidariusios sąjungą. Vokiečiams 
tas nepakenčiama, kadangi sąjunga Sovietų globojama ir ji 
negalinti valdyti Baltijos jūras ir atskirti Sovietų Rusiją nuo 
Franzūzijos. Jei kiltų karas vokiečių su rusais, tai Baltijos 
blokas negalėtų išlikti neutralus.* Atgauti koridorių, susi
jungti su Rytprūsiais, ir Baltiją užvaldyti, reikalinga ne tik 
Klaipėda atgauti, bet ir visą Pabaltiją užimti. Kaip kompen- 

.suoti lenkams už koridorių? Viena išeitis,, amžinai susidrau
gauti su lenkais ir leisti jiems užimti Lietuvą ir Klaipėdą. 
Lenkai yra sovietų priešai.

Politinės machinacijos pamažu keičiasi. Lenkų seimas už- 
gyrė Francūzų - Sovietų paktą. Ministeris Bekas griežtai 
pabrėžė, kad Pilsudskio sutartis su francūzais 1921 metais 
stovi pirmenybėje prieš sutartį su vokiečiais 1932 m. Todėl 
galime laukti, kad lenkai turės pripažinti Baltijos Locarno 
ir užtikrinti Lietuvos, Latvijos ir Rusijos sienas. Nors lenkai 
nenustos svajoję apie Lietuvos okupavimą.

Francija niekados nesirūpino Lietuva. Norėdama rytuose 
gero sąjungininko prieš vokiečius, jai rūpėjo didžiulė ir ga
linga Lenkija. Tik pamačiusi šiosios oportunistinę politiką, 
suėjo sąjungon su sovietais. Sovietams gi svarbu užtikrinti 
status quo Pabalti jo j e. Kitaip Baltijos jūra rusams būtų vi
siškai nenaudinga. Dabar Baltijos kraštų nepriklausomybės 
svarbu užlaikyti visam anti-vokiečiui blokui, taipgi ir len
kams. Svarbu ir Skandinavams, kurie taipgi bus privesti įei
ti į geležinį ratą juosiantį vokiečius.

Kaip dabar vokiečiai riš Rytprūsių klausimą, kokiais ke
liais Lietuvai išsisukt nuo karo? Sunku ir gal neįmanoma. 
Jei Lietuvai pasisektų susitaikinti su lenkais ir šie įeitų į 
Sovietų — Baltijos — Franci jos frontą prieš Hitlerį, tai ir 
po 1942 metų nebūtų Lietuvai pavojaus. Niekas nežino, kas 
gali įvykti dar prieš 1942 metus. Lietuva turi budėti. Taika 
su lenkais yra reikalinga ir užsienio politikoj.

organizacijaL Šis vajus ski
riasi nuo visų kitų, kurie pir
miau įvyko, nes įstojimas yra 
veltui; tas turėtų mus visas 
paskatinti į darbą. Nes be 
darbo ir pasiaukavimo negali
ma tikėtis sėkmių.

Taigi visos su energija ei
kim ir kalbinkim visas kata
likes moteris ir merginas spie- 
stis į šią vienintelę katalikių 
lietuvių pašalpinę organizaci
ją išeivijoj, kurios tikslas yra 
rūpintis narių gerove, skleis
ti apšvietą ir tautinį susipra
timu, gaivinti artimo meilę, 
rūpintis jaunosios kartos pa
vyzdingu auklėjimu, o taipgi 
idant teikti pašalpą ligoje ir

Visos katalikės moterys ir 
mergaitės, kurios dar nepri
klausote prie Moterų Sąjun
gos, per šį vajaus metą turi 
pragą prisirašyti ir apsidraus
ti save, nes mes nežinom kada 
negeistina viešnia - liga ap
lankys mūsų namus ir pri
spaus visą šeimą. Taigi reika
linga apsirūpinti, kol esam 
sveikos.

Ypatingai per šį vajų reikė
tų susirūpinti jaunų mergai
čių prirašinėjimu, nes lig šiol 
buvo pas mus moteris mintis 
kad į Moterų Sąjungą tik su
augusios moterys galėjo pri
sirašyti. Bet kaip mūsų konsti
tucija parodo, kad į Sąjungą 
priimamos narės nuo 18 iki 
45 metų, taipgi yra ir jauna- 

■ mečių skyrius.
Or gani zuokim j aunas 

gailės, ant jų remiasi 
organizacijos atitis.

Katalikės moterys 
mirškit, kad labai svarbu bū
ti organizuotomis, nes tik or
ganizuotos būdamos mes ga
lėsim nuveikti svarbesnius dar 
bus, mūsų pačių gerovei, mūsų 
tautai ir Bažnyčiai.

Conn. Valstijos Direktorė

mer-
mūsų

neuz-

MALONŪS LIETUVOS
SVEČIAI

APŽVALGA

rinkinį savo kuri- 
daro garbes lietu- 
kuriais didžiuotųsi 
tauta. Skulptorius

medžiagos pasirinkti. Štai'lie
tuviško meno deimantas visų 
gerbiamas ir mylimas skulp
torius Petras Rimša / atvyk
damas Amerikon jis atsivežė 
ne menką 
nių, kurie 
vių tautai, 
kiekviena
P. Rimša yra pareiškęs norą 
surengti kelias savo kurinių 
parodas. Jo parodų pasiseki- 
•mu turėtų būti užinteresuo- 
tas. kiekvienas lietuvis.

Štai gerb. Vincas Uždavi
nys, ’’Mūsų Vilniaus” laik
raščio redaktorius, jaunas, bet 
pasižymėjęs visuomenės veikė
jas, nepailstamas kovotojas 
dėl Vilniaus grąžinimo Lietu
vai, gabus rašytojas ir didelis 
vihiečių draugas. Jo atvyki
mo tikslas: geriau supažin
dinti Amerikos lietuvius su 
Vilniaus klausimu ir su vil
niečių lietuvių padėtimi lenkų! 
okupacijoje. Nėra gi lietuvio, j 

kam Vilniaus reikalai nerūpė
tų, — tat gerbiamo svečio at
silankymas šalę kan. F. Kemė
šio, Vilniaus Geležinio Fondo 
įsteigėjo, yra beabejo vertas 
geriausio pasisekimo.

Štai Dr. Juozas Leimonas, 
Lietuvos Pasaulinės Sąjungos 
sekretorius, jaunas, bet jau 
žinomas visuomenininkas ir 
kultūros darbuotojas, ’’Pava
sarininkų” pirmininkas.
• Gerbiamieji svečiai, ne tik 
kaipo svečiai, einant tradici
niu lietuvių svetingumu, bet 
ir kaipo visuomenės darbinin
kai ir Amerikos lietuviu kui- c 
turinio darbo talkininkai, be
abejo užsitarnauja būti sutik
ti broliškai, nuoširdžiai. Bro
liškas nuoširdumas paprastai 
vengia formališkumų ir malo
nius svetmylystės žodžius jun 
gia su darbais. Linkime sve
čiams malonių pažinčių ir įs
pūdžių ir geriausio pasisekimo 
užsibrėžtame darbe.

Lietuvos
Matulio-

Vos kelios dienos 
lydėtas garbingas 
svečias Vyskupas T. 
nis. Šiuo tarpu Amerikos lie
tuviai, jau yra susilaukę ne 
vieno, bet keletos įžymių sve- 

-----j čių iš Lietuvos, kurie čion at
vyko ne kaipo turistai vien 
dėl ’’good time”, bet kaipo 
Lietuvos gyvenimo įvairių 
sričių reprezentantai. Štai 
gerb. kan. F. Kemėšis, Žemės 

Sūkio Akademijos profesorius,
‘ MOT. S-GOS NARIŲ VAJUS vajų, kuris tęsis iki birželio

Kovo 1 d. Moterų Sąjunga 1 d. Vajaus metu visos sąjun-
paskelbė savo organizacijos gietes padėkim kitus darbus kuris Amerikon atvyko kiek 
darbymetį, arba nauji) narių I į šalį ir pasidarbuokime savo anksčiau lietuviškam mokslui

GERAI NAUDOKIM LAIKĄ

Žmogaus gyvenimas, tai ii 
ga kova su laiku. Gyvenimo 

j bėgyje mes laiką labai daž
nai veltui praleidžiame, nors 
žinoma, jį ir gerai sunaudo
jame. ' Laikas, — pavojin
giausias mūsų priešas, kada 
jį blogai sunaudojame, o gi 
gerinsiąs mūsų prietelis, 
da mokame kaip su juo 
sieiti.

Mažam, dešimt metų
kui, gyvenimas išrodo ilges
nis, negu senam, jo dėclu-

ka- 
ap-

vai-

kui, išgyvenusiam jau 80 ar 
90 metų. Jaunimas trokšta, 
kad laikas paskubėtų, idant 
laukiamoji valanda greičiau 
ateitų. Bet senatvė norėtų 
laiką sulaikyti, kad jis lė
čiau bėgtų, nes jis nori da- 
pildyti kas dar neatlikta, 
pridėti, ko jų gyvenime dar 
trūksta. Tačiau laikas nei 
vieno nei kito nepaklauso. 
Jis smarkiai* plaukia, lyg 
greitai tekantis upelis. Lai
kas nė mažiausiai valandė
lei nesustoja. Kada žmogus 
stovi ant upės kranto, ma
to, kaip vanduo teka tolyn, 
tolyn... Prabėgęs vanduo jau 
nebegrįžta. O jeigu upės 
srovė savo paviršium ką nors 
neša, tai ir su savim nusi
neša. Panašiai ir su laiku. 
Laikas, sykį prabėgęs, jau 
nebegrąžinamas. Ir darbai 
bei reikalai su laiku praėję, 
jau nebeatšaukiami.

Visas gyvenimo judėjimas 
mintimis lyg pakiša nenuils
tamą laiko žygį ir ateitį 
Dangus dieną ir naktį pana
šus į laikrodį. Saulė ant vie
tos nestovi, — visada juda 
debesys ant dangaus plaukia 
lyg koks laivas ant mėlynų
jų jūrių; žvaigždės, vieto
mis pasimainydamos, prime
na mums, jog esame tik dul
kės prieš laiką, taip kaip tos. 
žvaigždės yra tik šviesos a- 
kutės berybėje tamsumoje. / 
Laikas, — tai plintantis tva
nas, prarijąs žmones ir mies
tus bei ištisas šalis; laikas, 
— lyg migla, nuo jūrių slen- 
kauti, kuri savo ūkanotu 
ploščiumi visus daiktus ap
glėbia ir nuo mūsų slepia.

Laikas kai kuriems žmo
nėms trumpas, kitiems gi, — 
begalo nuobodus ir ilgas. 
Pasigailėtinas yra tas žmo
gus, kuris kalba apie laiko 
’’užmušimą” (tai yra, be
reikalingai jo praleidimą), 
nes laikas kiekviena savo mi> 
nute tokį žmogų tiesiog už
muša. LaikasB atrodo begalo 
trumpas tam žmogui, kurs at 
sidavęs mintims, kuris pasi
šventęs darbui ir pareigoms. 
Geram darbininkui laikas y- 
ra lyg linksmų valandėlių tę
sinys; jam rodos kiekviena 
valandėlė atneša savo užmo
kestį. Tos pačios valandos 
atrodo nuobodžios tam, ku
ris jas veltui, be jokios nau
dos praleidžia. Toks žmogus, 
nors ir nenori laiką sulaiky
ti, tačiau bijosi jis laiko pa
baigos, nes laiko pabaiga 
reiškia ir žmogaus pabaigą.

And. Naudžiūnas, M.I.O.
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DIEVO PLANAI

Iš visų Portugalijos kara
liaus tarnų labiausiai buvo 
mylimas Rodrigas. Tai užsi
tarnaudavo meilikavimu, nu
sižeminimu ir'liežuviu. Visai 
kitoks buvo jo draugas Di- 
jego gražios ir doros karalie
nės Elzbietos, Aragono kara
laitės tarnas. Jis buvo pa
maldus, kaip ir jo ponia, ku
ri rūmuose gyveno nelygi
nant vienuolė. Jis jos vardu 
išnešiodavo vargšams išmal
dą ir padėdavo jai daryti 
gailestingus darbus.

Veidmainis Rodrigas pilno 
mis pavydo akimis žiūrėjo į 
karalienės palankumą Dije- 
gui ir abu apskundė kara
liui. Karalius patikėjo šmei
žtui ir, nuėjęs pas kalkių de
ginamųjų krosnių prižiūrėto
ją, slaptai įsakė. įmesti į ug
nį tą tarną, kuris atėjęs pa
klaus, ar karaliaus įsakymas 
įvykdytas.

Kitą dieną karalius pasiun 
tė ten nekaltą Dijego. Tar
nas tuoj nubėgo. Bet eidamas 
pro bažnyčią, įėjo išklausyti 
šv. mišių. Mišios buvo įpusė- 
jusios, tad jis pasiliko išklau
syti antrų.

Karalius tuotarpu galvojo, 
kokiu būdu nubausti apskųs 
tą žmoną. Kad įsitikinti, ar 
tikrai Dijego žuvo baisia 
mirtimi,* išsiuntė pas krosnių 
prižiūrėtoją Rodrigą ir liepė 
paklausti, ar karaliaus įsa
kymas įvykdytas. Prižiūrėto 
jas, pamatęs ateinantį tarną, 
pamanė, kad šis reikia įmes
ti į krosnį ir įmetė.

Netrukus atėjo pas krosnių 
prižiūrėtoją Dijego ir pakar 
tojo tą patį klausimą..

— Pasakyk karaliui, 
had įsakymas, kurį vakar 
buvau gavęs, įvykdytas, — 
atsakė prižiūrėtojas.

Koks buvo karaliaus nus
tebimas, aki pamatė prieš 
save Dijego, kurį buvo nu
teisęs mirti, visai sveiką ir 
linksmą. Sužinojęs suprato, 
kad čia Dievo sutvarkymas, 
kad šmeižikui teko užtarnau
ta bausmė, o ne geram Dije- 
gui. Gėdydamasis. neteisingų 
įtarinėjimų, niekada neabe
jojo dievobaimingos Elzbie
tos dora, o Dijego tapo ištiki 
miausiu jo tarnu.

Karalienė sulaukusi žilos 
senatvės ir iškentėjusi daug 
vargų, mirė 1336 m. vienuo
lyne ir buvo paskelbta šven
tąja. •

Vertė St.. Stravinskis.
’ ’P P ”

/

Š vent as, galingas Lietuvos Globėjau, 
Mūsų tėvams juk buvai palankus;
Todėl mes tave, brangus Užtarėjau,
Meldžiam karštai: būk ir mums malonus!

Šventas Kazimierai! savo tėvynę
Saugok nuo karo, priešių galingų;
Tave maldaujam, grąžink jai liuosybę —
Ją išvaduok iš grobėjo nagų.

Tu idealas jaunųjų bernelių —
Tu mums baltoji, skaistybės Gėlė;
Duok, kad gyvenimo kelią nušviestų
Mūsų jaunimui skaistybės žvaigždė!

Vesk mus visus maldingumo keliais
trie Visagalio — prie laimės tikros:
Teikis pririšt mus vien meilės ryšeliais
Prie Atpirkėjo — ir Jo Motinos.

Tu juk senovėj buvai maloningas,
Ir išklausei mūs’ tėvų prašymus;
Šventas Kazimierai, — didis, galingas —
Meldžiam karštai: būk ir mums malonus!

Gintaras

AR IŠGIRDO BALSĄ?
■ -

Toks jau mūsų gyvenimas, 
kad dažnai rimtesni reikalai 
pamirštami, o daugiau sielo- 
jamasi, rūpinamasi menkos 
vertės dalykais. Visi gerai su
prantame svarbą spaudos mū
sų tikybai ir tautiškurųui pa
laikyti, mūsų idėjoms pas
kleisti. Taipgi, žinome, kad lie 
tuviska spauda, ypač geri laik 
raščiai yra didžiulės ir pir
maeilės svarbos reikalas. O 
ar daugelis iš mūsų ja rūpi
namės, ar daugelis ją palai
kome, ypač kada būtinas rei
kalas iškyla ?Kokį svarbų 
vaidmenį vaidina Ryt. Val
stijų lietuvių katalikų veiki
me savaitraštis ’’’Amerika” 
daugelis ir eilinių žmonių ge
rai supranta. Bet ar daugelis 
to laikraščio palaikymu rūpi
nasi? Deja, labai mažai. Štai, 
dabar yra dedamos visos pa
stangos įsigyti naujų raidžių 
seta, redaktorius ne tik kele- 
tą kartų pastebėjo apie tai 
pačiam ląikraštyj, o net' ir 
po draugijų susirinkimus lan
džioja kviestas ir nekviestas. 
O kiek iš draugijų, kurios 
nuolat naudojasi ’Amerikos” 
skiltimis savo reikalams gar
sinti, prisidėjo prie tų* raidžių 
pirkimo — "gi vos S.LRKA. 
134 kp., Apreiškimo par. Šv. 
Vardo D-ja ir Maspetho Šv. 
Rožančiaus D-ja. Kitos, ir po 
keletą šimtų kasoj turinčios, 
kažko laukia. Garbė draugi
joms, kurios supranta reika
lus, didelė garbė ir pavie
niams asmenims, kurie teko 
matyt ’Amerikoj” pagarsin
ti, kad aukavo kiti (p. Dul
kė) net dešimtimis. Didesnė 
ar mažesnė jų auka rodo, kad

ŠV. KAZIMIERUI traukdavo per 8-10 metrų. 
Visą laiką alkani vilkai kale
no dantimis.

Pagaliau Palkauskui atsira
do netikėta pagalba. Iš užpa
kalio artinosi vežimas su ži
bintu. Kai tik vežimas prisi
artino, tai Palkauskas ant jo 
užšoko. Vilkai pabūgę dides
nės šviesos, tuojau dingo miš
ke.

jie supranta savo, kaipo lie
tuvio ir kaipo kataliko parei
gą. Bet dar ne visi išgirdo sa
vo pareigos balsą, kuris dar 
tebešaukia. Paulius

ĮVAIRŪS DALYKAI

Budapešte, Hungarijoj, vai 
kų lopšelių ir vežimukų dirb
tuvės savininkas nupirko gar 
nį ir įtaisęs lizdą ant dirb
tuvės stogo, jį pririšo, kad 
gavus gerą garsinimą. Pau
kščių ir gyvulių globojimo 
draugija užvedė ginčą, tvir
tindami,, kad pririštas gar
nys yra kankinamas. Oficia- 
las, norėdamas asmeniai to 
garnio ’’kankinimo” prisi- 
žiūrėt, užlipo ant stogo. Čia 
garnys jį parsivertęs .tiek 
prikapojo, kad net kaklą nu
suko. Oficeris savininką ap
skundė teismui, kad jį suža
lojęs garnys buvo ’’šališkas” 
ir stojo už savo šeimininką 
ir šeimininkas už garnio vei
ksmus esąs atsakingas.

.—o—
Vasario 15 d. Kauno darbi

ninkas Zenonas Palkauskas 
nuvyko į Pravieniškių mišką 
darbo gauti. Palkauskui iš 
Pravieniškio geležinkelio sto
ties einant apie 10 vai. vak. 
staiga ant kelio iššoko trys 
vilkai. Palkauskas baisiai nu
sigando ir apstulbęs kelias 
minutes nepajudėjo iš vietos. 
Paskui pamažu pradėjo trauk 
tis atgal, tačiau ir vilkai neat
siliko. Palkauskas atsiminė, 
kad vilkai bijo ugnies. Greit 
išsiėmė iš kišianiaus benzino 
degtuvėlį ir pradėjo žibinti. 
Kai vėjas degtuvėlį užpūsda
vo, tai vilkai prisiartindavo 
per 2-3 metrus, o kai pasiro
dydavo ■ šviesa, vilkai atsi-

JUOKTIS SVEIKA

Teisėjas į mušeiką: — Esi 
kaltinamas, kad mušeisi gag- 
vėje, ar prisipažįsti kaltu?

Mušeika: — Jūsų mylista, 
neapsimoka sakyti, kad ne
kaltas, nes ponas teisėjas 
man nepatikėjote ir pereitą 
kartą, o aš tada neturėjau 
nė užmuštą juodą akį kaip 
kad šiandien.

Žmona į vyrą: — Ir dar tu 
giniesi, kad negirtuoklevai 
vakar vakare, štai dar ir da
bar guli lovoj su batais ir 
kelinėm apsimovęs.

Vyras: — Mano brangioji, 
aš mat paskutiniu laiku pra
dėjau miegodamas vaikščioti, 
tai aš noriu būti pasirengęs 
tam vaikščiojimui.

—o—
— Kodėl ypata, prašanti 

paskolos, taip pažemina bal
są?

— Aš manau dėl . tos pat 
priežasties ji pakelia balsą, 
kada negauna paskolos.

Jurgis: Tai ji neilgai ne
šiojo gedulą po jos vyro mir
ties.

Jonas:— Ką tu iš jos nori, 
kad ji neilgai su juom ir bu
vo vedus.

Gyvybės apdraudimo agen
tas: — Nuo ko tavo tėvukas 
ir močiutė mirė?

Klijentas: — Aš gerai ne
atmenu, bet nebuvo nieko to
kio pavojingo.

—o—
— Ar tu manai, kad apsi

moka įsidėti daug pinigų į 
kišenius ?

— Neapsimoka, jeigu tavo 
žmona atsikėlus vidurnaktyj 
ieško ar nėr kokių skylių 
kišeniuose.

—o—
Kaimietis klausia miestie

čio: Ar nežinai, ponuli, kas 
tai yra- ligonių kasos? Dabar 
taip dažnai apie jas kalba.

Miestietis: — Nugi, se
niau, kai guldydavo ligo
nius į ligoninę, tai nukirpda
vo plaukus, o dabar visiems 
ligoniams reikės užsiauginti 

kasas. Ar dabar supranti?
Kaimietis: — Suprantu, 

ponuli. Bet man neaišku, ko
dėl ponas neturi kasos? Man 
atrodo, kad ponulis taip pat 
nesveikuoji.

NAUJI LEIDINIAI:

1. Petras Cvirka, ŽEMĖ MAITINTO
JA. Romanas iš savanorių ir 
naujakurių gyvenimo. Sakalo 
leidinys. 284 pusi............. 3,50

2. Simonas Daukantas, LIETUVIŲ
BŪDAS. Redagavo ir žodynė
lį pridėjo J. Talmantas. Su 
S. Daukanto portretu. Sakalo 
leidinys. 376 pusi.......... 5.00

3. Balys Sruoga, AITVARAS TEISĖ
JAS. Labai linksma, eiliuota 
3 veiksmų pjesė moterim ir 
vyram, augalotiem ir pirpi- 
ram. Su gražiomis dail. Ušin- 
skio dliustr. Sakalo leidinys 
132 pusi........................... 2.50

4. Teofilius Tilvytis, KELIONĖ AP
LINK STALĄ. Jumoristinis ro 
manas. Neįveikiamo optimis
to Valerijono Spiritavlčiaus 
ir Jo palydovų triukai tarp 
keturių sienų keliaujant į gy
venimo prieblandą Sakalo lei
dinys. 240 pusi...................3.00

5. A. šalčiuvienė-Gustaitytė, VORAS
Romanas. Pakrikusios šeimos 
tragedija. Sakalo leidinys. 216 
pusi.................................... 2.50

6. M. G. KARALIŲ KARALIAUS ŠA-
LIS-ABISINIJA. Istoriniai, ge
ografiniai ir etnografiniai 
bruožai. Sakalo leidinys. 144 
pusi..................................... 1.50

7. S. Tarvydas, LIETUVOS GEO
GRAFIJA. Vadovėlis prad. 
mok. V skyriui ir prireng. 
gimnazijos klasei. Labai gau
siai ir gražiai iliustruotas, 
pridėtas spalv. Lietuvos že
mėlapis. 128 pusi.......... 2.75

8. J. Marcinkevičius, MES ATEINAM
Romanas. LII t. 280 puslap. 
Kaina Lt. 3.00. šiame tome 
autorius labai vaizdžiai apra
šo tolesnius 1905 m. revoliu
cijos įvykius, Did. Vilniaus 
Seimą ir prleškarnlus laikus.

9. K. Šimonis, GIRIŲ GIESMĖS. 88
pusi. Kaina 3.00 Poezija pro
zoje iliustruota paties autor. 
geriausiais meno kuriniais. 
Illustr. išspausdintos dviem 
spalvom. Tad tikras meno al
bumėlis, tikrai meniškai iš
leistas.

10. POPULIARIOJI BIBLIOTEKA
Nr. 1. V. K. Kryžanovskaja 
(Ročester) GYVYBĖS ELEK
SYRAS. Romanas. I t. 202 psl 
Kaina Lt. 1.50

11. POPULIARIOJI BIBLIOTEKA
Nr. 2. V. K. Kryžanovskaja 
(Ročester). GYVYBĖS ELE
KSYRAS. Romanas. II t. Lt. 
1.50

Skaityk savaitraštį ’’Ame
riką” — žinosi ne tik lietu
vių gyvenimą, bet ir visą pa
saulį.

*
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
%

Newark, N. J
Jau artinasi mūsų metinis 

vaidinimas. Mat kiekvieną 
metą Verbų sekmadienį yra 
tam pritaikintas gavėninis 
vaidinimas. Taip ir šiemet bus 
suvaidinta ’’ATGAILA” gra
ži trijų aktų tragedija. Šis 
veikalas vaidinamas pirmą 
kartą mūsų kolonijoj, waidina 
gabiausi šv. Cecilijos choro 
vaidylos. Šis vaidinimas vaiz
duoja kaip kunigas turi už
laikyti paslaptį išpažinties ir 
kaip dėl to pats turėjo susi
laukti pasmerkimo kaip žmog 
žudis. Taipgi bus suvaidinta 
ir graži pavyzdinga komedija 
’’’Katra Neišmanė”. Būtų la
bai gražu, kad tą sekmadienį 
būtų pilna parapijos svetainė 
žmonių. Paremsite atsilanky-

i 
i 
i 
i 
i

* 
i

mu savo parapiją ir priduosi- 
te vaidintojams daugiau ener
gijos darbuotis.

—o—
Taipgi teko nugirsti, kad 

mūsų parapijos visi trys cho
rai rengia didelį parengimą 
balandžio 26 d.; bus vaidini
mas ir koncertas, pelnas ski
riamas parapijai.

Taipgi, Šv. Cecilijos choras 
rengia savo pavasarinius šo
kius balandžio 18 d., kur jau
nimo turi būti kodaugiausia, 
nes tai jaunimo vakaras.

Nugirdęs

SUSIORGANIZAVO VIL
NIUI VADUOTI S-GOS 

SKYRIUS

Newarko ir apylinkių lie
tuviai kovo 21 d. susirinko į

Kiekvienas Užsitraukimas
Mažiau Rūgštus

A. S. Trečioko ir adv. Pau- užsibaigus, norintieji galės 
lausko patalpą, išklausė šio
mis dienomis iš Lietuvos į 
Jungtines Valstybes atvyku
sio Vilniui Vaduoti S-gos de
legato, Mūsų Vilnius redak
toriaus, p. V. Uždavinio platų 
Vilniaus reikalais pranešimą, 
vienbalsiai nutarė suorgani
zuoti Vilniui Vaduoti Sąjun
gos skyrių. Visi dalyviai už
sirašė V. V. S. nariais ir iš
rinkta laikina valdyba: Simo
nas F. Gudas - pirm., Augus
tas Laukžemis - vice-pirm., A.
S. Trečiokas- sekr., Vincas Be“ 
reika - iždin., ir Paulina Stru 
pinienė fin. raštin.

Nutarta surengt viešos pra
kalbos lietuvių salėje, 180 
New York Ave., Newark, ba
landžio 2 d. 7 vai vak. Pra
kalbos bus su muzikale pro
grama, kurią išpildys Šv. Ce
cilijos choras, ved. muz. A. 
Stanišauskui.

Kalbų ir dainų pragramai

užsirašyti V. V. S. nariais, 
perrinkti dabartinį laikiną 
komitetą, padaryti reikalin
gus tarimus ir vėliau dalyvau-

rhj pasikalbėjime.
Prašome visus beskirtumo 

dalyvauti ir susipažinti su

čios dekoravimui padarė ge
rą pradžią. Gaspadoriai buvo 
Stanulienė ir Kūlikaitienė. Šv. 
Onos Klubas padarė pradžią 
Garbė joms. Žiūrėsime kokia 
sekanti draugija paseks jų 
pavyzdį.

das. ‘ 
lietuv 
Tarpe 
lumu 
vietir 
Milin 
pasis*

kraštu klausimu.

Pa+erson, N. J

Šv. Onos Klubas dirba

Perlo j aus šaulių organizacija 
kruta.

Perlo j aus Šaulių organiza
cija susitvėrė Patersone 1919 
metais, • tikslu gelbėti Lietu
vos šauliams, kovojantiems 
prieš Lietuvos priešus. Savo 
laiku ši organizacija yra su
rinkusi ir pasiuntusi Lietu
vos šauliams apie $1000.00 
Vėliau jos veikimas buvo kiek

Šv.- Onos Klubas yra dar 
jauna organizacija. Vienok sa
vo kilnumu labai pasižymi. 
Štai nors ir vos tik išgirdo, užsnūdęs. Pastaruoju laiku 
kad šiais metais norima baž
nyčios vidų dekoruoti, o jau 
Šv. Onos Klūbas spėjo tam 
tikslui surengti kovo 22 d. 
kazyriavimo vakarą. Publi
kos sutraukė nemažai, pačios 
suaūkavo dovanas ir bažny-

organizacija vėl atsigavo ir 
vėl pradeda veikti. Dabar or
ganizacija sale Lietuvos rei
kalų, rūpinasi savytarpe pa
galba. Taip už mirusius savo 
narius turėjo keletą kartų ba
žnyčioje iškilmingas pamal

■y
/ v • - /Lengvas uz s taikymas

IS TURININGO, BRANDAUS^KŪNO
TABAKO - "IT'S TOASTED"

MOKSLIŠKAS MIŠINYS
Tabako sumaišymas gauti reikalingam skoniui - vienodai, sezonas 
po sezono ir metai po metų - yra abu in menas ir mokslas.

Kiekvienas Lucky Strike tabako šviežias sumaišymas susidaro is 
daugiau kaip 100 skirtingų rūšių, išaugintų tūkstančiuose skirtingų 
ūkių-ne tik Virginijoj, North ir South Carolinoj, Georgijoj, Ten
nessee, Kentucky, Maryland© ir kitose Valstijose, bet tabako 
žemėse Makedonijoj ir Xanthijoj Graikijoj, Smyrnoj ir Samsoune 
Turkijoj-kur auginama puikiausias turkiškas tabakas.
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Luckies yra mažiau rugstus

LUCKIES YRA MAŽIAU RŪGŠTUS!

Nesenai padaryti cheminiai bandymai

išdirbiniai turi rūgštume perviršių nuo 
53% iki 100% daugiau negu Lucky Strike

• Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių 
Laboratorijų Ir Tyrinčjimo Grupių

IT S TOASTED -Jūsu gerklės apsauga-prieš knitėjimus 
prieš kosulį



Kovo 27 d., 1936

adžią, 
kokia

das. Lygiai rūpinamasi kelti 
lietuvių dvasią išeivių tarpe. 
Tarpe veikėjų, ypatingu veik
lumu ir iniciatyva pasižymi 
vietinis lietuvis biznierius J. 
Milinavičius ir kiti. Geriausio 
pasisekimo.

ir
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A. A. Albinas Ašmontas, 
19 m. amžiaus, kovo 14 d. 
apie 10 vai/ vak. po sunkios 
operacijos ant vidurių (ul- 
scrs) mirė Alexian Brother’s 

. Ligoninėj, Elizabeth, N. J.
Laidotuvės buvo kovo 18 d. 

iš Šv. Elzbietos (airių) baž
nyčios su iškilmingomis Šv. 
Mišiomis į Mt. Calvary kapus.

Velionis gimė 1917 m. Eli
zabeth, N. J. Albino tėveliai 
su šeima apsigyveno Lindene 
1919 m.; turi savo namą ant 
1103 Monmouth Ave. Linden, 
N. J. Kuomet a. a. Albinas 
lankė katalikišką Šv. Elzbie
tos mokyklą ir tarnavo prie 
Šv. Mišių. Baigęs šią mokyk
lą taipgi baigė Linden High 
School 1934 m. A. A. Albinas 
buvo tikras lietuvis didvyris; 
6 pėdų ir 6 coliij aukščio. Jis 

' buvo paklusnus ir mylimas 
visų draugų. Velionis prigu
lėjo prie Šv. Jurgio d-jos New 
ark, N. J. ir prie Lindeno- Lie
tuvių Birutės choro. Paliko 
dideliame nuliūdime savo my
limus tėvelius, brolius Vladą, 
Stanislovą, Mykolą ir Jonuką. 
Čia reikia pažymėti, kuomet 
Albinas užbaigė aukštesnę mo 
kyklą, niekur negalėjo gauti 
sąvo moksle darbo ir tik ko
vo 4 d. gavo darbą Davis En
gineering Co., Elizabeth, N.J. 
Vos 3 dienas išdirbo ir apsir
go, nuo ko turėjo skirtis su 
šiuo pasauliu.

Velionį į kapus palydėjo 
didelis būrys automobilių, ne 
tik vietiniai, bet ir tolimesniij 
kolonijų, kaip T. Keršulienė 
su dukrele Stanislava iš East 
St. Louis, Ill., Ant. Miliaus- 

ir B. Kauneckienė su du- /
krelėm iš Brooklyn, N. Y. ir 
St. Audinis iš Easton, Pa. 
taipgi ir iš Elizabeth, ir Ro
selle, N. J.

Kadangi velionis prigulėjo 
prie Birutės choro, tad cho
ristai gražiai atsisveikino su 

, sukalbėjo maldą ir ats-
siuntė gelių kryžių; taipgi pa- 

• lydėjo į kapus. Grabnešiai bu
vo visi choro nariai, t. y. 6 
merginos ir 6 vaikinai jau
nuoliai : A. Atuciūtė, G. Tvas-

kiūtė, A. Sliober, A. Karanau- 
skiūtė, V. Liudvinavičiūtė, S. 
Venskaičiūtė. J. Knezeris 
Dambrauskas, E. Lenorth, 
Matulionis, V. Krušinskas 
K. Atutis, Jr.

A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos 53 kp. narės, atjausdamos 
velionio motinėlę, užpirko Šv. 
Mišias ir atsiuntė gyvų gelių.

Velionio laidotuvėmis rūpi
nosi ir gražiai patarnavo jau
nas lietuvis graborius Ed. E. 
Petrikas, iš Elizabeth, N. J.

Ilsėkis jaunuoli, amžinai.

Padėkones žodis

Jis negali atsidėkoti tiems, 
kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į am
žinos ramybės vietą, mes, at
mindami ir apgailėdami jo 
prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
dėkojame mūsų (Airių) pa
rapijos klebonui kun. Gab
riel' Steines, O. S. B. už mal
das išlydint velionį iš namų 
ir iškilmingą Šv. Mišių atlai- 
kymą ir į kapus palydėjimą.

»

Irgi dėkojame laidotuvių di
rektoriui p. Ed. E. Petrikui, 
kuris mandagiai patarnavo.

Reiškiame didelę padėką 
Mišių ir gėlių aukotojams, 
taipgi Lindeno Lietuvių Biru
tės chorui, ALRK. Moterų 
S-gos 53 kp., p. J. Liudvinai- 
čiui ir visiems, kurie atsilan
kė į laidotuves ir kurie tei
kėsi palydėti velionį į kapus.

Trūksta mums žodžių iš
reikšti padėkai visiems, kurie 
mus paguodė laip liūdnoje 
mūsų valandoje.

Tu gi, brangus sūneli, Al
binai ilsėkis amžinai Viešpa
tyje. Mes tavęs nepamiršim 
savo maldose prie Aukščiau^ 
siojo. Lai gailestingas Dievas 
suteikia tau amžiną ramybę

kad daugeliu atžvilgių yra 
naudingiau priklausyti prie 
susivienijimo ir būti jame ap
sidraudus, negu by inšurinso 
kompanijoj.Jis ypatingai nu
rodė reikalą mums lietuviams 
remti savo pašalpinę — ap
draudos organizaciją, kuri 
šiemet jau švenčia 50 metų 
gyvavimo sukaktį ir kuri gy
vuos ilgiausiai, likdama cent
ru lietuviškumo Amerikoj.

p. Vilniškis davė keletą pra 
ktiškų nurodymų, kaip pri
traukti jaunimą prie susivie
nijimo. Nes jaunimas yra mū
sų ateitis. Po jo kalbos buvo 
paaiškinimai kai kurių klau
simų apie apdraudą mūsų su
sivienijime. Susirinkimą, ir di
skusijas gražiai vedė pirm. K. 
Nakrošis. Visi buvo labai pa
tenkinti prakalbomis. Kai ku
rie pareiškė noro įstoti į na
rius. Mėnesiniai susivienijimo 
susirinkimas daromi Šv. Var-

—o— 
Laukia Svečių

Liet. Vyčių 90 kuopa smar
kiai bruzda, kad tinkamai su
tikus Lietuvos Pavasarininkų 
atstovus Dr. J. Leimoną ir J. 
Laučką, kurie pas mus bus 
balandžio 25 d. Šv. Vardo 
D-jos salėj. Įžanga bus 50 c. 
Bus kalbų programas, šokiai 
ir vakarienė. Tikietus galite 
įsigyti iš anksto pas vyčius. 
Taigi visi laukiam balandžio 
— April 25 d. J. S.

Waterbury, Conn

turėjo bendrus

Nuliūdę —
Tėvas, Motina ir broliai M. ir

B. Ašmontai

KEARNY-HARRISON

Kovo 15 d. vietinė SLRKA 
165 kuopa Šv. Vardo D-jos 
svetainėj minėjo 50 metų su
sivienijimo jubiliejų, sureng
dama prakalbas. Prakalbas 
atidarė kuopos pirm. K. Nak
rošis ir paprašė kalbėti sve
čią iš Brooklyno p. K. Vilniš
kį, 1 ’Amerikos ’ ’ redaktorių. 
Kalbėtojas gerai, matyt susi
pažinęs su panašių organiza
cijų tvarkymus! ir veikla 
Amerikoj. Jis aiškiai nurodė,

— Pereitą sekmadienį Vy- 
čiii 8 kp. ir parapijos choras 
ėjo bendrai prie Šv. Komu
nijos, po to 
pusryčius.

Du kartu per mėnesį vyčiai 
turi savo socialius suėjimus.

— Mūsų lietuviai basket- 
bolininkai ’’Big Five” tymas 
sumušė iš Detroito Clowns. 
Mūsų tymas ruošiasi Water
bury miesto pirmenybėms. Ma 
nome, tą čempionatą mūsiš
kiai lengvai laimės. Garbė ir 
padėka ’’Big Five” tymui už 
gražų darbavimąsi, iš kurio 
jie visą pelną atiduoda para
pijai.

— Pereitą antradienį mūsų 
selėj grojo WPA orkestras, 
kurį parūpino graborius ir 
mėsininkas Stokes. WPA be- 
nas yra garsus Waterbury ir 
jo buvo malonu klausytis mū
sų salėj.

— Mūsų mieste yra Lietu
vių ex-karių draugija, kurios

vadu pirma buvo adv. Bron
skis. Bet dėl daugybės darbų 
jam atsisakius iš pareigų, da
bar vadu yra J. Danisevičius. 
Ex-kariai, kreipkitės pas jį 
dėl informacijų ir prisirašy- 
kit prie lietuvii]. exkariu drau 
gijos arba Legiono.

— Velykų sekmadienį pra
sidės lietuviška radio prog
rama 3 vai. ir po to bus kas 
sekmadienį iš stoties WXBS. 
Programą ves muz. AIČksis.

— Pereitą sekmadienį visas 
Connecticut lietuvių katalikiš-. 
kas jaunimas turėjo savo re- 
guliarį susirinkimą Bristol 
Conn. Dalyvavo apie 150 at
stovų iš visų apylinkės mies
telių. Tarp kitų nutarimų, 
svarstyta ir priimta metinis 
bankietas birželio 6 d. Hotel 
Elton, Waterbury, Conn.

— Tėvas Bružikas, S. J., 
kuris Amerikoj jau išplatino 
apie 6 tonus įvairių knygų, 
mūsų apylinkę suramino sa
vo atsilankymu — misijomis. 
Jis čia dirba kaip tikras apa
štalas. Teko girdėti, kad ne
mažai ir ’’Amerikai” skaity
to jų rado. Tai bus gal kiek 
lengviau vilniečiui J. Valic- 
kui, kuris taip nuoširdžiai 
čia rūpinasi ’’Amerikos” už
rašinėj imu. Sveikiname. Nes 
reikia, kad čia ir ’’Amerika” 
plačiau būtų skaitoma. Iš jos 
daugiau žinosim apie didįjį 
New Yorką.

žadus sykiu su pamokslinin
ku. Viskas gražiai užsibaigė. 
Baltimoriečiai džiaugiasi ir 
dėkoja kun. Balkūnui už gra
žius dvasinius suraminimus, 
kuris atsisveikindamas pasa
kė, kad mūsų kun. L. J. Men- 
delį išsiveža pas save į Mas- 
pethą. ant visos savaitės Re
kolekcijas atlaikyti. Linkime 
gerų pasekmių

— Kovo 19 d. Kun. Juoza
pas Lietuvninkas bažnyčioj 
minėjo savo vardines, atna
šaudamas iškilmingas Mišias. 
Iškilmingą pamokslą pasakė 
kun. Balkūnas apie Šv. Juoza
pu

— Mirė a. a. D. Balūnas, 
(brooklyniečio Jurgio Rukšte- 
lės kaimynas iš Lietuvos) 
Šliupo suklaidintas gyveno 
be Bažnyčios, bet prieš mirtį 
grįžo prie tikėjimo. Palaido
tas praeitą savaitę.

— Kovo 25 atsilanko pas 
mus iš Lietuvos’ svečias p. 
Uždavinys. Apie tai buvo baž
nyčioj paskelbta; nesuspėta 
kitų garsinimų paskleisti.

— Baltimorės apylinkės 
valstijose miesteliai vandenyj 
plaukioja. Susisiekimas sun
kus, net siuvėjų didžiulė Crai- 
fo Co. dirbtuvė sustojo; Baž
nyčiose paskelbta rinkliavos 
dėl nukentėjusių nuo potvy
niu. J. K.

WORCESTER, MASS.

Baltimore, Md
Kovo 16 d. sulaukėm didž. 

gerb. svečio asmenyj kun. J. 
Balkūno, iš Maspeth, N. Y., 
kuris liet. Šv. Alfonso baž
nyčioj sakė įspūdingus Reko- 
lekcijij pamokslus visą savai
tę. Tikrai iškalbingas pamok
slininkas. Savo 21-me pa
moksle žavėjo baltimoriečių 
širdis, skleisdamas gausias 
Dievo malones. Visą savaitę 
buvo lietus, drėgnas oras, bet 
kun. J. Balkūnas nenusilpnė- 
jo. Ir toli nuo bažnyčios gy
veną lietuviai rinkosi klausy
tis pamokslų. Sekmadienį vi
sa bažnyčia subruzdo eiti prie 
Šv. Komunijos per 8:30 vai. 
Mišias. Vakare užbaigiant su
žvakėmis rankose kalbėjo ap- už $100.000.100

Nors jau arti 40 metų gy
venu Worcesteryj, bet tokių 
orų kaip šiemet neatmenu. 
Iki Kalėdii žiemos kaip ne
buvo, bet po Kalėdų prisnigo 
pusnynus, kurie stovėjo iki 
kovo pradžiai. Paskui pralė- 
jo smarkiai lyti, po to vėl pa
šalo. Paskui vėl pradėjo lyti, 
kad paplūdo visur vanduo. 
Žemose vietose tai atrodė kai 
jūra, apsėmusi ir namus ir 
laukus. Dabar dirbtuvės nega
li dirbti, žmonės vaikščioja 
pulkais. Patapas. Naujoj Ang
lijoj 14 miestelių neturi tele
fonų. Mass, gubernatorius rei
kalauja milijonų dolerių su-

spauda paduoda, Naujojoj 
Anglijoj padaryta nuostolių

Tel. Elizabeth 2-8661 Res. Tel. Elizabeth 2-8537

Real Estate — Insurance— Notary Public 
* 120 Broad St., Elizabeth, N. J.

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rend^s

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimo .
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Nemalonu ko-nors iš kito 
prašyti, o daug maloniau duo
ti. Bet kartais malonu gauti 
paramą, kai ji taip labai rei
kalinga. ”Amerika nuo Vely
kų ruošiasi padidėti. Norima 
ją pradėti padidintą su nau
jom raidėm, kurii] tačiau iš 
sukelto fondo nupirkti dar ne
galima. Laiko beliko labai 
mažai, todėl dar kartą krei
piamės į draugijas ir pavie
nius, prašydami prie to fondo 
prisidėti keletu dolerių. Di- 

-, lesnė ar mažesne dovana bus 
širdingai įvertinta.

Malonu pasidžiaugti, kad 
pereito numerio atsišaukimas 
ne liko be vaisių; štai šešta
dienį atvažiavo iš Bronx’o 
p. Alfonsas Stankevičius, ku
ris pagyrė ’Ameriką” už de
damas pastangas nugalėti vi
sus sunkumus ir paklojo pen
kinę naujų raidžiij fondui. 
Be to, jis užrašė ’Ameriką” 
į Lietuvą savo draugui Vin
cui Kulaičiui. Taigi ištikro 
galima atsakyti p. Pauliui, 
A. Stankevičius išgirdo savo, 
kaipo lietuvio kataliko pa
reigos balsą. Kas daugiau pa
seks tuo pavyzdžiu?

’’Amerika”

Am, Lietuvių Piliečių Klu
bas rengia politines prakalbas 
kurios įvyks penkt., kovo 27 
d., 8 vai. vak. Am. Liet. Pi
liečių Klubo salėje, 80 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Visi lietuviai balsuotojai 
kviečiami atsilankyti į šias 
prakalbas ir prisirengti prie 
pavasarinių balsavimų.

Kalbėtojai bus miesto' val
dininkai ir vietos lietuviai ad
vokatai. Ateikite pasiklausyti.

Demokratas
------------------------------------------------------------------------ /.

, IŠ L. MENO TEATRO 
VEIKIMO

Ko^vo 19 d. įvyko L. M. T. 
susirinkimas. Aptarta eina
mieji reikalai. Susirinkimo 
metu įteikta šilku išsiuvinėta 
L. M. T. emblema. Kovo 28 d. 
vakare L. Meno Teatras vai
dina. 3 veiksmų dramą „Lie
tuviai Pabuskite” Newark, 
N. J., Lietuvių salėje, 180 
New York Avė.

Balandžio 2 d. drama "’Lie-

tuviai Pabuskite” bus stato
ma antrą kartą Brooklyne, L. 
Piliečių Klube. Vakaras bus 
be šokių. Kaip žinome, ši dra
ma padarė gilų įspūdį ją ma
čiusiems sausio 12 d. š. m. Ba
landžio 18 d. (šeštadienį) L. 
M. Teatras suvaidins L. Pi
liečiu Klube Brooklyn, N. Y. 
linksmą komediją ’1500 Litų’ 
arba ’’Nepasisekė Debiutas”. 
L. M. Teatras varo scenos dar 
buotę pilnu tempu tpirmyn.

E. B.
-

L. VYČIŲ 41 KUOPOS 
SUKAKTUVĖS 

Iškilmėse dalyvaus

Balandžio 19 d. Lietuvos 
Vyčių 41-ma Vytauto kuopa 
iškilmingai apvaikščios 20-ties 
meti] sukaktuves nuo kuopos 
įsikūrimo. Šiose iškilmėse da
lyvaus taipgi pavasarininkų 
atstovai: Dr. J. Leimonas ir 
J. B. Laučka.

Apvaikščiojimo programa 
bus labai plati ir įdomi, eis 
sekamoje tvarkoje: vakarie
nė, šokiai, rankdarbhj paroda.

Kvietimas buvusiems nariams
Šia 20 metų apvaikščiojimo 

proga 41 kuopa nutarė nuo
širdžiai kviesti į šias iškilmes 
dalyvauti visus buvusius nuo 
pat 1916 m. susiorganizavimo 
laikų šios kuopos narius ir 
pasidalinti savo mintimis ir 
įspūdžiais, kaip tarp savęs, 
taip ir su dabartiniais vyčiais.
Daugelis jau įšaukti prisiža
dėjo dalyvauti.

Kadangi kuopos komisija 
kaip ir visi kiti nariai dirba, 
tad reikia tikėtis, jog visas
apvaikščiojimas bus tikrai įs
pūdingas.

Bilietų į šias Iškilmes gali
ma gauti pas visus kuopos na
rius. Visoms iškilmėsms bile- 
to kaina $1.00 Vien tik į šo
kius 35 centai., o į rankdarbiii 
parodą 15 c. Visuomenė nuo
širdžiai kviečiama šiose iškil-

i

mėse dalyvauti ir kartu su 
kuopa, Lietuvos Vyčių 41-os 
Vytauto kuopos tą nepaprastą 
įvykį apvaikščioti. Gi kitos 
draugijos prašomos tą dieną 
jokių parengimų nedaryti.

’ A. J. M.

Skubėk atsinaujinti ’’’Ame
rikos” prenumeratą, kol ne
pabrango.

LAIKAS IR MES
Su retomis išimtimis, be

maž kiekvienas žmogus, kuo
met prisimena savo praeitį — 
giliai atsidūsta... užsimąsto... 
ir kartais stengiasi ją pamir
šti. Kodėl? Argi toji praeitis 
tokia šlykšti ir nemaloni, kad 
reikėtų jos bjaurėtis, vengti? 
’’Priešingai, ji skaisti ir ku
pina vien laimės, džiaug
smo — neišsemiamos energi
jos šaltinis. Bet gaila, tų die
nų darbas ir net privalomos 
pareigos, buvo atliekama pa
skubomis, iš prievartos, o kar
tais ir visai be priežasties ati
dedama į šalį. Nes tada nebu
vo laiko, žmogus vien tik sva
jojo ir veržėsi į kelionę — vi
liojančią ateitį. Ir taip pamir
šęs viską, jis žengia klaikiu 
gyvenimo keliu, tikėdamasis 
sau laimę atrasti ten, toli... 
toli... Bet štai, kelionę vos tik 
įpusėjo^ sustojo, metė savo 
mantą... nes jau pamatė, kad 
ta žvaigždelė prie kurios jis 
ėjo — gesti jau pradėjo... Ap
viltas žmogelis, beviltiškai 
sau tarė: ”Ne, toliau keliu 
tuo nekeliausiu, verčiau aš 
grįšiu ten, kur buvęs... Bet 
deja! Jau nueitas kelias griu
vėsiais užgriautas, žolėmis už
žėlęs, išdilę ir pėdos kelionės 
klaikios. Čia pat ant griuvė
sių, stovi juodas kryžius su 
parašu — ’’Praeitis”'. Tada 
jis pamato, kad toji praeitis 
jau mirė, nepalikdama naudos 
nė jam, nė kitiems. Sukniupęs 
ant kapo graudžiomis ašaro
mis jį šlaksto, bet veltui, nes 
kas praėjo, jau nebegrįš.”

Taip, gaila to laiko, kuris 
praėjo be naudos, bet nebuvo 
jis reikalingas tada, kuomet 
dar nebuvo vėlu!

’’Laikrodis — skirtas lai
kui parodyt-; laikas gi — skir
tas žmogui naudotis.

Taigi, negaišdami veltui lai 
ko, dar šiandien, stokime į 
bendrą darbą, pripildykime 
savo gyvenimą skaisčiais 
pumpurais; lai jie bujoja, au
ga, o ateis ta diena, kuomet iš 
jų pražys skaistūs žiedai, ku
riais džiaugsimės mes ir mū
sų vaikai.

Nors tiesa, mūsų išeivijos 
gyvenimo aplinkuma šiandien 
gyvai apsupta visuomeniniu 
veikimu, kuriame pasišventu
siai dirba tūkstantinės minios 
katalikų. Čia milžiniškos pa
rapijos, įvairiausios draugijos

kuriuose knibžda tartum bite
lės ir visi neša savo vaisiii į 
vieną avilį — idėjai: Dievui 
ir Tėvynei.

Tačiau nepaisant to, gyve
nimas iš mūsų daugiau reika
lauja. Tenka pabrėžti, kad ne 
visos šios draugijos atiduoda 
savo vaisingumo dalį, priklau
sančia bendrai idėjai. Prie
žastis yra ta, kad jos veikia 
pavieniui, atsilikę nuo kitų, 
neturėdamos aukštesnės in- y
stancijos, kuri joms vadovau
tų ir vestų prie tikslaus gyve
nimo taško. Nors, žinoma, ir 
pavienis veikimas turi idėji
nės dvasios galybę, bet ant
raip vertus^ pilnai neturi tei
sinės gyvenime reikšmės. Kiek 
vieni namai turi šeimos gal
vą, gi katalikiškosios šeimos 
galva, — tai A. L. R. K- Fe
deracija. Norint, kad mūši] 
veikimas būtų sklandesnis, pa- 
sekmingesnis ir pilnai našus, 
kiekviena katalikiška draugi-, 
ja neatidėliojant privalo tap
ti Federacijos nare. Kuomet 
visos kat. organizacijos taps 
vienu — Federacijos kūnu, 
tuomet mūsų ateičiai švies 
skaisti šviesa, lydinti ir mūši] 
jaunimą jų tėvvų numintais 
garbingais takais.

Taigi, burkimės visi po kil
nia Federacijs vėliava, berda- 
mi aukso grūdus šiandieninėn 
dirvon, gi baigdami savo gy
venimo kelionę, tikrai išvy
sime iš jų išsprogusius diegus, 
kurie ilgainiui, išsivystys į 
skaisčius žiedus, primenančius 
ir puošiančius mūsų garbin
gą, naudingai prabėgusią pra
eitį. Vytžaltis

PIRMOJI VAKARIENĖ
Kovo 22 d. Apreiškimo par. 

salėj, mūsų Apskritys turėjo 
pirmą Draugijų- vakarienę. 
Nors tai buvo pirmas, bet la
bai pasekmingas bandymas. 
Šeimininkės ant galo nebetu
rėjo nė kur sodinti svečių Va
karienę atidarė gražia svei
kinimo kalba kun. N. Pakal
nis, Federacijos Apskrities- 
pirmininkas, ir atkalbėjo 
maldą; vakarienę vesti pave
dė vice-pirm. K. Vilniškiu!, 

j Susėdus už stalų, salėn įmar- 
šavo Kar. Ang. parapijos 
vaikų orkestras (marching 
band), vedamas ’’kapelmeis-

darbą ir pastangas suvienyti 
visas draugijas bendram ka
talikiškam — tautiškai^. dar- 

- bui ir pavedė vakarienę už-
tro” kun. J. Laurynaičio ir daryti pačiam pirmininkui, 
klebono J. Aleksiūno. Užmar- kuris paprašė kun. Aleksiuj 
šavę ant scenos jie gražiai iš- sukalbėti maldą.

Kovo 27 d., 1936
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pildė 5 maršų muzikas,
Po to sekė vakarienė, ku

rios metu kartu pasirodė so
listai : p. M. Stagniūnaitė, M. 
Degulienė-Balkūnaitė, p. Ta
mošaitienė ir A. šiška; pia
nu akompanavo muz. J. Ta
mošaitis ir muz. J. Jankus. 
Buvo iššaukta daug kalbėto
jų, draugijų atstovų ir veikė
jų. Jie džiaugėsi Federacijos 
darbuote ir ypač jaunimo at- 
stovai-ės pasižadėjo daugiau 
dirbti Federacijai, pažinę jos 
naudą ir reikšmę. Iš kalbėto
jų galima pažymėti šie darb
štūs katalikiškos akcijos dar- 
buotojai-jos: K. Krušinskas, 
inž. A. Mažeika, V. Daubaras, 
M. Brangaitienė, K. Dumblie- 
nė, O. Čižauskaitė, Zembraus- 
kiūtė, p. Mikulskienė, 0. Pet
rulienė, kun. J. Kartavičius, 
kun. Laurynaitis, O. Stagniū- 
nienė, Skarulienė, Jakubčio- 
niūtė, Speičys, Dobrovolskie- 
nė, V. Žemantauskas, Klimie- 
nė, A. Baciuška. Daugiausia 
pasidarbavo rengime ir vaka
rienėj šeimininkavo šios vei
kėjos: K. Dumblienė, Dm- 
gelienė, T Vaškienė, Kučinskie- 
nė, Tamulaitienė, Brangaitie
nė, Ulevičienė. Bet visų šei
mininkių tvarkytoja buvo
p. S. Subatienė, kuri rengėjų 
ir moterų vardu pasveikino 
dalyvius ir linkėjo kitoj vaka
rienėj dar skaitlingiau daly
vauti. Stalus aptarnavo sesu
tės Čižauskaitės, M. Milašaus- 
kaitė, Tamašauskaitė, But- 
kiūtė ir Ambrazevičiūtė.

Įspūdingą ir pilną nuošir
dumo kalbą pasakė svečias is 
Lietuvos Kun. Dr. Šimkus, 
kuris buvo sujaudintas gražių 
kalbų ir puikios nuotaikos. 
Ant galo ilgą ir begalo įdo
mią kalbą pasakė kitas sve
čias iš Lietuvos V. Uždavinys, 
ilgametis kovotojas už Vilnią

M.
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Rekolekcijos
Šia savaitę kun. Dr. L. Men- 

delis iš Baltimore, Md. veda 
gavėnines rekolekcijas. Reko
lekcijos baigsis sekmadienio 
vakare 7 vai. Pamaldos kas
dien įvyksta (su pamokslais) 
rytais 9 vai., ir vakarais 7:30 
vai. Žmonės gausiai lankosi. 
Sekmadienį, kovo 29 d. su 
suma bus išstatytas Šv. Sak
ramentas ligi vakaro rekolek
cijas užbaigiant. Bažnyčia bus 
atdara visų dienų adoracijai. 
Vakare užbaigimas su Krikšto 
įžadų atnaujinimu. Pirmadie
nio vakare pamokslininkas 
dar kartų prakalbės per pa
maldas, kurios bus laikomos 
už parapijos mirusius. Iškil
mingos gedulingos mišios bus 
laikomos pirmadienio ryte 8 
valanda.

—o—
Sodalicijos mergaitės ruošia 

’’Amateur Night” šį trečia
dienį, vakare po pamaldų. 
Mergaitės išpildys programų. 
Kviečia maspethiečius atsilan
kyti; Pelnais parapijai.

Lietuviški Judamieji 
Paveikslai.

Naujausi paveikslai iš Lie
tuvos bus rodomi balandžio 
4 d. vakare, parapijos salėje, 
Maspethe. Pradžia 8 vai. Ro
dys ir aiškins jaunasis Januš
kevičius.

P-lė Minčinauskaitė laimėjo ; kai. laukia trijų dienų garbi- 
pirmų dovanų — vyno bonkų, 
kuria aukavo biznierius Dam- dų. Jie pas mus prasidės Ver- 
brosky. Pelno liko virš $30.00 bų sekmadienį ir baigsis ant-

—o—
— Kovo 21 d. surengė 

’’Surprise Party” Juozapams 
— Juozui Gražuliui, Juozui 
Kivytai, Juozui Tamašauskui 
ir Juozukui Valantiejui, 
A. Kivytų namuose 62-24

Jr.

Buvo sekanti svečiai: J. 
Gražuliai, J. Kivytai ir šeima, 
J. Tamašauskai ir sūnus Vy
tautas, Čirbiai, Didviliai, Kar
veliai, Kivytai, Rinkevičienė, 
Motuzai, Jokubaitienė, Zau- 
kai, Valantiejai ir Mesk.

Skirstėsi linksmi linkėdami 
Juozukams dar daug varda
dienių sulaukti.

—o—
Trys Dienos Kristui

Kaip kitais metais, taipir 
šiemet visų parapijų katali-

nimui Šv. Sakramento atlai-

padienio vakare. Tikrai tai 
didžiausio džiaugsmo dienos. 
Ar gali būti gražesnis daiktas 
kai šimtai žmonių susirenka c

prieš savo Karalių ir Valdovų 
pareikšti jam savo meilę ir 
paklusnybę. Tos trys dienos 
turi uždegti širdis visų tikin
čiųjų pasiaukoti ir atsinau
jinti Kristuje. Tos 3 dienos 
tai karštos maldos ir susitel
kimo permaldavimo dienos. 
Tai trys dienos išprašymui nu-

4 

sidejelių atsivertimo. Toms iš
kilmėms prašomos visos drau
gijos, kuopos bei organizaci
jos iš kalno pasiskirti valan
das lankyti Šv. Sakramentų.

Parapijos komiteto susirin
kimas įvyks šį penktadienį, 
kovo 27 d. po pamialdų. Da
lyvavimas visų yra būtinas.

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 8-7027

GARSAS B AKE RY, 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.

Tel.: STagg 2—3048 NOTARY PUBLK

M. P. BALLAS, Inc

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

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

GBABORIUS

Priešais Apreiškimo Bažnyčių '
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam 

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE
GENERAL

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. V
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tiškaip dar- 
karienę už- 
rirmininkūi, 
l. Aleksiūną

turėjo *’Bunco Party” para
pijos salėje. Žmonių mažai su
sirinko, turbūt dėl lietaus, o 
gal apsileidimo. Nes iš narių 
dalyvavo vos tik 14. Kur ki
ti? Visgi ši kuopelė padidėjo, 
kada susivienijo su 174 kuo
pa.

Širdingai ačiū už dovanas, 
kurios daugiausia tikietų par
davinėjimu ir dabu prisidė
jo: O. Laukaitienė, R. Nedzin- 
skienė, V. Vyšniauskienė, P. 
Razickienė, K. Galčius, A. 
Mickevičius, V. 'Subačius, A. 
ir V. Valantiejai, mūsų pirm. 
P. Kubilius, A. Noreika, S. | 
Cerebiejus, A. Kivytienė, Ja- 
sinskai ir kiti.

Taipgi noriu padėkoti var
dan kuopos M. Laukaičiūtei,

• <

S. Ged Viliutei ir A. Razickui, 
už asidarbavimų.

Nr. 4 Palesetti laimėjo sal
dainių dėžutę, kurių aukavo 
mūsų biznierius A. Noreika. 
A. Mickevičius, mūsų vietinis 
kriaučių biznierius, aukavo ti- 
kieta dėl dry-cleaning.

TRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

Tel. STagg 2-0783 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA
(LEVANDAUSKAS)

J GRABORIUS /

107 Union Avenue, Brooklyn, N. Y

PHONE EVergreen 7-1312

DR. H. MENDLOWITZ
PERSIKĖLE NAU JON VIETON, TAI YRA:

522 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
VALASDOS:

1 iki 3 ir nuo Sekmadieni:
7 — 8 vai. vakare 10 Iki 12 vai. rytą

FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

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

per tai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Nazmuose

PLUMBING
*

GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ 
ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIUS 

GAZO PEČIUS
Rankpinigių nereikia — Išsimokėjimai per tris metus 

SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 
(Housing Plan)

Standard"

—

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. MASEMAS BAKING CO.

Mes išvalome Garo Boile
rius oru už $2.00 ir dau
giau Klausykite mūsų Ra
dio garsinimo kasdien Iš 
WMBQ. Jums nereikės rū
pintis niekuom. Tik pašau
kite ar parašykite adresuo 

darni:

SAVAGE & PLATZ
994 MADISON ST., 

BROOKLYN, N. Y.
Tel: GLtnmore 5-8733
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Tretininkės gražiai gyvuoja
Sekmadienį, kovo 22 dieną, 

per 8 vai. mišias, buvo pa
šventinimas naujos * Tretinin
kių vėliavos. Po to buvo Tre
tininkių intenciją mišios. Po 
Graudžių Verksmų pamaldų 
kun. dr. Šimkus pasakė labai 
gražų Tretininkėms pamoks
lą. Reikia pastebėti, kad vado 
vaujant pirmininkei Teresei

bai gražioje dvasioje gyvuoja. 
Naujoji vėliava labai graži su 
pritaikintais užrašais. Šv. 
Pranciškaus paveikslas artis
tiškai nutapytas. Vėliava kai
navo $96.00

Ekskursija į Bear Mountains
Įvyks sykiu su visomis Broo 

klyno ir Maspetho parapijo
mis birželio 21 d. Tikietai jau 
spausdinami. Tuojaus bus sau 

. kiamas parengimų komiteto

Kun. Dr. Šimkus.
Pasekmingai veda rekolek

cijas. Moterų ir merginų pil
nutėlė bažnyčia. Kita savaitė 
skiriama vyrams. Reikia ma
nyti, kad ir vyrai pasirodys 
skaitlingai. T. D.

. v
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kurias veda misijonieriai Pa- 
sijonistai Tėvai Alfonsas ir 
Gabrielius. Šią savaitę vien 
moterims ir merginoms, gi ki
tą savaitę nuo kovo 29 d. vy
rams ir vaikams. Abu misijo
nieriai yra žymūs kalbėtojai, 
tad ir klausytojų - moterų ir 
merginų prisirenka gana daug 
Nuo jų turėtų pavyzdį paimti 
ir vyrai, kad ir jie taip skait
lingai lankytųsi.

Gera proga visiems parapi- 
jonams pasinaudoti šiomis 
Dievo malonėmis ir gryna šir
dimi laukti Išganytojaus pri
sikėlimo..

Karai. Angelų Parap

Šį sekmadienį, kovo 29 d. 
tuojaus po sumos, parapijos 
salėje įvyksta Šv. Vardo Dr. 
mėnesinis susirinkimas. Visi 
nariai prašomi dalyvauti.

Kovo 15 d. per 9 vai. Mi
šias, Karai. Aug. Par. choras

Kovo 18 d. Mot. S-gos 29ta 
kuopa laikė mėnesinį susirin
kimą, kurį atidarė vice-pirm. 
Gaigalienė malda. Išklausyta 
raportai, iš Federacijos Ap
skričio ir iš įvykusio ’ ’Bunco 
Party”. Iš kuopos paaukavo 
$10.00 Velykų gėlėms, taipgi 
užprašė .Šv. Mišias už a. a. 
Kun. A. Kodį, kurios bus lai
komos balandžio 16 d. 8 vai.

Mot. S-gos 29 kuopa minės 
Motinų Dieną — gegužės 10d. 
Ryte 8 vai. visos narės in-cor- 
pore priims Šv. Komuniją, o 
po pamaldų turės bendrus pu
sryčius, Apr. par. salėje.

Vakare įvyks parengimas, 
kur bus suvaidinta begalo 
graži 3-jų veiksmų komedija 
’’Žemės Rojus”, kurią vai
dins ’’’Vytauto Vaidilų Rate
lis”. Tas viskas įvyks Apreiš
kimo parap. salėje, 7 vai. vak. 
Įžanga 50 ir 75 centai. Pel
nas pusiau su parapija. Ti- 
kietų galima gauti pas na
res. Rengimo komisijon įei
na: O. Dobrovolskienė ir U. 
Mikulskienė. Rast.

C. BROOKLYN. N. Y

Misijos
Kovo 22 d. Šv. Jurgio par. 

Bažnyčioje prasidėjo misijos,

ėjo prie Šv. Komunijos. Buvo 
labai gražus įspūdis bažnyčio
je, kuomet visi nariai eilė
mis artinosi prie Dievo stalo.

Po Mišių buvo pusryčiai, 
kur dalyvavo visr nariai ir 
abu kunigai. Pabaigus pusry
čius, visi vėl ėjo atgal į baž
nyčią ant atidarymo keturias 
dešimts valandų atlaidų, kur 
choras vėl gražiai pasirodė 
per Mišias ir po to per visus 
tris vakarus.

Lai choras ir toliau taip 
gražiai ir skaitlingai visokio
se iškilmėse bei parengimuo
se dalyvauja. O ypatingai na
riai ir narės turėtų dažniau 
lankyti choro praktikas ir la
vintis dainavime.

Koresp. A. Pupeliūtė

SUSIRINKIMAS
Maspetho Mot. S-gos 30 kp. 

mėnesinis susirinkimas įvyks 
balandžio 2 d. Prašome visų 
sąjungiečių skaitlingai daly
vauti.

~ EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ=
Per Gothenburgą, Švediją

Išplauks iš New Yorko GEGUŽĖS 29, 1936 M.
Modernišku motorlaiviu

GRIPSHOLM
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ

Laivo nemainant
šia ekskursija vadovaus p. Pr. Zaborskls, švedų Amerikos Linijos, 

Klaipėdos Skyriaus vedėjas.
Antra ekskursija Išplauks

LIEPOS 1 D. Į KLAIPĖDĄ Per Gothenburg - Stockholm 
Ekskursiją vadovaus’ p. VI. Mučinskas, švedų Amerikos Linijos 
centrallnėje raštinėje New Yorke Lietuvių Skyriaus vedėjas.
Ekskursijas užgyrė L. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ S.GA AMERIKOJ 

Kiti išplaukimai iš New Yorko
GRIPSHOLM - Balandžio 9 GRIPSHOLM - Gegužės 5 
KUNGSHOLM - Balandžio 25 DROTTNINGHOLM - Geguž. 16 
Platesnių žinių apie ekskursijas, brošiūrėlių ir laivakorčliĮ ma
lonėkite kreiptis į vietini laivakorčių agentą arba

SWEEDISH AMERICAN LINE
636 Fifth Ave., and 4 W. 51st St., Rockefeller Center, N. Y. City

- Tel.: STagg 2-2306 -

1 PALOCIUS SALDAINIŲ Į E KRAUTUVĖ =
= GERIAUSIOS RŪŠIES E
z Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate S

Pusryčiai, Pietūs ir Vakarienė. Geriausis pasirįnkimas z
S AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iŠ S 
Z geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: £ 
= J. GINKUS, z
= 495 GRAND STREET,< BROOKLYN, N. Y. =
rim 111 III IIII m III 131111 m 811 till 111 illBII Iii 111 mi I iri III 11111II m llllIBIIIIltllIllir

REPUBLIC LIQUOR STORE

Geriausia ir prieinamiasia dovana — 
yra geros degtinės arba vyne bonka, o 
visų geriausia ir įdomiausia dovana,

Lietuvos valstybinė

LIETUVIŠKAS MONOPOLIS
431 Grand Street

Šalę ’’Amerikos” redakcijos

VELYKOMS IR VISOKIEMS
PASILINKSMINIMAMS

Mūsų krautuvė tapo padidinta skaitlium skirtingų 
rūšių degtinių, Konjakų, vynų ir Jamaica Rum. . 
Tūkstantis rūšių visokių gėrimų su žemomis kainomis.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIUPAM!) 

179 So. 2nd Street

DR- A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p.

Tel.: EVergreen 8-8707 »

VALANDOS: 
‘8—10 ryte 

1—2 P. P. 
6—8 vak. 

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

VALANDOS: 
1—2 p. p.

Ir pagal sutarti 
Tel.: MAnsfleld 6-8787

VALANDOS 
1—2 p. p, 
6—8 vak. 
Sekmadieniais susitarus 
Tel. EVergreen 7-7110

VALANDOS:

1— 8 vak. 
Penktadieniais uždaryta

Tel.: EVergreen 7-9106

VALANDOS;

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706

Narni] REpublic 9-3040

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

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

KOSULYS 'I ITcTo 3
Yra pašalinamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE. 

šios gyduoles yra sutaisytos sulig gydytojo recepto. Jos sutelkia grei
tą palengvinimą nuo kosulio ir kitų nesmagumų ryšy su šalčiu.

VIDURIŲ NESMAGUMUS
Galima pašalinti su daktaro Grysz’o GASTRITONE gyduolėmis, 

kurios puikiai veikia vidurių reguliavimui; šalina gazą ir nervuotu- 
mo priežastis, gelbsti pašalinimui viduriuose, susidarusių išmatų.

Virš minėtų gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai Iš:

' KENT REMEDIES, INC.
102 Kent Street Brooklyn, N. Y.

---------—  —   —         -■ " 1 -■ -    - -  —  .................. "—r*

TEL Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS P. ŠALINSKAS)
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS

Graži, moderniška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs Kam* 
Dariai duodama nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems rel‘ 
kalams. Kainos labai prieinamos.

84-02 Jamaica Avenue, > Woodhaven, L. L
PRIE FOREST PARKWAY

LIETUVIŠKA MESINYClA - BUČERNE
• ANTANAS NUOBARA, Sav.

449 Grand Street, (arti Keap St.) Brooklyn, N. Y. 
Čia galima gauti gardžių lietuviškų skilandžių, dešrą, 
kumpių ir kitų valgomų reikmenų. Parems išpildomi spe
cialūs užsakymai. Viskas užlaikoma švariai moderniškai 
įrengtoje krautuvėje. Čia perkantys yra patenkinti pre
kėmis ir patarnavimu.
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