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Paprastai kongresmonai turi 
daug įtekmės rinkimuose. Tad 
respublikonai nemiega nakti
mis, o kad ir miega, sapnuoja 
apie demokratų laimėjimus.

, *

jokio darbo. Toks pat teroras 
varomas ir Klaipėdos krašte 
su lietuviais.

kad
yra
Eu-

čiau svarstyti taikos pasiūly
mą.

AMERIKOS LIETUVIU VISUOMENINIO IR KULTŪRINIO GYVENIMO SAVAITRAŠTIS
Entered m Second-Class matter March 1G. 1934 at the Post Office at Brooklyn, N. Y under the Art of March 3, 1879

CANBERRA. — Australijos 
vyriausybė praneša, kad ir ji 
didina savo karo pajėgas ore, 
jūroje ir žemyne. Pradžiai 
skirta 35 milijonai dolerių.

i . r
gelis jaunuolių išsisukinėja
bet kadangi Dancige naciai
vyrauja, tai atsisakę nuo tar-

BERLYNAS. — Laisvojo 
miesto Dancigo srityje hitle
rininkai kviečia karo tarny
bon vokiečius jaunuolius. Dau
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Iš 800 kontestantų radio 
audiencijoje Metropolitan ope 
ros vadovybė išrinko p-lę 
Oną Katkauskaitę (Kaskas) 
ir anglą Arthur Carron.

Edward Johnson, Metropo
litan operos generalinis vedė
jas, pranešė, kad p-lė Kat- 

’ kauskaitė turės progos pasi
rodyti New Yorko Metropoli- 

■ tan operoje. Tai didelis laimė- 
[ jimas mūsų viengentei ir gar

bė lietuviams. P-lė Ona Kat- 
kauskaitė gimė Hartford, 
Conn. Mokėsi Italijoj ir Ame
rikoj. Dainavo operose Itali- 

j joj, Lietuvoje ir Amerikoje. 
Ligi šiol dažnai dainavo per 
radio, giedodavo Hartfordo 
katalikų katedroj ir lietuvių 
parapijos bažnyčioje. Susipra
tusi lietuvaitė ir katalikė turi 
progos oškilti aukštai dainos 
pasauly. Paskutinį kartą ją 
girdėjome J. E. vysk. T. Ma
tulionio išleistuvių vakarienė
je. Sveikiname ir linkime pa
sisekimo Metropolitan opero
je. .

• Vokietija 97 nuoš. ’’bal
suotojų” pasisakė už Hitlerį 
ir jo politiką. Kaip pasaulis 
į tai žiūri? New York Times 
— dienraštis sako, tai didelis 
’’džiokas”. Visi diktatoriai 
tokius ’’’džiokus” krečia. Sa
vo atsiekti Stalinas, Mussolini 
ir Hitleris (neišskyrus Smeto
nos) žino kaip ’’demokratiš
kai” pravesti balsavimus. Ei
linis pilietis mąsto, kuriems 
galams tie balsavimai, dikta
toriai vistiek gaus balsų dau
gumą. Bet iš tokių ’’džiokų” 
jie pateisina savo beprotiškus

i žygius. Įsidrąsinęs Hitleris 
į nežinia ko gali siekti. Jis ke

tina dar inustebinti pasaulį.
—o--

OTONE.

žūs Ram
iems rei-

Šiemet įvyks prezidento rin
kimai. Abi partijos renka 
kandidatus. Demokratai nė 
nemano kito kaip_Rooseveltą. 
Republikonai gi visą eilę kan
didatų išstato. Nėra vilties, Į
kad rastųsi trečioji lemiama 
partija. Tad Roosevelto išrin
kimas užtikrintas, jei respu- 
publikonai neturės tinkamo 
imponuojančio ir su gera plat 
forma kandidato. Ponai Lon
don, Borah, Knox ir Vanden
berg persilpni prieš Roosevel- 
tą. Literary Digest balsavi
mai aiškiai parodė visuome-

! nės nusistatymą prieš Roose- 
veltą, bet nėra tokio žmogaus.

| pas demokratus, kuris pa.vilio- 
’ tų visus priešrooseveltinius. 
. Kongresas yra už prezidentą.

LIETUVI!

DIRBKI IR PASISVęSKI

SAVO TĖVYNEI

LIETUVAI

LIETUVĄ TAIKINA 
SU LENKIJA

VARŠUVA. — Čia atvyko 
Latvijos užsienių reikalų pa- 
sekretorius W. Munters. Len
kija reiškia jam daug nuošir
dumo.

Kalbama, kad Latvijos mi
nister. čia lankydamasis be ki
tų reikalų darbuosis, kad Lie
tuvą sutaikius su Lenkija.

Sutaikymui kliūtis yra Vil
nius. Girdi, bus daromos pas
tangos, kaip nors išspręsti šį 
klausimą. Latvija randa, 
Lietuvos Lenkijos ginčai 
kenksmingi Pabaltijui ir 
ropos taikai.

NUBAUDĖ ’’LIETU
VOS AIDĄ’’

Sustabdžius veikimą Krikš
čionių Demokratų, Lietuvos 
vyriausybės oficiozas ’’Liet. 
Aidas” tiek toli nuėjo aiškin
damas uždarymo priežastį, 
kad Kr. Demokratus sulygino 
tiesiog su komunistais. Už tai 
Kr. Demokratų Centr. pirm. 
Dr. L. Bistras ’’Liet. Aido” 
redaktorių patraukė teisman. 
Bylą vedė Dr. Tumėnas, kuris 
išaiškino, kad toks Kr. Demo
kratų šmeižtas per spaudą bu
vo prasižengimas prieš draus
mę ir niekas kitas kaip orga
no bloga valia. Kauno apylin
kės teismas ”L. A.” redakto
rių S. Aleksandravičių pripa
žino kaltu ir nubaudė 5 pa
rom arešto arba 100 litų bau
smės.

PRANCŪZIJOS PA
SIENIS STIPRUS

PARYŽIUS. — Karo mini
sters gen. Maurin pranešė, 
kad Prancūzijos pasienis Vo
kietijos šone yra pakankamai 
įginkluotas ir stiprus. Nėra 
baimės, kad priešas galėti} 
įsiveržti Prancūzijon.

KĄ HITLERIS MANO 
APIE KLAIPĖDĄ?

Francijos užsienių reikalų 
ministeris Flandin pareiškė, 
kad nežiūrint kokia kaina 
apsieis Francijai ir jos sąjun
gininkėms (Rumunijai, Jugo
slavijai, Čekoslovakijai ir S. 
Rusijai), vienok jos dės pas
tangas sulaikyti Hitlerį nuo 
laisvo šeimininkavimo Euro
poj. Jis stato reikalavimą kad 
Hitleris pasisakytų ką jis ma
no daryti su savo kaimynėmis, 
jei jis taip lengvai laužo pa
darytas sutartis. ’’Lai Hitle
ris atsako, kokių jis kolonijų 
nori išplėsti savo tautos eks
pansijai, ką jis mano daryti 
su Dancigo koridorium ir ku
riam laikui jis siūlo Lietuvai 
nepuolimo sutartį. Ar tik tol, 
kol bus proga ją užpulti ir 
atimti Klaipėdą?” — klausia 
Flandin. Kai Hitleris duos į 
tuos klausimus atsakymus, tik

CUERNAVACA. — Meksi
ka. Nežinomi piktadariai su
sprogdino bombą Tepetates 
miestelio bažnyčioje pamaldų 
metu. Sužeista 8 vaikai. Vie
nam jų nuplėšta koja. Tai 
Meksikos bedievių socialistų 
darbas.

NACIAI REKRŪTtfO-
JA JAUNUOLIUS

ATMINKI!

KAS GRIAUNA TIKYBĄ 

GRIAUNA ŽMONIJOS 

PAMATUS

New Yorke paskelbtas strei 
kas muzikos ir gaidų spaustu
vių darbininkų. Reikalauja
ma geresnio atlyginimo, uni
jos lokalo štampos vartojimo 
ant visų muzikos spauzdinių 
ir darbo pagerinimų.

— Vasario 27 d. Kaune 
staigiai mirė prof. inž. J. Šlio
geris 65 m. amžiaus. Velionis 
buvo plačiai žinomas, kaipo 
elektrotechnikos ir radio in
žinierius, o taipgi darbštus vi 
suomeninkas, geras katalikas. 
Nors amžiumi buvo nebejau
nas, bet atrodė sveikas, sma
gus ir energingas.

— Autoritetingi J. A. V. 
kariuomenės oficialai siūlo 
pagrindinai perorganizuoti ša 
lies kariuomenę, suskirstant 
ją į mažesnes vienetas. TCiti 
net siūlo įvesti privalomą ka
riuomenėj apmokymą visų 
Amerikos vyrų.

— Didžiausias pasauly lai
vas — Anglijos Queen Mary 
per bandomus plaukiojimus 
pasiekė didžiausį keleivinio 
laivo greitį, net 32 jūros my
lias per valandą.

.— Vokietijos vyriausybė 
praneša, kad nepaisys jokių 
grąsinimij ir nenustos ginkla
vus Pareinį.

-— Kaune vėl gyvai Svars
tomas Dariui-Girėnui pamink
lo statymo klausimas. Mano
ma pastatyti architektūrinio 
pobūdžio paminklą parodos 
aikštėje ar prie miesto sodo.

— So v. Rusija pasiuntė 2 
lėktuvus į Archangelską, iš 
kur jie leisis į Šiaurės Ašiga
lį tyrimo reikalais.

— Hitlerio politikai ir Rei
no užėmimui pritarė net 97 
nuš. Vokietijos balsuotojų; 
balsavimuos dalyvavo 44 su 
su puse milijono balsų. Bet 
žinant, kaip diktatoriai, o

’ypač Hitleris praveda balsa
vimus, tai šis nuošimtis ’’rė
mėjų ”‘ pasaulio nenustebins.

— Pagaliau, ir Japonija su
tinkanti baigti su Rusija pa
sienio kivirčus, kurie buvo 
Manchukuo ir Mongolijos pa
sienyj.

— Turkijos vyriausybė pa
skelbė, kad ji fortifikuos Dar- 
danelių sąsiaurį, jei nebus 
imtasi jokiij priemonių Vokie
tiją sulaikyti nuo Rheino ap
ginklavimo.

— Iš Meksikos į Guatema 
lą skrendant ekskursiniam 
lėktuvui, kuriame važiavo ke- 
Ii Vokietijos buv. Karališkos 
šeimos giminaičiai, nukrito, 
užmušdamas 14 asmenų. Lėk
tuvą valdė amerikietis lakū
nas.

—Italijos lėktuvai bombo
mis sunaikino Etiopijos mies
tą Harrar, kurio apie 40.000 
gyventojų, pasirodžius lėktu
vams, išbėgo į kalnus. Tačiau 
sakoma, nemažai ir žuvo mo
terų bei ,vaikų ir ligonių, ku
rie nespėjo miesto apleisti.

— Bovarijos princo Rup- 
reehto atsisakymas balsuoti 
už Hitlerio vedamą politiką 
sukėlė didelio susidomėjimo 
Vokietijoj. Princas yra 66 m. 
amžiaus. ,i

— Austrijoj prisibijoma na- 
zių (hitlerininkų) sukilimo: 
Baimė pasireiškusi po to, kai 
Anglija ir Franci j a susitaru
sios pakirsti Hitlerio žygius.

— Patvinęs Nemunas užlie
jo nekurias ir Lietuvos pajū
rio vietas: Šilutės - Rusnės 
plentas vandens apsemtas, ke
letas kaimų užlieta išsiveržu
sio vandens.

— Vilkaviškio vyskupui J. 
E. Antanui Karosui vasario 
27 d. suėjo 80 m. amžiaus.

— Mussolini suruošė oro 
laivyno parodą Romoj, Vito- 
rio aerodrome, kurioje de
monstravo Italijos oro pajė
gas. Didžiausį įspūdį darė 60 
naujų milžinų bombanešių, 
kurie darė 250 mylių per va
landą su 3 tonų bombų kro
viniu.
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Raštus ir žinias ’’Amerika” trumpina sulig reikalo. Netalplntl raštai 
korespondentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprisiun&ama pašto ženk
lų. Pilnai neapmokėtų laiškų redakcija nepriima.
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MEKSIKOS VYRIAUSYBĖ ATSLŪGSTA
Meksikos revoliucionierių vyriausybė laikė uždariusi 4000 

bažnyčių. Kai kurias jų pavertė į mokyklas, knygynus ar mu
šėjus. Visos bažnyčios suvalstybintos, nusavintos. Be vyriau
sybės leidimo neleistina pamaldų laikyti. Kunigų skaičius vi
joje šalyje aprybotas iki 197, t. y. vienas kunigas 80.000 ti
kintiems. Tabasco ir Campeche valstybėse kunigai turi būti 
vedę, kad galėtų kunigauti, todėl jose kunigų nėra. Kitur vėl 
kitokį varžymai visai pašalino kunigus. Bet pasauliui meksi
kiečiai tvirtina, kad tikyba turi pilną laisvę. Jei dvasiškija - ’
persekiojama, sako, tai tik dėl kišimosi į politiką, arba tam- 
sinimą minios. Vyriausybė* gi atėmė universitetus, kolegijas, 
mokyklas, ligonines, prieglaudas iš katalikų; pasisavino tūks
tančius mokslo įstaigų ir skelbia pasauliui, kad tai • daranti 
šalies apšvietai... Per šimtmečius tiktai Bažnyčia švietė mek
sikiečius, kol visokį generolai pešėsi už vyriausybės vietas. 
Galop, prisikrovę neteisėtų turtų, uždarė bažnyčias, atėmė įs
taigas, išvarė kunigus, vienuoles ir uždarė net pamaldas. Ti
kybos laisvės netęko 95 nuošimtis šalies gyventojų. Užsimojo 
prievarta per mokyklas socializmą jiems skiepinti.

Dabar vyriausybė apsižiūrėjo, kad ji neturi teisės laikyti 
uždaras bažnyčias. Todėl dvylika valstybių atidarė uždarytas 
bažnyčias ir perdavė komitetams valdyti. Pamaldų jose ne
bus, kadangi įstatymai neleidžia kunigams grįžti. Ir kitos val
stybės jas atidarys, bet kam? Manoma, kad tokiais keliais 
primasins liaudį leisti vaikus į valstybines socialistiškas mo
kyklas. Liaudis katalikiška ir nelidžia vaikų mokyklon.

Yra ir kitokių spėliojimų. Sako, kad Amerikos vyriausybė 
įsakiusi nusileisti... Amerikos katalikai perdaug įtūžę ant 
Roosevelto vyriausybės už pritarimą dabartiniam Meksikos 
režimui. Čia artinasi prezidento rinkimai, katalikų balsai 
reikalingi. Vargiai taip lengvai juodos dėmės nusivalys.

Katalikų spauda užsienyj daug pakenkė Meksikos turiz
mui ir prekybai. Ji iškėlė revoliucijonierių komunistiškus 
Užsimojimus. Meksika daug prestyžo neteko. Dėl persekioji
mų ji vidujiniai nukentėjo. Generolai pešasi. Katalikiškos 
masės, kad ir neturi politinių teisių, bet priešrevoliucinis 
nusistatymas griežtas ir neperlaužiamas. Tad pamažu Meksi
kos vyriausybė pradeda nusileisti. Bažnyčių atidarymas bene 
bus tikybinės laisvės grįžimo pradžia. J. B.

daug kunigų nubaudė, remda
mos špijonų ir pilicijos paro
dymais, kad pamokslai buvę 
prieš valdžią. 6) Už Šv. Mi
šių laikymą tautininkai ima 
mokestį iš kunigų, o patys 
piktinasi iš Hitlerio, kad jis 
taip daro. 7) Išleido įsakymą, 
nukreiptą prieš katalikų drau
gijas ir organizacijas ir nuo 
tautininkų malonės priklauso 
leisti ar neleisti katalikų dr- 
joms veikti. 8) Spaudoje kata
likai nieko apie savo perse
kiojimus negali rašyti,o ten
kintis tik tai, ką leidžia griež
čiausia jų enzūra. 9) Viso
kiems sektantams ir porno- 
grafiškai spaudai pilna laisvė 
duodama, kuri juodina kata
likus. 10) Praėjusį rudenį vie
šai tautininkų organizacijos 
išnešė rezoliucijas prieš kata

valdžiai uždaryti ir nelemtu 
savo įstatymu valdžia matyti 
to siekia”.

JEI MES NUTILTUME — 
VILNIAUS ŽEMĖ ŠAUKTŲ

’’Mūsų Vilniaus” redakto
rius V. Uždavinys, išvykda-

APŽVALGA
TEISINGAI SKUNDŽIASI

Teisingai ’’Draugui” nusi
skundžia vienas amerikietis 
dėl katalikų būklės Lietuvo
je. Jis rašo:

’’Kad lietuvių katalikų yra 
nepakenčiama būklė Lietuvo
je, valdant Lietuvą tautinin
kų vyriausybei, tai liudija fa
ktai :

1, Tautininkų valdžia užda
rė 4 katalikų gimnazijas, apie Ateitininkų moksleivių orga-
10 progimnazijų, 2) Neleido 
atidaryti Katalikų Universi-

kalais, per Kauno radio pasa
kė ilgą ir karštą atsisveikini
mo kalbą, kurioj tarp kitko 
pabrėžė:

’’Vilnius ir Vilniaus kraš
tas šiuo metu pergyvena nau
jas represijas, naujus sunku
mus ir persekiojimus. Užda
rinėjamos ten paskutinės’ lie
tuvių kultūrinės įstaigos, lik
viduojamos mokyklos, tremia
mi paprasčiausi ūkininkai lie
tuviai iš jų gyvenamųjų vie
tų ir ūkių, tremiami į tolimes
nius okupuotos Lietuvos kam
pelius, kur skursta fiziniai ir 
juo labiau moraliai; neleidžia 
minėti savo tautinių švenčių, 
kaip tai buvo nesenai visai 
lietuvių tautai vasario 16 d. 
minint, draudžia vaikams lie
tuviškai kalbėti mokykloje, 
neleidžia jiems lankyti skai-

teto Kaune, 3) Neduoda vys
kupams laisvai valdyti vysku
pijų trukdant kunigų skili
mą, pav. Utenoje gimnazija iš 
buvo metus su viršum be ka
peliono. Tas pats incidentas į 
su valdžia įvyko Biržuose su 
kapeliono kun. Kripaičio sky
rimu Pasvalio gimnazijos ka
pelionu, kurio paskyrimo val
džia nepripažino. 4) Uždarė

nizaciją. 5) Valdžia kišasi į 
kunigų sakomus pamokslus ir

šiuo metu reikalinga juo dau
giau naujų jėgų, naujos ener
gijos, kuri veržtųsi gal ir nau 
jais keliais, naujomis krypti
mis, bet to paties tikslo siek
dama.
Toliau jis pažymi, kad: ’’Vil

niaus pavergimas nėra tik pa
ties Vilniaus ir to krašto pa
vergimas. Šis nelaisvės jungas 
nėra tik tos dalies lietuvių 
tautos jungas! Ne, jis liečia 
mus visus, jis liečia visą lie
tuvių tautą, visus, kurie nori
me laisvai gyventi, kurie no
rime laisvai lietuviškai galvo
ti ir kurti Lietuvai, savo kra
štui, ne svetimiems.

Tiesa, tik vilniečiai vergau
ja, jie sunkiau už mus jau
čia tą slėgimą, jie labiau ir gy 
viau negu mes, veržiasi prie 
laisvės; mes dažnai užmiršta
me juos mes dažnai užmiršta
me patys, kad reikia remti 
Vilniaus laisvės idėją, savo 
gyvybės idėją, bet Vilniaus 
laisvės idėja yra mūsų visų 
idėja, ji yra amžina, paštovf 
ir tversianti tol, kol nebus 
sujungtos visos lietuvių tau
tai istorijos skirtos žemės, kol 
bus dar nors viena pėda tų 
žemių svetimose rankose.

Mes nemirėme šimtmečius 
vergaudami. Mes išsilaikėme, 
bet mes toliau neišsilaikytume 
jei taip lengvai savo žemės iš
sižadėtume, jei tai kas mums 
priklauso kas tikrai yra mūsų,

kitiems atiduotume. Kiekvie
na tauta turi tendencijos plė
stis, grobia svetimus kraštus,. 
Mes nenorime svetimo, bet 
mes turime turėti bent tiek 
ekspansyvumo, kad mes neuž- 
leistume savo žemių, kad mes 
veržtumės į jas ir sujungę 
lietuvių tautą ir lietuviškas 
žemes gyventume, ne mirtume 
ir kurtume ir sau ir bendrai 
žmonijai.

Lenkai okupavo Vilnių ne 
tam, kad tik Vilnių turėtą. 
Ne! Lenkijos apetitai daug 
toliau siekia. Ir to mes labiau
siai neturėtume pamiršti. Nuą 
po Vytautinės Lietuvos laiką 
Varšuvos Panpolinistų lozun
gas ’’Przez Litwe do morza” 
(Per Lietuvą į jūras) dar te
beveikia. Lenkija neatsisakė 
nuo to lozungo, jį vykdė ir 
tebevykdo. Mes to neprivalo
me pamiršti ir, žinoma, mes 
nepamirštame.

Mes žinome, kad Vilnius 
yra mūsų gyvybės šaltinis ir 
mes jo siekiame ir sieksime.

Vilniaus vadavimo idėja, 
sukūrė ne pavieniai asmeny, 
kaip skelbia priešai. Ne žmo
nės gimdo idėjas, bet idėjos 
gimdo joms reikalingus žmo
nes. Jei aš ar kiti tas idėjos 
skleidėjai imtų nutilti, tai pa
ti Vilniaus krašto pavergtoji 
žemė imtų šaukti ir verkti.

Šauks visuomet, kol ji ne
bus laisva”. ‘
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LAIŠKAI IŠ TĖVYNĖS |
----------- o O o-----------  

ir kviečiame Amerikos liet, 
jaunimą užmegsti santykius 
su savo nepažįstamais broliu
kais ir sesutėmis už jūrą— 
marių. Tie laiškai ne vieną is 

nustebins tų jaunuoliu 
nekaltu troškimu bend- 
su mumis, atsiskyru- 

nuo savo tėvynės. Štai,

Draugijos Užs. Lietuviams 
Remti Akademinis Skyrius, 
per Pasaulio Lietuvių Sąjun
gos sekretorių Dr. J. Leimo- 
ną, Gen Konsului New Yorke 
atsiuntė didelį kiekį Lietuvos 
jaunimo laiškų Amerikos lie
tuvių jaunimui. Vienas tokių 
pakietų, talpinantis apie 70 
laiškų, adresuota ’’Amerikos” 
redakcijai. Dalis jų yra jau
nesnio amžiaus mokinių (apie 
25) ir įteikta Apreiškimo par. 
Mokyklai. Kita dalis dar yra

jūsų 
tyrų, 
rauti 
siais
kaipo pavyzdį, vieną laiškutį 
(kuris buvo neužklijuotas), 
rašytą jaunos mergaitės Jonis-

I

kio gimnazijos 3 klasės mo
kinės čia paduodame. Ji rašo:

ną mažinamas, likviduojamos redakcijoj. Jų tarpe yra ir 
lietuvių kalba pamaldos baž- šiaip iš patriotingo Lietuvos 
nyeiose, atiminėjami iš lietu- jaunimo, bet daugiausia tai
vių inteligentų ir net ūkinin
kų radio priimtuvai.

Ne laikas šiandien man skai 
čiuoti visus tuos faktus, ku
riuos skaičiavau, registravau 
per eilę metų, kuriuos paga
liau kiekvienas radio klausy
tojas gerai žino. Noriu tik pa
brėžti, kad šiuo metu juo la
biau reikalinga suaktyvinti 
Vilniaus vadavimo darbą, kad

iš aukštesniųjų (V,VI,VII ir 
VIII) klasių mokinių, kurie 
trokšta susipažinti ir užmegs- 
ti santykius su savo broliais 
ir sesutėmis plačiame pasau
lyje. Yra tai kilnus Lietuvos 
jaunimas, kuris nepaskęsta 
kasdieniniuose reikaluose, bet 
iš jaunatvės imasi planingo 
darbo.

Iš savo pusės mes raginame

Sesutei Lietuvaitei!

’’Dabar rašau laišką' kad 
ir nežinau kam, bet širdis jau
čia, mintis pasako, kad gerai 
Sesutei lietuvaitei. Toli nuo 
Tavęs yra graži tėvynė Lietu
va. Gal dar, Sesute, nematei 
to krašto. Gražus tai kraštas. 
Išsipuošęs kalnais, miškais ir 
upėmis. Žiūri tėvynė į tolimus 
sūnus ir dukreles, žiūri ir ver
kia, kad tikri jos vaikai pa
miršo ją. Toli už jūrų piačią

6
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išplaukę, daugelis pamiršo kai 
bą, senovės būdą. Tad, Sesut, 
nepamiršk tėvynės, kur dega 
karšta ir meili širdis. Kaip 
gražu pas mus vasarą, kai 
grįžta nuo darbo jaunimas, 
skamba ją linksmos dainelės. 
Mergaitės vainikais ant gal
vą, berniukai dalgiais ant pe
čiu, kad sėda ant upės krantą 
pailsėti. Ją rankos nuilsusios, 
bet širdys tyros ir meilės pil
nos. Sesute, Brangioji, baigu
si mokslus grįžk į Lietuvą, 
dirbti savo tėvynės labui. Lie
tuvoje gyvenam gerai, visko 
turim. Nepamiršk manęs, kai 
gausi laiškutį, atrašyk!’ ’

Šis laiškutis rodo, kad ne 
tik suaugę Lietuvos žmonės, 
bet dar nuoširdžiau jaunoji 
karta gaili savo broliu, sesu
čių, pasišalinančią iš mūsą 
tautinės šeimos.

Brangus Jaunime, argi ne
malonu būtą turėti draugą ar 
draugę savo tėvą tėvynėj 
Lietuvoj, kurie jums aprašytą 
kaip ten jie gyvena, ką vei
kia, o jūs jiems suteiktume! 
žinią iš mūsą didmiesčią gy
venimo? Taigi atsilieukite į 
kvietimą ir pradėkite su jais 
bendrauti nors per laiškus. 
O kas žino, gal kaikuris-ri ir 
sau „sweetheart” išsirinksite.

Tokius laiškus su malonu
mu įteiksime ir nurodymus 
duosime visiems, kas tik kreip 
sites į ’’Amerikos” redakciją.

Tėveliai, paraginkite ir apie 
tai pasakykite savo jaunimui,

SKULPTORIO RIMŠOS 
LAIŠKAS

Amerikos Redakcijai
<

Spauda ir atskiri asmenys 
reiškia nepasitenkinimo, kad 
New Yorko lietuviai arba ją 
organizacijos iki šiol nesuren 
gę mano skulptūros darbą pa
rodos. Dėl šio leiskite man, 
gerbiamas redaktoriau, pareik 
šti keletą žodžiu.

Atvykęs j New Yorką pir
miausia rūpinausi sutvarkyti 
savo darbus, kurie pradžioje 
dar nebuvo tinkamai prireng
ti parodai, nes barjelefai dar 
nebuvo įdėti į rėmus, statu
los be papėdžių. Tokiu būdu 
mano darbą parodą nebuvo 
galima taip greit surengti.

Dabar aš kviečiamas į Chi- 
cagą, kur Dr. Račkaus ir kitij 

X 

iniciatyva, rengiama mano 
darbą paroda. Be to, ten dar 
reikės atlikti kai kuriuos už
sakymo darbus. Todėl grįžęs 
iš Chicagos, neabejoju, kad 
per vasarą, mano darbi} paro
dai New Yorke sąlygos jau 
bus paruoštos.

Tuo tarpu aš, naudodama
sis šia proga, vis dėl to nega
liu neišreikšti savo padėkos 
kai kuriems newyorkieciams, 
parodžiusiems man labai daug 
svetingumo. Ypač dėkingas

konsului Daužvardžiui, kuris tą Balią”, kurio pelną skiria Per A, Stankevičių; V. Ku- 
konsulato patalpose leido man | Amerikai. Taigi tas visas ju- (laitis.
išdėstyti savo darbus.

Tariu pagarbos žodį,
Petras Rimša

DRAUGIJOS ĮVERTINA

Tiek organizuota kataliką 
visuomenė, tiek pavieniai as
menys širdingai pritaria ”A- 
merikos” vedamai linijai ir 
pastangoms pagelbėti Federa
cijos Apskričiui sujungti vi
sus katalikus į bendrą Fede
racijos kūną. 'Amerika pas
kelbė, kad ji eilinėm pajamom 
negali įsigyti naują dalyką, 
kurie būtinai reikalingi mūsą 
spaustuvėj, tuojau atsirado 
pavienią asmenų ir draugiją, 
kurios pagelbsti savo sutaupo- 
mis. Naują raidžią fondas au
ga. Taip šią savaitę Šv. Jurgio 
parap. Šv. Vardo D-ja, per 
sekret. M. Kučinską prisiun
tė $5.00 raidžią Fondui. Nors 
tai nedideliausia, bet mums 
begalo brangi dovana. Šv. Var 
do D-jai dėkodami, primena
me ir kitoms draugijoms pa
sekti tuo pavyzdžiu. Bendro
mis jėgomis, su gražiu noru 
dirbdami, nuveiksime didelį 
darbą.

Teko birdėti, kad kai ku
rios draugijos ruošiasi apsi- 
dėti bent mažu mokesčiu, nes 
savo ižde sutaupą neturi. Ki
tos vėl nutarė surengti ”Kor-

dėjimas rodo, kad mūsą vei- Per Muz. J. Jauką: M. Ab- 
kėjai jau supranta reikšmę luz.

/

1 savos spaudos, įvertina ’ ’A- 
merikos” darbą mūsą gyve-| 
nime. Mūsą veikimą jau aty- 
džiau seka ir kitos kolonijos,
net ir Lietuva. Tą parodo vie- 
nas-kitas laiškas redakcijai, 
kuriuose gražiai atsilepiama 
apie New Yorko kataliką at
gijimą, draugiją veiklumą. 
Taigi sveikiname tas draugi
jas, kurios supranta savo ka
talikiškas bei tautines parei
gas. Jūsų rodomas pritarimas 
’'’Amerikai” mums suteikia 
drąsos ir noro dirbti kartu su 
jumis ir džiaugtis bendrais 
laimėjimais. Redakcija

NAUJI SKAITYTOJAI

’’Amerikos” vajus eina prie 
galo. Reikėtą, kad pabaigoj 
vajaus komisija sukrustą iš 
visą jėgą ir savo darbą ap
vainikuotą gausiu naują skai
tytoją prirašymu.

Per šias 2 savaites iki kovo 
31 d. ’’Ameriką” 1936 m. už
sirašė sekanti asmenys:

Per X-są: J. Gudiškis M. 
Dakinienė, S. Subačius, Mrs. 
Mačiulaitis, V. Macys, T. Bal
čiūnaitė, St. Aika, K. Raz- 
mantas, V. Čižauskas, K. Kaz
lauskas, C. Saurusaitis, V. Mi
koliūnas.

Per O. Petrulienę: Mrs. M. 
Kučinskas.

Per V. Žemaitis: J. Givis
Per J. Liudvinaitį: (Linder 

N. J.) W. Kruze ir T. Keršu- 
lis.

Per Kun. J. Bružiką: O. Že
maitienė, J. Lukoševičiutė, O 
Staugaitienė, O. Stuckus, E. 
Labutienė, Mrs. J. Senikas, U. 
Kulšienė, J. Zaleckas.

Per Kun. J. Ealkūną: Mrs 
R. Wight.

Per J. Karalią (Baltimore, 
Md.): V. Stuikes, U. Igaunie- 
nė, M. Ramanauskas.

Per kun. K. Paulonį: Aleks. 
Bartkus.

Malonu pažymėti, kad vėl 
į rytus atvyksta mūsą rėmė- 
jas-prietelius kunigas-misijo- 
nierius J. Bružikas. Jis jau 
prisiuntė keletą skaitytoją-, 
bet tai tik pradžia jo darbo. 
Mes tikime, kad jis sutrauks 
’’Amerikai” didelį būrį nau
ją draugą, kada atvyks čia 
į mūsą apylinkę. Tėvas Bru
žikas parodė didelį palanku
mą tada, kai ’’Amerika” bu
vo visai silpnutė, kai ji ’pati 
dar nežinojo, kaip į jos pasi
rodymą žiūrės visuomenė.

HAUPTMANO MIRTIS 
ATIDĖTA

’’Pavasario” Sąjungos atstovai ir So. Bostono vyčią dalis: pirmoj eilėj sėdi iš kairės į dešinę: 
Dr. Juozas Leimonas — pavasarininką atstovas, kun. K. Urbonavičius ir septintas — Juozas Laučka
— pavasarininką atstovas. Stovi antroje eilėje — klebonas kun. P. Virmauskis ir kun. K. Jenkus

Brooklyne L. Vyčią-41-ma Vytauto kuopa su savo 20 metą sukaktuvią paminėjimu rengia ją pa
gerbimui iškilmingą vakarienę, rankdarbią parodą ir sokius balandžio 19 d., kur] taipgi remia ir Fe
deracijos Apskritis. . i .

Lindbergho kūdikio išvogė- 
jas ir nužudyto jas vokietys 
Bruno R. Hauptmanas buvo 
skirtas elektros kedei kovo 
31 d. 8 vai. vakare. Bet dėl 
nežinomą priežasčią Trenton, 
N. J. kalėjimo virš. Kimber- 
ling užtraukė 5 minutes virš 
teismo nuskirto laiko, kol ga- 
vo pranešimą iš Mercer Coun
ty Grand Jury, kad Haupt- 
manui mirtis atidedama dar 
48 valandoms. Mat čia esą 
tūlas Vendel, iš praktikos pa
šalintas advokatas, prisipa
žino, kad jis išvogęs ir nužu
dęs Lindbergutį, Tačiau vieša

• c

nuomonė yra, kad tai guber
natoriaus Hoffmano ir kitu £ 
politikierią machinacijos, ku
riomis jie bando susidaryti 
politines karjeras. Bet atrodo, 
kad jie jau perdaug įsivėlė 
Hauptmano ’’gelbėjimą’ ’ ir
patys nebežino kaip iš to iš
eit visai nesugadinus savo kar 
jeros. Amerikos teisingumas 
perdaug kenčia nuo visokią 
įstatymą vykintoją, kurie mo 
ka tuos įstatymus apeiti ir 
savaip pakreipti.
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IŠ KATALIKŲ VEIKIMO KODEKSO
-1 -----------oOo-----------

Katalikų veikimo Objektas šeimą, į mokyklą ir į visuo-
’’Tikslas,' į kurį privalo’ menę;

krypti visos mūsų pastangos, 
yra pastatyti žmonių giminę 
iš naujo Mūsų Viešpaties Jė
zaus Kristaus valdžioje”.

’’Visą atnaujinti Kristuje”.
Atnaujinti Kristuje ne tik 

tai, kas tiesioginiai pridera 
Bažnyčiai dėl jos dieviško
sios misijos vesti sielas prie 
Dievo, bet dar visa, kas savai

' me (spontaniškai) iš tos mi
sijos eina: krikščioniškąją ci
vilizaciją visumoje ir kiekvie 
name ją sudarančiame ele
mente.”

■ *

Atskiri katalikų veikimo 
objektyvai

1) ’’Kovoti visais teisin
gais ir teisėtais būdais su an- 
tikrikščioniška civilizacija, — 
visais būdais“ taisyti iš jos ky 
lančią didelę netvarką;

2) Grąžinti Jėzų Kristų j

- LENGVAS

Luckies yra mažiau rūgštūs

balance

iau

Rūgštumo Perviršius Kitų Populiarių Išdirbinių, Lyginant Su 
Lucky Strike Cigaretais

populiarus cigaretų išdirbi* 
mai turi rūgštume perviršių 
nuo 53% iki 100% daug 

negu Lucky Strike.

Kiekvienas užsitraukimas mažiau rūgštus

IS TURININGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO

(Wight, 1986, The

* Daviniai Patikrinti Nepriklausomų Cheminių Laboratorijų Ir Tyrinčjimo Grupių

Paprastos mechaniškos smulkmenos cigaretų gaminime yra 
stebėtinai svarbios. Nuo jų priklauso fizines cigareto 
ypatybes, kaip kad svoris, dydis, diržingumas, dregnumo- 
palaikymo ypatybės, prikimšimo vienodumas, gaminio 
vienodumas - nes visa tai giliai veikia į jo degimo būdą 
ir sudėtines jo dūmo dalis.

Lucky Strike Cigaretų gamyboje visos šios ypatybės yra 
rūpestingai standardizuotos ištobulinimui LENGVO 
UŽSIRŪKYMO.

Nesenai padaryti cheminiai 
bandymai parodo*, jog kiti

3) Atitiesti žmogiškos val
džios principą, kaipo atsto
vaujantį Dievo valdžią.

4) Aukščiausiai paimti šir 
din liaudies reikalus ir ypa
tingai darbininkų klasės rei
kalus ne tik skiepijant į visų 
širdis religinį „principą, vie
natinį tikros paguodos šalti
nį gyvenimo varguose, bet 
taip pat stengiantis nušluos
tyti ašaras, palengvinti sun
kumus, pagerini ekonomines 
sąlygas, išmintingomis prie
monėmis ;

5) Rūpintis todėl padaryti 
viešuosius įstatymus teisin
gus ir pataisyti arba panai
kinti tuos, kurie tokie nėra;

6) Galop, ginti ir palaikyti 
su tikrai katalikiška dvasia 
visuose dalykuose Dievo tei
ses ir taipgi šventas Bažny-

čios teises.”
Katalikų veikimo savumai.

Kilnumas
’’Katalikų veikimas, kuris 

pasiryžęs visa Kristuje atnau" 
jinti, yra tikras apaštalavi
mas Paties Kristaus garbei.”

’’Jis visada gelbėjo Baž
nyčiai ir Bažnyčia jį visada 
palankiai priimdavo”.

Būtinumas '
a) ’’Veikimo, štai ko rei

kalauja šie laikai, bet veiki
mo, kuris be rezervų eina 
pilnutinio ir skrupulą tiško 
Dievo ir Bažnyčios Įsakymų 
pildymo, atviro ir drąsaus re 
ligijos išpažinimo, gailestin
gumo vykdymo visose formo
se, be jokios atodairos į savę 
ir žemiškuosius gerumus ke-

b) ’Tisas įstaigas (kurios 
sudaro katalikių veikimą) 
reikalinga su visa energija 
palaikyti, dar daugiau, rei-!

kalinga jas plėsti su kasdien 
augančiu užsidegimu, darant 
juose naujus patobulinimus, 
kurių reikalauja dalykų ir 
žmonių sąlygos. Šis uždavi
nys gali pasirodyti sunkus 
Ganytojams ir tikintiesiems, 
bet jis yra aiškiai reikalin
gas ir jį reikia pastatyti pir
maeilių ganyto j avimo ir krik
ščioniško gyvenimo pareigų 
tarpe”'.

Platumas
’’Neišmatuojamas yra kata 

likiško veikimo laukas: pats 
savyje jis neaplenkia visiškai 
nieko kas bet kokiu būdu 
tiesioginiai ar netiesioginiai 
priklauso dieviškai Bažnyčios 
misijai”.

Ko veikimas reikalauja
”Ne tik žmonės pašvęsti 

kunigais, bet visi tikintieji 
be išimties privalo pasišvę
sti Dievo ir sielų reikalams”. sumu ir kankinio meile, v

Reikalinga, kad išrinktie Prof. P. Mantegacca.

ji svietiškiai, kurie myli Baž
nyčią ir kurie savo žodžiais 
ir raštais gali naudingai pa» 
laikyti katalikų religijos tei
ses, daugintų savo darbus jai 
apginti.”

Tėvynė — tai tas stebūk- H 
lingas žodis, kuris gali kiek- ■ 
vieną vyrą paversti kareiviu 
ir kiekvieną moterį kankine; - 
kuris priverčia vaikus ausimi-I 
nūs verkti, dėl ko jie ne vy- į 
rai, ir senius, dėl’ko jie dau-; 
giau nebegali vartoti ginklo. '

Tėvynė — tai tas šventas I 
žodis, kuris atplėšia ūkiniu-j 
ką nuo arklo, darbininką nuo' 
darbo, mokslininką nuo kny
gos ; kuris ištraukia jaunikai
tį iš mylimosios ar sužadėti- « 
nes rankų ir surenka visus ■ 
žmones prie vienos vėliavos, į 
kurią jie žiūri didvyrio drą- i
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Jersey City, N. J.
IŠLEISTUVIŲ VAKARIENĖ

Balandžio-April 19 d. ren
giama išleistuvių vakarienė 
kleb. kun. P. Vanagui, kuris 
išvyksta apsigyventi Lietuvoj. 
Pradžia 6 vai. vak. Po vaka
rienės bus šokiai pobažnytinėj 
svetainėj. Išleistuves rengia 
vietinė vyčių kuopa ir kvie
čia visus vietos ir apylinkes 
lietuvius, senus ir jaunus da- 
ilyvauti šioje vakarienėje.

Pa+erson, N. J.
Gausiai Aukavo

Šv. Kazimiero parapijai su
eina šiais- metais sidabrinis 
25 metų jubiliejus nuo jos įsi
kūrimo. Ta proga parapijos 
visuotinas susirinkimas kovo 
29 d. nutarė bažnyčią deko
ruoti. Laike susirinkimo p. 
M. Sasnauskienė pažadėjo iš- 
dekoruoti didįjį altorių, kas 
kainuos $250.00. Visi jos auką 
sutiko entuziastingai. Gražus 
pavyzdys visiems. Kiti davė 
mažesnius pasižadėjimus. Viso 
pinigais ir pasižadėjimais tu
rima $423.75, Gera pradžia. 
Matosi iš pradžios, kad reika
linga suma lengvai bus sudė
ta. Gaila tiktai, kad keletas 
žmonių nori tą darbą išgriau
ti ir veda pragaištingą agita
ciją. Tikimasi, kad susipras 
ir stos į bendrą darbą.

Vyčių Darbuotė
Vyčiai turi mėnesinius su

sirinkimus ir social arba drau 
giškus vakarėlius. Turi ping- 
pong ir ’’pool tournaments”, 
kurie pasidarė labai įdomūs 
ir populiarūs mūsų jaunimo 
tarpe.

Reikia pagirti komisiją, ku
ri labai stropiai darbuojasi; 

Į tai adv. Juozas Ališauskas, 
Paulius Kauneckis ir kiti. Ne
užilgo priimsime garbingus iš 
Lietuvos svečius: Dr. Leimo- 
ną ir adv. J. Laučką, kurie 
atstovauja Lietuvos katalikiš
ką jaunimą. Tai bus baland. 
14 ir 15 dienomis.

Profesorius Aleksis vado
vauja komisijai, idant kuo- 

...geriausiai juos priėmus.
—o—

Holy Name Smoker’is 
Pavyko

Penktadienį vakare įvyko 
Šv. Vardo D-jos ’’Smokeris” 
Susirinko daug žmonių. Prog
rama buvo puikiausia. Komi
sija mayt labai gražiai pasi
darbavo ir pakvietė aukštus 
svečius.

—o—
Kortelė nuo Vysk. Matulionio

Šiomis dienomis gavome 
korteles nuo J. E. Vysk. Teo- 
filaus Matulionio, kuris rašė 
iš Palestinos - Jeruzalės. Jo 
Ekscelencija mūsų nepamiršo 
ir mes Jam nuoširdžiai dėko
jame už pasveikinimus iš Šv. 
Žemės.

Waterbury, Conn Elizabeth, N. J.
Iš Mūsų Five and Drum 

Corps Veikimo
Viena iš veikliausių drau

gijų parapijoje, tai Šv. Vardo 
Švilpukų benas, kurį sudaro 
pradinės ir high schools vai
kučiai. Jų yra 70-80. Vado
vauja abudu Stokes, graborius 
ir mėsininkas; prisideda Au
gustas Krisavičius ir kiti.
Pasižymi ir Aeronautic Club 

kurio nariai įdomaujasi apie 
orlaivius. Jiems vadovauja Jo
nas Rogers, pirmininku yra 
Juozas Grenius, raštininku V. 
Zdanis, o A. Muraška yra

Koncertas Pavyko
Kovo 22 d. Šv. Petro ir Po

vilo par. bažnyčioj įvyko ba- 
žnytinis koncertas, vadovau
jant komp. J. Žilevičiui. La
bai gražiai pasirodė solistas 
A. Banys (baritonas) iš New 
Yorko. Linkime jam laimėti 
pirmaeiles vietas kontestuose. 
Gražiai pasirodė vaikučių gru 
pė ir vyrų choras, o taipgi ir 
visas choras; mokyklos vaiku
čiai grojo smuikom, matyt jų 
yra jau ir gerai prasilavinu

sių. Vargonais akompanavo 
komp. J. Žilevičius, L. M. Sve
čių matėsi ir iš toliau, kurių 
tarpe net keli vargonininkai. 
Buvo atvykęs ir Gen. Konsu
las P. Daužvardis su ponia. 
Gaila, kad negalėjo progra
moj. dalyvauti žymus daini
ninkas S. Venskus; taipgi ne
žinia kodėl nepasirodė smui
kininkas A. Reišys.
. Publikos buvo gana daug, 
bet stebėtina, kad daugiausia 
suaugusių. Kur mūsų miesto 
jaunimas? Jo yra labai daug, 
bet viešame gyvenime mažai 
rodosi su ‘suaugusiais. Jau
čiasi atsiskyrimas. Atėjus sek
madieniui, tėvas su motina ei
na į lietuvių parengimą, o sū- 
nus-duktė traukia savo keliu 
į kokius urvus... Liūdna ir 
gaila. Teko būt kitose koloni
jose, ten lietuvių jaunimas 
gražiai sugyvena su senes
niais. Žilvitis

—o—
Civ. Akcijos Klubas

Kovo 20 d. įvyko susirinki
mą^ Civilinės Akcijos Klubo 
(bendrovės salėj). Žmonių su
sirinko pusėtinai; nors atsi
žvelgiant į reikalo svarbumą 
turėjo susirinkt žymiai dau
giau. Susirinkimas nutarė ir 
išrinko kandidatu į miesto 
konsulmaną Juozą Petoką. 
Kandidatas buvo susijaudinęs 
ir keliais žodžiais padėkojo 
už jo kandidatūros išstatymą 
į miesto valdininkus. Reikia 
pažymėti, kad J. Retokas yra 
labai linksmo ir malonaus bū
do, turi daugybę draugų, kur 
tik gali — pagelbsti savie
siems; ypač viską gražiai su
tvarkė Building and Loan 
bendrovėj. J. Petokas taipgi 
veda ir didelį svetimtaučių 
klubą. Juozui dar jaunam 
esant mirė jo tėveliai, ant jo 
pečių palikdami visą šeimos 
naštą. Juozas juos ne tik už
laikė ir prižiūrėjo, bet dar ne
mažą ir mokslo suteikė, pats 
dienomis dirbdamas, o nakti
mis eidamas mokslą, pasiek
damas net kolegiją. Lietu
viams yra garbė turėti tokią 
garbingą ir gražiai sugyve
nančią šeimą. Taigi nemaža 
lietuvių rengiasi už Juozą Pe
toką atiduoti savo balsus.

PAVASARININKŲ APSI
LANKYMAS SEKASI

Pavasarininkiį atstovai — 
Dr. J. Leimonas ir J. B. Lau- 
čka jau pradėjo maršrutą po 
įvairias lietuvių kolonijas'A- 
merikoje. Visur jie priimami 
su didžiausiu nuoširdumu. 
Aną šeštadienį ir sekmadienį 
buvo jų atsilankymas Bosto
ne, kur jų pagerbimui sureng
ta bent keli parengimai ir vi
sur puikiausiai visi nusisekė.

Be to, kartu jie vežasi pui 
kią ir skaitlingą pavasarinin
kų sutaisytą ir vyčiams pado
vanotą rankdarbių parodą, 
kuri domina ne tik mūsų vi
suomenę, bet ir amerikiečius. 
Su jais kartu važinėja ir A. 
Kazlauskas, kuris rodo pava
sarininkų atvežtas bei savo 
nutrauktas Lietuvos filmas.

Pavasarininkų Maršrutas 
New York ir New Jersey 

Apylinkėj.

Iki VerbSekmadienio pa
vasarininkų delegacija lankys 
Naujosios Anglijos kolonijas. 
Nuo balandžio 13 d. iki 26 d. 
jie lankysis New Yorko ir 
New Jersey apylinkėse, bū
tent :
Baland. 13 d., Paterson, N. J.

„ 14-15 d. Waterbury Cn. 
„ 16 d., Linden, N. J.
„ 19 d., Brooklyn, N.Y.
„ 20 d., Cliffside, N. J.
„ 21 d., Great Neck,L.I.
„ 22 d., Maspeth, N. Y.
„ 23 d., Bayonne, N. J.
„ 25 d., Kearney, N. J.
,, 26 d., New York,N.Y.

Kitų vietų maršrutas dar 
galutinai nenustatytas,

Bent kokiais pavasarinin
kų maršruto reikalais galima 
kreiptis į Pavasarininkams su
tikti komisiją, ar jos pirmi
ninką A.J. Mažeiką, 145 Tay
lor St., Brooklyn, N. Y.

’’Flight Commander”.
• —o—

šv. Vardo Buletenėlis s
Ką tik išėjo iš spaudos nau

jas numeris Šv. Vardo D-jos 
Buletenėlio. Leidinys įdomus 
ir turiningas. Redaguoja kun. 
Gradeckas.

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

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

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes, 
Sukolektuoja rend.as /

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimu

SOVIETAI PERSPĖJA 
JAPONUS

MASKVA. — Kovo 31 d. 
įsiveržus Japonų - mančukie- 
čių kariuomenei į Išorinę Mon 
goliją, Sov. Rusijos užs. reik, 
vice-ministeris Stomaniakoff 

■pasiuntė griežtą notą Japoni
jos Ambasadoriui Maskvoj. 
Japonija perspėjama susilai
kyti nuo veržimosi į Mongo
liją, nes tas ilgiau neleisią 
Sovietams pasilikti neutra
liems. Mančuko kariuomenė

įsiveržiant į Išorinę Mongoli
ją (Outer Mongolia) buvo pa
laikoma artilerijos, lėktuvų, 
tankų ir šarvuotų automobi
lių priedangos.

Savo keliu Sov. Ambasado
rius Japonijoj įteikė protestą 
dėl Rusijos 2-jų garlaivių su
laikymo ir areštavimo jų ka
rininkų, kaltinant špijonavi- 
me.

Tarp Sov. Rusijos ir Japo
nijos reikalai eina ne geryn, 
bet blogyn. Mažiukė Japoni
ja jaučiasi tiek stipri, kad 
dėl jos turi budėti ir milži
niška Sov. Rusija ir Am. Jung 
tinęs valstijos.

Senato Imigracijos Komisi
ja priėmė bilių deportuoti sve
timšalius ir neteisėtai įvažia
vusius legalizuoti. Numatyta 
deportuoti 20.000 svetimšalių, 
prasikaltėlių ir legalizuoti 
2.800 neteisėtai įvažiavusių. 
Yra daug daugiau neteisėtai 
įvažiavusių, bet dabar numa
tyta keliai legalizuotis ge- 
riemsiems. Deportavimo bilius 
liečia tokius svetimšalius, ku
rie prasikals federaliam ar 
valstybiniem nokrotiko įs
tatymams ir nemoralybei pra
sižengusius, kaip prostitutes. 
Deportuos ir neteisėtai turin
čius ginklus, arba viešai agi
tuojančius valdžią versti. Le
galizuotis yra labai lengva, 
todėl tokiems reikėtų tuoj rū
pintis registruotis, kaip tik įs
tatymas bus paskelbtas.

Žymiausias Amerikos rašy
tojas ir kalbėtojas pral. Ful
ton J. Sheen, Katalikų Uni
versiteto profesorius Washin
gtone, radio kalbose ir pa
moksluose kreipiasi į tikin
čiuosius neieškot blogumų ko
munizme, bet verčiau kelti 
gerumus ir nurodyti, kad tie 
gerumai kaip tik yra krikš
čionybėje. Krikščionybėje yra 
dar daugiau gero, ko komu
nizmas neturi. Pral. Sheen sa
ko, kad yra du gerumai ko
munizme — teisingumo ir ar- 
tymui tarnavimo obalsiai. Tei
singumo ir artymo meile pag
rįstas visas Kristaus mokslas. 
Ir ką daugiau turi komuniz
mas ko krikščionybė neturi? 
Tad klaidinga visada smerkti 
komunizmą. Katalikų Bažny
čia savo veikimo būdą prieš 
komunizmą mainys. Teisingu
mu ir artymo meile Kristaus 
mokslas pergalėjo pagonišką 
pasaulį, pergalės ir moderniz
mo ištvirkimo ir bedievybės 
slibiną — komunizmą.
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DARBIAME

Kadangi Velykinės Ameri
kos numeris išeis jau padidin
tas, o dėl to bus daugiau ir 
darbo spaustuvėj, tai visų 
bendradarbių, parapijij bei 
draugijų prašome žinias pri
siųsti anksčiau, negu papras
tai. Tik tos vietos žinios bus 
patalpintos Velykiniam ’ ”A- 
merikos” numery, kurios re
dakciją pasieks nevėliau ant
radienio rytą. Iš tolimesnių 
vietų korespondencijom vė- 

v liausiąs laikas — antradienio 
pietūs. Tikime, kad šį mūsų 
prašymą atsiminsite.

C. BROOKLYN, N. Y

Nelaiminga Mirtis
Pereitą šeštadienį darbe 

(kavos dirbtuvėj) mirtinai žu
vo jaunas vaikinas, vos tik 22 
m. amžiaus Jonas Gaudiešius. 
Apie tai buvo plačiau rašyta 
sekmadienio angliškuose laik
raščiuose. Bus laidotas balan
džio 1 d. iš Šv. Jurgio par. 
bažnyčios.

Skaudžios nelaimės ištiktai 
šeimai reiškiame širdingą už
uojautą.

Užbaiga Misijų
Pereitą savaitę iškilmingai 

užsibaigė moterų misijos. Rei
kia pasakyti, kad moterys la
bai skaitlingai ir tvarkingai 
lankėsi. Užbaigoje suteiktas 
Šv. Tėvo palaiminimas. Tris 
dienas buvo laikomos ir vai
kams misijos, kurie taipgi pa
sižymėjo skaitlingu lankymu. 
Misijonieriai net ir kūdikių 
nepamiršo ir jiems vakar bu
vo suteiktas laiminimas.

Nuo šio pirmadienio prasi
dėjo vyrų rekolekcijos, kurios 
baigsis Verbij Sekmadienį. * ♦

EKSTRA!

VIENMARŠKINIŲ BALIUS
Pavasaris jau čia pat. Sunkius lakmonus— 

ėiemos žiponus karsim į kertę! O kai sienos 
ims virpėti nuo lietuviškos pavasarinės pol
kos, šoksim vienmarškiniai. Tai bus gegužės 
1 dieną, penktadienį, Karalienės Angelų pa
rapijoj. Ruoškitės visos ir visi į VIENMARŠ
KINIŲ BALIŲ, nes ten bus juokų, verksmo

SKUBĖKIT ATSINAUJINTI

Kurių prenumerata baigėsi
ir neblogo užkandžio su gėrimais. Nepamirškit: pirmą dieną ar baigiasi, skubėkite ją at- 
Gegužės. Vėliau paskelbsime daugiau žinių apie ’’Vienmarš- sinaujinti, nes nuo Velykų 
kinių Balių”. Sekite ’’Ameriką”. prenumerata pabrangs.

Misijonierių Pasionistij tėvų 
Alfonso ir Gabrieliaus pamok
slai žmonėms labai patinka.

Lai Aukščiausias juos stip
rina ir laimina jų pašaukimą.

— Balandžio 17 d. Moterų 
S-gos 35 kp. rengia Kortų ir 
’’’Bunco” Balių parapijos sa
lėje. Tai bus pirmą penk
tadienį po Velykų, kuriame 
bus visokių pamarginimų ir 
dovanų už margučius. Pelnas 
parapijai. >

—o—
— Mūsų parap.Šv. Ražan- 

čiaus D-ja rengia 25 metų Ju
biliejaus Vakarienę Gegužės 
17 d. parapijos salėj. Progra
ma bus kokios jūs dar negir
dėjote. Taigi visus kviečiame 
atsilankyti. Tikietus galite įsi 
gyti iš anksto. Pranašas

—o—
Daug Serga.

Antanina Bušmienė 
613 17th St. Jai skubiai pada
ryta pavojinga vidurių opera
cija. Ligonė randasi Good Sa
maritan ligoninėj, Brooklyne.

Linkėtina ligonei greito pa
sveikimo, o jos šeimai užuo
jautos. Duktė Konstancija 
yra Šv. Jurgio par. choristė.

nuo

473

nuo

Jau senai serga Pranąs Žar- 
skis ir paskutiniu laiku ligo
nis jaučiasi gan silpnas. Jis 
randasi savo namuose 
39th St. Brooklyne.

—o—
Rozalija Jatkauskienė 

526 79th St. Brooklyne, taipgi 
gana smarkiai serga.

—o—
Petras Rimkus, jaunas vai

kinas pavojingai serga. Už jį 
sekmadienį buvo prašyta pa
simelsti, nes yra maža vilties 
kad jis pasveiktų.

Visiems ligoniams linkime 
greito pasveikimo, kad Vely
kas vėl su savo šeimomis kar
tu švęstų. Vietinis

EKSTRA!

Širdingai Dėkoju .. • • . 1
Veikėjos ir veikėjai, kurie 

taip daug parodėte pasišven
timo rengiant Fed. Apskričio 
vakarienę, priimkite nuošir
džiausią padėką. Visa rengi
mo komisija pasižymėjo savo 
nepaprastu atsidavimu sau 
paskirtam darbui. Užtat ir 
darbo vaisiai gražiausi. Ypa
tingos padėkos užsitarnavo 

jai tikietų platintojai ir paga
minto jos skanių valgių.

w - *

Visoms ir visiems nuošir
džiausias lietuviškas ačiū!

Kun. N. Pakalnis,

Fed. Apsk. Pirm.

DĖKOJA FEDERACIJOS
APSKRIČIUI

Be anksčiau suteiktos pini
ginės paramos ’’Amerikai”, 
D. N. Y. Federacijos Apskri
tys paskyrė šios vakarienės 
pelno dalį naujij raidžių Fon
dui. Už tai ’’Amerikos” re
daktorius atsiuntė Federaci
jos Apskričiui nuoširdžią pa
dėką, kuri seka:

’’Kur du stos, visados dau
giau padarys” — sako lietu
viška patarlė. Jei mes nebūtu
me organizuoti, argi žinotų 
kas-nors, kad mes gyvenam? 
Labai mažai. Bet kai susibu- 
riam į .krūvą, kai bendromis 
pastangomis imamės darbo, 
mus pamato ir įvertina netik 
mūsų draugai, bet ir priešai. 
Nežiūrint, kad mūsų apylinkė 
turėjo nemažiau visokių ka
talikiškų organizacijų ir an
ksčiau, bet kai jos nebuvo 
vieningos, kai dirbo be suta
rimo, jų darbo vaisius buvo 
specyfiškas ir labai apribotas. 
Šiandien, kada tos draugijos 
jungiasi bendram darbui į Fe
deraciją, jos be tos specyfiš- 
kos, neša ir didelę visuomeni
nę naudą katalikams. Taigi 
sveikiname Federacijos Aps
krities valdybą su jos energin
gu pirmininku priešakyj ir vi
sas Federacijai priklausan
čias draugijas.

Šia proga per Jus, Gerb. 
Pirmininke, leiskite padėkoti 
Federacijos Apskričiui ir vi
sai valdybai už suteiktą pa
ramą ’’Amerikai” atiduo
dant didžiąją dalį pelno pir
mosios vakarienės, sumoje
$39.00. Ši dovana yra mums 
ypatingai brangi, kai rengia
mės ’’Ameriką” padidinti ir 
jau užsakėme naujų raidžių 
seta, v

Federacijos Apskričiui lin
kime ir toliau varyti šventą 
Katalikiškos Akcijos darbą, 
vienijant visas draugijas ben
dram Dievo ir Tėvynės labui.

Kazys Vilniškis 
L. U. B., Ine. Direkt. Pirm.

Stiprėjame
Federacijos Apskričio va

karienė, įvykusi kovo 22 d. 
pavyko daugiau negu tikėta
si. Ji pavyko dėl to, kad va
karienės komisija solidariai 
dirbo. Šis didelės svarbos 
ir reikšmės įvykis, lai būna 
pavyzdžiu visoms mūsų drau
gijoms, ką galima nuveikti 
bendromis pajėgomis. Dabar 
jau galime manyti ir sakyti, 
kad mūsų veikimas pradeda 
įsisiūbuoti. Taip ir reikia. Šta\ j 
praėjusis Fed. Apsk. posėdis 
buvo labai gyvas ir skaitlin
gas. Jaunimo organizacijii de
legatai pareiškė didelio noro 
veikti Federacijoje, tik pra
šė Federacijos posėdžius iš
kelti iš paskutinio penktadie
nio į paskutinį mėnesio tre
čiadienį. Taigi, ateinantis Fe
deracijos Apskričio posėdis^ 
įvyks paskutiniame balandžio 
mėnesio trečiadieny, t. y. ba
landžio 29 d.

Draugijų delegatai esate 
prašomi pasižymėti ateinančio 
Fed. Apskričio posėdžio die
na. P.L,

—o—
FEDERACIJOS APSKRIČIO

POSĖDYJE, Kovo 27 d.

DALYVAVO:

Apreiškimo parapijos:
Šv. Vardo D-jos — Masai- 

tis, Baltrušaitis, Žemaitis, Vit
kus.

Gyv. Raž. D-jos — O. Stag- 
niūnienė, Vaiciekauskienė ir 
Draugelienė

L. Vyčių 41 kp. — šimaliū- 
naitė, Mažeikienė, Ivanaus
kas, Mažeika.

Par. Choro — Stagniūnaitė
Vaik. Jėzaus D-jos — Že- skas.

ej

Balandžio 3 d. 1936
1 I-MgjK 

meckienė, Rimkūnienė.
Mot. S-gos 29 kp. — Biele* | 

vičienė, Vaitiekūnienė, Šert- 
vytienė, Dobrovolskienė.

Amž. Raž. D-jos — Garliau- 
skienė, Skarulienė.

Tret. D-jos — Vismantais

Karai. Ang. parapijos:
Susiv. 134 kp. — V. Dau

baras, K. Krušinskas, St. Lu
kas, Ulevičienė.-

•Šv. Vardo D-jos — Daily- 
dėnas, Plioplys, Žemantauskas

Gyv. Raž. D-jos — Civinskie 
nė, Rapolskienė, Kruzienė ir 
Gudamskien.

Sodai. D-jos — Milašaus- 
kaitė, Tamašauskiūtė . i

Mot. S-gos 24 kp. — Tvas- 
kienė, Dumblienė

Šv. Jurgio parap. - 
Susiv. 115 kp. — Spaičys 
Mot. S-gos 35 kp. — Brau 

gaitienė, Ručinskienė.
Gyv. Raž. D-jos — Gerulie- 

nė.
Amž. Raž. D-jos — Jakub

čionienė, Mineikienė
Atsimainymo V. J.* parap. 
šv. Vardo D-jos — Lauiy- 

naitis, Čipas.
Šv. Raž. DJos — Norkevi 

čienė.
Susiv. 108 kp. ir Mot. S-gos 

30 kp. — Valantiejienė.
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M
kauskienė, K. Kazakauskienė 
Žvinienė, Tamulaitienė.

Susiv. 135 kp. — Dumbly
Mot. S-gos 29 kp. — Ten- 

beizienė, Miklaševičienė, Ben- 
dziuvienė, Mikulskienė.

L. Vyčiij 41 kp. — Ųugaus- 
kas, Kivyta.

šv. Vardo D-jos — Kazlaus 
kas.

Vaik, Jėzaus D-jos — O 
mienė.

vienė, Kamarauskienė.
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Sodai. D-jos — GudamskiO 
tė.

Šv. Vardo D-jos — Miko 
liūnas, Mulevičius. .

Par. Choro — Pr. Kizis
I. Bujokas.

Susiv. 134 kp. — Varnei
Treti. D-jos — J. Marcinkų 

vičiūtė.
Apašt. Mald. D-jos — Jan

kevičienė, Žylaitė.
Atsimain. V. J. par.

Mot. S-gos 30 kp. — Pet 
rulienė

šv. Jurgio parap. I
Šv. Vardo D-jos — KA
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Bendra Šv. Komunija
Šv. Vardo dr—jos nariams 

pranešama, kad Velyktj rytą, 
per pirmąsias Šv. Mišias Šv. 
Vardo d-ja eis bendrai prie 
Šv. Komunijos. Visi nariai 
prašomi tinkamai prisirengti 
ir ne vėliau kaip pusę valan
dos prieš Mišias, susirinkti į 
parapijos salę, o iš ten su vė
liava ir ženkleliais ant krūti
nės eisime į bažnyčią.

J. Mikolaitis
—o—

Pereitą sekmadienį parapi
jos salėje įvyko Šv. Vardo 
D-jos mėnesinis susirinkimas. 
Dalyvavo gana skaitlingas bū
relis narių. Malonu paminėti, 
kad susirinkimas, ačiū gerb. 
Daubarui ir kitiems veikles
niems nariams, buvo gana gy
vas ir rimtas. Tarp kit ko nu
tarta gegužės (May) 8 d. su
rengti linksmą pramogėlę — 
balių, kurio pelnas skiriama 
naujos apšildymo sistemos 
įrengimui. Numatoma, jog ba
lius bus pasekmingas, nes jau 
yra geros valios narių, kurie 
pasižadėjo paaukoti baliui rei 
kalingų reikmenų. Nėra abe
jonės, kad ir daugiau tokių 
prakilnių narių atsiras.

—o—
" Daug Pataisymų

Mūsų bažnyčios vaizdas pa
sikeitęs : gražiai numaliavoti 
altoriai, paauksuoti kielikai, 
įtaisyti nauji karpetai, nauja 
Amžinoji Ugnis. Žodžiu, įėjus 
į bažnyčią darosi jauku ir 
jauti kažkokią šventą nuotai
ką: rodos viskas aukojama, 
grąžinama Aukščiausiojo Gar
bei.

minimas. Trečiadienį vakare 
7:30 vai. Graudūs Verksmai 
ir Palaiminimas. Ketvirtadie
nį tik vienos mišios su proce
sija į Kristaus Kalėjimą 9 v. 
rytą. Bažnyčia bus atidaryta 
visą dieną, lankyti Šv. Sakra
mentą iki 10 vai. vakaro. Pen
ktadienį rytą 9 vai. pamaldos 
su procesija į Grabą. Šv. Sak
ramentas išstatytas visą die
ną. Bažnyčia atidaryta visą 
dieną iki 10 vai. vakaro. 7:30 
vai. vakaro Kryžiaus Keliai 
ir pamokslas. Šeštadienio rytą 
8 vai. šventinimas ugnies, Ve
lykų žvakės, vandens ir Šv. 
Mišios. Bažnyčia atdara visą 
dieną lankyti Šv. Sakramentą 
iki 10 vai. vak. 7:30 vai. vak. 
Kompletorium ir pamokslas.

—o—

Velykos
Prisikėlimo Mišios, procesi

ja, pamokslas ir Palaiminimas 
5:30 vai. ryto 9 ir 11 vai. ki
tos' mišios. Mišparų Velykų 
dieną nebus.

Velykų pirmadienį bus duo
damas Palaiminimas po 9 vai. 
Mišių. Visi parapijonai kata
likai kviečiami dalyvauti pa
maldose didžiojoje savaitėje 
ir naudotis Dievo malonėmis 
ir atlikti Velykinę išpažintį.

RADIO VAKARAS

' Balandžio 26 d. Transfigu
ration salėje (Marcy Ave. ir 
Hooper St.) įvyks pirmas ra
dio vakaras, kurį rengia Ra
dio vedėjas varg. Pr.' A. Dul
kė. Pelnas radio valandos pa
laikymui. Dainuos įžymesni 
apylinkės dainininkai-dainin-

. ikes. Scenoje šoks Dulkės ir 
Be to, dabar matyt taisoma kitų vaikai, gros smuikinin-

V. J. par.
>0 kp. — Pet*

[o parap. !
)-jog — KuciH'

gros Petro Kazakevičiaus (Pe 
ter Lambert) orkestras. Pra
šome paremti šį pirmą p. Dul
kės radio parengimą. Bilietų 
galima gauti pas p. Dulkę ir 
kitus, kurie yra skelbiami kas 
penktadienį 10:15 rytą per 
radio WMBQ stotį.

DR. J. PETRAUSKAS 
NAUJOJ VIETOJ

Dr. J. Petrauskas, jaunas, 
bet gabus lietuvis gydytojas, 
kuris pirma turėjo savo ofisą 
ant Grand Ave. Maspethe, da
bar persikėle į savo namą: 
57-22—69th Place, Maspeth,

kasdien 1-2 ir 6-8 vai. po piet, 
išskyrus šventadienius ir sek
madienius. D. J. Petrausko 
naujas telefonas — Newtown 
9-7337. Naujoj vietoj Dr. Pet
rauskui linkime pasisekimo.

PARENGIMAS GINKLŲ 
FONDUI

Balandžio 25 d. Dariaus-Gi
rėno Lituanikos Klubas ren
gia koncertą ir šokius Liet. 
Amerikos Piliečių Klube, 80 
Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Bus suvaidinta 3-jų veiksmų 
komedija 
no”; bus 
ir įvairių 
mų.

Pradžia
8 vai. vai. Kviečiame visus at
silankyti į šį parengimą. Pel
nas skiriamas Lietuvos Gink
lų Fondui.

Klubo rep: R. M.

’’Jaunikis iš Kau- 
skrajojantis paštas 
kitokių pamargini-

6 vai. vak., šokiai

Profesionalai ir biznie- 
skelbkitės ’ ’Amerikoj ’ ’,riai

jei norite, kad jūsų biznį vi-
ir gražinama sakykla, iš ku- kas Antanas Reišys. Šokiams suomene žinotų.
rios skelbiamas Kristaus Žo
dis. Malonu matyt mūsų kle-1 
Bono pastangas tinkamai už-' 
laikyti Dievo Namus.

—o—
Sodalietės

Penktadienį, Balandžio 24 
d. mūsų Sodalietės rengia1 
’’Bingo, Bunko ir Šokių” ba
lių, kuris įvyks parapijos sa
lėje. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Bilietai tik 40 c. Prie to So
dalietės pagamins pyragų ir 
šiltos kavos. Kviečiame visus 
atsilankyti. A. Vasauskiūtė

- z -o- ■< r 
Didžiojoj Savaitėj Mamaldos

Balandžio 5 d., Verbų Sek
madienį Mišios paprastu lai
ku. Verbų pašventinimas per 
Sumą, su procesija. Graudūs 
Verksmai 4 vai. p. p. ir Palai-

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 Sekmadienį:
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.

" 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.

EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avenue,

Telephone: Evergreen 8-7027

Brooklyn, N. Y.

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,

Tel.: STagg 2—6048

Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLK

M. P. BALLAS, Inc

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

Priešais Apreiškimo Bažnyčią 1
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

GRABORIUS

s Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

O'

< Tel. STagg 2-0783 NOTARY PUBLIC

į JOSEPH LE VANDA
į ■ ■ (LEVANDAUSKAS)
> GRABORIUS
v 107 Union Avenue, Brooklyn, N. Y. ?

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ 

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIUS 
GAZO PEČIUS

Rankpinigių nereikia — Išsimokėjimai per tris metus 
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 

(Housing Plan)
"Standard" Mes Išvalome Garo Boile

rius oru už $2.00 Ir dau
giau Klausykite mūsų Ra
dio garsinimo kasdien 15 
WMBQ. Jums nereikės rū
pintis nlekuom. Tik pašau
kite ar parašykite adresu© 

darni:

SAVAGE & PLATZ
994 MADISON ST., 

BROOKLYN, N. Y.
Tel: GLtnmore 5-8733

iwTi vrr uamn pttr. -1
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MUsų krautuvė tapo padidinta skaitlium skirtingų 
rūšių degtinių, Konjakų, vynų ir Jamaica Rum. 
Tūkstantis rūšių visokių gėrimų su žemomis kainomis.

Geriausia ir prieinamiasia dovana — 
yra geros degtinės arba vyno bonka, o 
visij geriausia ir įdomiausia dovana, 

Lietuvos valstybinė

valandas, 
valandas, 
pamaldos 
ryto, bus

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS

APEIGOS

REPUBLIC LIQUOR STORE 
LIETUVIŠKAS MONOPOLIS 

431 Grand Street 
’’Amerikos” redakcijos

Tel.: STagg 2-2306

PALOCIUS SALDAINIU
KRAUTUVĖ

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate 

Pusryčiai, Pietūs Ir Vakarienė. Gerlausls pasirĮnklmas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS
geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

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

Straight KENTUCKY
Whiskey
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Iii’ ill

■»

fe

■i.I

Įspūdingos Rekolekcijos
Sekmadienį baigėsi gaveni- 

nės rekolekcijos, kurias vedė 
kun. Dr. L. Mendelis. Rytą
mažiausia 700 priėmė Šv. Ko
muniją. Visą dieną buvo iš
statytas Šv. Sakramentas; 
žmonės gausiai lankėsi baž
nyčioje. Kupina bažnyčia žmo 
nių užbaigė visos savaitės re
kolekcijas su krikšto įžadų at
naujinimu. Kun. L. Mendelis 
yra puikus pamokslininkas. 
Nemanau, kad mes Amerikoje 
turime geresnį lietuvių tarpe. 
Aiški kalba, vaizdingi palygi
nimai imponuoja klausytojus. 
Neveltui daugelis pareiškė pa
geidavimą neužilgo vėl išgirs
ti kun. L. Mendelį. Pirmadie
nio rytą pamokslininkas at-

parapijos mirusius ir pasakė 
paskutinį pamokslą. Ryto trau 
kiniu išvyko Chicagon, duoti 
4 dienij rekolekcijas Šv. Ka
zimiero Akademijos moki
nėms.

Keturiasdešimt Valandų 
Atlaidai

Verbų Sekmadienį su suma 
prasidės 40 Valandų Atlaidai. 
Vakarais mišparai per tris die 
nas bus 7:30 vai. ir rytais mi
šios ir Šv. Komunija 6, 7, 8, 
ir 9 vai. Suma 9 vai. su pa
mokslu. Iškilmingas užbaigi
mas antradienio vakarą su 
procesija. Rytais ir vakarais 
pamokslus sakys kunigai sve
čiai.

Jurgio parapijoje, Bridgeport, 
Conn.

— Choras ruošiasi prie mar 
gumynų vakaro Klasčiaus sa
lėje, geg. 17 d., kada įvyks 
parapijos gegužynė. Bus ir 
basketball žaidimas.

Choras

Kovo 29 d. per 8 vai. Mi
šias choras bendrai ėjo prie 
Šv. Komunijos. Po Mišių bu
vo bendri pusryčiai parap. sa
lėj. Visi buvo patenkinti. At
silankė klebonas kun. N. Pa- 
kanlnis ir kun. J. Kartavięius i

Pabaigus pusryčius, visi vėl 
ėjo į bažnyčią giedoti per su
mą.
Ateity mūsų choras nutarė 
eiti bendrai prie Šv. Komuni
jos

* Didžioji Savaite
Trečiadienio vakare pamok

slas ir Graudūs Verksmai su 
Palaiminimu 7 :30 vai. Ketvir
tadienio rytą vienos mišios 
tiktai 9 vai. Vakare Kryžiaus 
Keliai 7:30 vai. Penktadienio 
rytą 9 vai. pamaldos su pro
cesija ; vakare 7:30 vai. Kry
žiaus Keliai ir pamokslas. Še
štadienio rytą 8 vai. pamaldos 
ir mišios;, vakare kompletai 
su pamokslu 7:30 vai. Bažny
čia atdara kasdien ligi 10 vai. 
nakties. Išpažintys rytais (iš
skyrus penktadienio) ir vaka
rais (išskyrus ketvirtadienio) 
Velykų rytą Rezorekcija 5:30 
vai. ir kitos mišios tiktai 10 
ir 11 vaL

—o— 
žinelės 

■ ' ■« .** '

— Lietuvos paveikslus ro
dys Januškevičius šį šeštadie
nį — bal. 4 d. vakare 7»:30 v. 
Įžanga 35c. ir 15 c.

- - Kun. Jonas Balkūnas ve
dė .3 dienų rekolekcijas Šv.

Balandžio 5 d. Verbų Sek
madienis. Verbos bus šventi
namos prieš 7 vai. Mišias ir 
dalinamos per visas Mišias. 
Prieš sumą bus procesija.

Didžiosios Savaites trečia
dienį ketvirtadienį ir penkta
dienį vakarais bus giedamos 
Tamsiosios Aušrines, (Leinen- 
tacijos) apmąstant Kristaus 
kančią ir mirtį. Mišios Didžia
jame Ketverge bus 9 vai. ir 
po Mišių procesija į Kristaus 
kelėjimą. Didžiajame Penkta
dienį pamaldos 8:00 vai. Po 
Mišių, procesija į Grabą. Pen

ktadienį iš ryto ir vakare bus 
Kryžiaus adoracija. Šv. Sak
ramentas bus įdėtas Graban 
Didžiajame Penktad. ir laiko
mas iki Velykų ryto. Kad 
žmonės galėtų lankyti Šv. Sa
kramentą, bažnyčia bus atda
ra nuo ryto iki vakaro; todėl 
malonu būtų, kad visos drau
gijos galėtų bendrai, pasisky- 
rusios tam tikras 
laikytų adoracijos 
Didž. Šešetadienį 
prasidės 7:00 vai.
laikoma Amžina Novena prie 
Panelės Švenčiausios. Po Mi
šių 7:30 kompletai ir pamok- 
slas. Velykų rytą Prisikėlimo 
Mišios su procesija 5:30 vai., 
o kitos kaip paprastai 8, 9 ir 
11 vai. suma. Tuoj po sumos 
bus Palaiminimas Šv. Sakra
mentu.

Pastaba: Šįmet nebus Trijų 
Valandų Merdėjimo pamaldų, 
nes bažnyčia trokšta, kad ti
kintieji labiau įvertintų litur
gines pamaldas, t. y. rytmetyj 
kai aukojama ta Nekruvina 
Auka, reikia bandyt suprast 
tąsias apeigas, kuriose yra 
tiek daug reikšmės. Kaip tai 
penktadienio rytą, yra atnau
jinama riša Kančia mūsų Iš
ganytojo. Todėl, kurie tik ga
lite, dalyvaukite per visas tas 
dienas rytmetinėse pamaldose.

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

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

ta

VELYKOMS IR VISOKIEMS 
PASILINKSMINIMAMS
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

, *
VALANDOS: 

12—2 p. p. 
6—8 vak.

Tel,: EVergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK
161 NO Gth STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel,: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUĖ

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

Tel.: MAnsfield 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIUPAM)

179 So. 2nd Street

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

DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO 4th STREET•

VALANDOS:
9—12 ryte
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel,: EVergreen 7-9105

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REpubllc 9-8040

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

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

Tek: JUniper 5—0259

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

A

Tr tt T Iš PRIEŽASTIESKOSULYS ŠALČIO
Yra pašalinamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONR 

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

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

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

Virš minėtų gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai Iš!

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

TEL Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS P. ŠALINSKAS)
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS

Graži, moderniška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs Kam* 
nariai duodama nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems 1*’ 
kalams. Kainos labai prieinamos.

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

LIETUVIŠKA MĖSINYĖIA - BUCERNE
ANTANAS NUOBARA, Sav.

449 Grand Street, (arti Keap St.) ’ Brooklyn, N. T 
Čia galima gauti gardžių lietuviškų skilandžių, dešrą 
kumpių ir kitij valgomų reikmenų. Parems išpildomi spe
cialūs užsakymai. Viskas užlaikoma švariai moderniškai 
įrengtoje krautuvėje. Čia perkantys yra patenkinti pre-

I kėmis ir patarnavimu.
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