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GALIMAS KARAS SU ANGLIJA
Lietuvos tautininkai džiau

giasi, kad jau ’’įsistiprina” 
Alytaus apskrity, kai tuo tar
pu prieš 1926 m. perversmą 
jie čia labai mažai buvo žino
mi. Tai ištikro yra ko džiaug 
tis: Lietuvos tautininkai įsi
stiprina Lietuvoj. Na, o kas 
žin kas tuo pat metu stiprina
si Klaipėdos krašte ? Ar Lie
tuvos tautininkams tas rūpi? 
Tą dar kartą parodys Klai
pėdos miesto seimelio rinki
mai, kurie įvyksta gegužės 
25 dieną.

—o—
Komunistai ir socialistai 

šaukia ’’Amerikos Lietuvių 
Visuotiną Seimą Lietuvos de
mokratijai apginti...” Kažin 
už kokios demokvatybės prin
cipus komunistai pradėjo ko
voti? Nemanome, kad plačio
ji Amerikos liet, visuomenė 
norės terliotis komunistų ba
loj.

—o—
Puikiausią pavyzdį Lie

tuvos spaudos ’’laisvės” gau
name iš tilpusio ’’Židinio” 
3 numery V. I. S. straipsnio 
— ’’Nepamatuota Kritika”. 
Lietuvos laikraščiai privers
ti spausdinti vyriausybės in
formacijų skyriaus praneši
mus, nežiūrint ar jie bus prie 
šingi laikraščio pasaulėžiū
rai, nusistatymui ar gerovei. 
Šit ir mokslo žurnalas ’’Židi
nys” visai teisėtai ir rimtai 
pakritikavo spaudos įstaty
mą. V. I. S. gi, negimtai ats»ę 
ko į kritiką: ’’reikia daugiau 
geros valios, o ne suktų išve
džiojimų.” V. I. S. yra val
džios agentūra savo propa
gandai ir visi laikraščiai, ir 
net žurnalai, privalo talpinti 
jos raštus. Kiek pastebėjome 
V. I. S. stinga geros valios ir 
vartoja suktus išvedžiojimus 
Tai jau ir spaudos laisvė!

Aidas 133 nr. skelbia Vil
kaviškio taut. apsk. atstovų 
suvažiavimo nutarimus, ku
riuose randame tokių perlų: 
kad nebūtų nereikalingo truk 
dymo dirbti tautinį bei vals
tybinį arba švietimo darbą - 
uždaryti esamas ir neleisi 
steigti naujų panašiais tiks
lais organizacijų; kad iš val
džios ar valdžios žinioje es
ančių įstaigų būtų pašalinti 
visi priešvalstybiškai nusi
statę valdininkai bei tarnau
tojai; kad būtų pritaikytos 
’’sankcijos” tiems kunigams, 
kurie dirba priešvalstybinį 
darbą; kad būtų atpiginta 
valstybinė degtinė ir alus. 
Tautininkai vėl pageidauja 
tik sau laisvės organizuoti, 
valdininkų vietas užimti... na 
ir pigiau gurkšnoti. Tautinin
kai, matyt, dar neskiria par
tijos nuo valstybės.

Dažnai spaudoje pasirodo 
įvairūs atgarsiai dėl svetim
šalių deportavimo. Valdinin
kai, laikraščiai, politikieriai 
ar draugijos savo sumany
mus kelia, kaip prašalinti ne
darbą. Visokį ultra - ameri
konai mano, kad deportavus 
svetimšalius bus daugiau 
darbo amerikonams, štai Na
tional Sentinels draugija rei
kalauja deportuoti 7.500.000 
svetimšalių. Ypač Sentinels 
kovoja socializmą, komuniz
mą ir anarchiją. Šiuos ele
mentus daugumoje sudaro 
įvairūs svetimšaliai. Ameri-

ITALAI NUGALĖJO ETIOPUS
PABALTĖ N EUTRALI

ITALIJA TRIUMFUOJA *

PARYŽIUS. — Kai Itali-
jos kariuomenė, vedama mar 
šalo Badoglio, jau beveik nu
galėjo Etiopus ir be jokio pa
sipriešinimo užima svarbes
nius strateginius ir prekybi
nius centrus Etiopijoj, tai 
Mussolini skubiai ruošiasi 
karui su Anglija Viduržemio 
jūroj. Italijos laimėjimai Af
rikoj ir paėmimas sričių, kon 
troliuojančių Tano ežero van
denis, Angliją gali prievesti 
prie kraštutinumo ir ji gali 
norėt pasinaudot italų laimė
jimais, iš jų atimant svarbes
nes vietas Etiopijoj. Italija 
jaučia, o gal tik įsivaizduoja. 
Tačiau Mussolini įsakė ištie
sti minas jūrose už kelių 
mylių nuo didžiųjų Viurže- 
mio uostų: Genoa, Neapolio, 
Palermo, Brindizi ir Romos 
naujo uosto Ostia. Paruošta 
artilerija ir aviacija gintis 
nuo galimo anglų puolimo ir 
tuo pačiu kitos aviacijos da
lys gavo įsakymus būti pasi
ruošus atlikti puolimus Ang
lijos laivyno, jei įvyktų gin
čas. Bendrai, Italija gyvena 
karo ūpe. Nežinia, kaip Ang
lija elgsis. Franci ja gavo rei
kalavimą iš Italijos pareikšti 
savo nusistatymą, Francija 
perspėjo Angliją varyti 
prieš Italiją su sankcijomis, 
nes kitaip Europa gali neiš
laikyti lygsvaros.

ANGLIJA NERIMSTA

GENEVA. — Italijos už
ėmimas visų Tana ežero sry- 
čių Etiopijoj, kur Anglija tu
rėjo didelės įtakos, Anglus 
verčia griebtis griežtų prie
monių prieš Italiją. Užimda
mi Tano ežero srytis, italai 
pakerta galimybę anglams 

, įsigalėti Afrikos gyvybės ar
terijoj, apie ką jie svajojo 
šimtmečius ir dėjo pastangas 
Tačiau Anglija jaučia, kad 
ji neturi galimybės pakirsti 
kelią Mussolinio žygiams ir 
dėl to nerimsta — Genevoj 
šaukiamas T. S-gos ”13-os 
komiteto” posėdis, kuris ta
čiau neduoda anglams jokių 
vilčių.

tuvoj gerai žinomo Redslobo 
straipsnis apie Baltijos vals
tybių saugumo garantijas. 
Autorius reikalauja, kad res
tauruojant saugumą Euro
poj nebūtų užmirštos ir Bal
tijos valstybės, kurioms mo
kslininkas reiškia šiltos sim
patijos.

Smulkiai išnagrinėję gali
mas saugumo formas, prof. 
Redslobas apsistoja prie neu
tralumo, nurodydamas, kad 
pastovus Baltijos valstybių 
neutralumas geriau už viską 
atatiks ne tik pačių Baltijos 
valstybių, bet ir jų didžiųjų 
kaimynių interesus.

Be to, Baltijos valstybių 
neutralumas laiduotų visiems 
tokią svarbią Baltijos jūros 
laisvę. 

i ■ ............... ....................... .

NORVEGAI DOMISI 
LIETUVA

Nesenai įsisteigusi Norve
gijos — Baltijos draugiją 
ėmė smarkiai domėtis Balti
ja ir Lietuva. Dar šią vasarą 
daugiau kaip 100 norvegų, 
daugiausia draugijos narių, 
nori aplankyti savais automo 
biliais Lietuvą, kad galėtų 
arčiau susipažinti su mūsų 
kraštu.

Ta draugija yra įsteigusi 
žiemos sportui, specialiai pa
šliūžų sportui skatinti, perei
namą dovaną. Pereinamoji 
dovana teikiama Baltijos stu 
dentų sporto organizacijoms. 
Dovano susideda iš 11 sidab
rinių taurių ir yra tuo tarpu 
deponuota pas Lietuvos uni
versiteto rektorių p. Roeme- 
rį.

Ateinančią žiemą bus su
rengtos Baltijos studentų pa
šliūžų lenktynės tai norvegų 
dovanai laimėti.

UŽDARYTOS LIETUVIŲ
SKAITYKLOS

Į 4 '
l u 1 -.....—■

— Vilniaus - Trakų apsk. 
Storastos įsakymu, šiomis 
dienomis buvo uždarytos še
šios ’’Ryto” draugijos lietu
viškos liaudies skaityklos. 
Valkinykų valsčiuje uždary
ta Daržininkų kaimo skaityk 
la; Varėnos valse. — Zervy- 
nų ir Dručminių skaityklos; 
Gervėčių valsčiuje — Girių, 
Miciūnų ir Galčiūnų skaityk
los.

Breslaujos apskrityje už
darytos dvi lietuviškos Liet. 
Šv. Kazimieio draugijos 
skaityklos: Bužionių ir Uo- 
sonių sodžiuje. Prieš šių skai 
tykių uždarymą, buvo atvy
kusi Breslaujos policija ir 
jas gerai iškrėtė. Bužionių 
skaitykloje užantspaudavo 
Šv. Kazimiero, Vytauto Did. 
ir Lenkijos prezidento Mas- 
cickio paveikslus.

BALTIJOS SANTARVĖS 
KONFERENCIJA

BALTIJOS NEUTRALU
MAS

ŽENEVA. —’’Journal dės 
Nations” įdėtas ilgas Stras
bourg© universiteto tarptau
tinės teisės profesoriaus, Lie

ko j e plačiai visuomenėje pro- 
poguojama nuomonė depor
tuoti komunistus.

Sveikiname Amerikos Bal
tijos Draugiją už jos gražią 
darbuotę. Balandžio 18 d. D- 
ja ruošia koncertą - balių Es
tų Švietimo draugijos patal
pose, New Yorke. Ten pat 
balandžio 18 ir 19 d. įvyks 
Lietuvių, Latvių ir Estų dai
lės paroda. Šitokį parengimai 
artina broliškas tautas ir sti
prina Baltijos bendradarbia
vimo idėją. Remkime inicia
torių pastangas bendravimu, 
daile bei menu solidarizuoti 
giminingų tautų veikimą.

LIETUVOS MOKSLININ
KAI KVIEČIAMI Į

BELGIJA

Lietuvos mokslo įstaigos 
ir mokslininkai kaskart imą 
vis plačiau santykiauti ąu ki
tų kraštų mokslo įstaigomis 
ir mokslininkais. Lig šiol 
Lietuvos mokslininkai jau 
užmezgė draugingus santy
kius su Prancūzijos, Čekoslo
vakijos, Latvijos, Belgijos, 
Estijos, Š. Amerikos ir kitų 
kraštų aukštosiomis mokyk
lomis. Kai kuriuose tuose 
kraštuose žymesni Lietuvos 
mokslininkai yra skaitę visą 
eilę paskaitų.

Dabar, vasario 16 d. proga 
Vytauto Didžiojo universite
tas gavo 4-rių Belgijos uni
versiteto, Briuselio, Lježo, 
Lveno ir Gento — sveikini
mus ir kvietimą Lietuvos 
profesoriams vasarą atvykti 
skaityti paskaitas. Vytauto 
Didžiojo universitetas šį k vie 
timą priėmė ir vasarai į Bel
giją su paskaitomis pasiųs 
kelis žymius savo profesorius

— Pereitais metais per 
Londoną išvažiavo į Abisini
ją lietuviai technikai: J. Sa- 
bakonis, Ig. Kučinskas, VI. 
Kriauna ir A. Bauža. Dabar 
jie parašė į Lietuvą savo gi
minėms, kad gerai uždirba.

PARYŽIUS. — ’’Temps 
praneša, kad ryšium su susi
komplikavusia tarptautine 
padėtimi nutarta pagreitintu 
būdu sušaukti Baltijos san
tarvės konferenciją. Konfe
rencija turėjo įvykti Taline 
gegužės m., bet dabar ji, pa
sak prancūzų oficiozo, būsian 
ti padaryta, manoma, balan
džio mėn. pradžioje.

’’Temps” žiniomis, tos kon 
ferencijos programoj būsią 
du svarbūs punktai: Baltijos 
valstybių nusistatymas pran
cūzų Sovietxj pakto atžvilgiu 
ir klausimas dėl Baltijos san 
tarvės atstovavimo Tautų 
Sąjungos Taryboj.

NUŽUDĖ RAŠYTOJA

Balandžio 10 d. vyrui išė
jus į darbą, tūlas piktadaris 
kažkaip įsigavo į Mrs. Nan
cy Titterton apartmentą (22 
Beekman Pl. New York City) 
ir ją nužudė. Ekspertai mano 
kad žudikas yra lytinis pa
mišėlis, kuris Mrs. Titterton 
užpuolęs išžagino ir paskui 
nužudė, ją užsmaugdamas iš 
marškinių padaryta kilpa ir 
paskui pakišdamas po bėgan 
čiu vandeniu maudynėj. Mrs. 
N. Titterton yra autorė - ra
šytoja, National Radio Broad 
cast. C. direktoriaus žmona. 
Iš kambaryj rastų purvų ir 
neaiškių likusių rankų žymių 
(fingerprints), policija mano 
suseks nusikaltėlį.

Bendrai, moterims reikia 
būti atsargioms, kada vyrų 
namuose nėra. Jei kas pasi
beldžia į duris, neatidarykite' 
jų neįkąbinę grandinės.

Panašių moterų išniekini
mų New Yorke daug pasitai
ko.

KVIEČIA SPORTININKUS 

Į AMERIKA

KAUNAS. — DULR gavo 
iš Chicagos telegramą, kad 
lietuvių olimpiados komite
tas savo nepaprastame pasė
dyje nutarė Lietuvos sporti
ninkus pakviesti į Ameriką. 
Tuo reikalu tartis į Lietuvą 
vyks lietuvių olimpiados ko
miteto pirmininkas adv. Bag- 
džiūnas.

EVANGELIKŲ FAKULTE

TAS Į KLAIPĖDA

Klaipėdos krašto evangeli
kų daugelis kelia klausimą, 
kad būtų perkeltas į Klaipė
dą Evangelikų fakultetas. 
Tada nereikėsią pastorių ga
bentis iš Vokietijos, o bus 
sustiprintas kultūrinis fron
tas. Plačiau tą klausimą nag
rinėja "Vakarai ” UI. 22 d. 
numeryje. Tikisi, kad tas 
klausimas bus teigiamai iš
spręstas ir fakultetas perkel
tas į Klaipėdą.

’MAISTO ’, LAPĖNO IR
KITŲ BYLA

Tautininkų lyderio ir .buv. 
’’Maisto” B-vės pirm. Jono 
Lapėno ir kitų ’’Maisto” bo
sų byla prasidėjo Šiauliuose 
kovo 23 d. Kaltinamieji — Jo 
nas Lapenas, P. Lapenas, A. 
Pranculis ir kiti. Liudininkų 
apie 50. Byla susidomėjimas 
labai didelis. Atvyko net už
sienio žurnalistai ir kinoope- 
ratoriai. Šioje byloje ’’Mais
tas” yra pareiškęs civilinį 
ieškinį 812,288,65. Kubiliui 
direktoriaujant, ’’Maistui” 
ir Valst. Iždui esą padaryta 
173,768,95 ir Pranculiui di
rektoriaujant — 638.519,70 
litų nuostolių.

DARBININKAI LAIMĖJO

— Albanijoje, Skutari mie 
ste, jau kelintus metus dirba 
ligoninėje gailestinga sesute 
lietuvaitė Barbora Juškaity- 
tė. Tai vienintelė Albanijos 
lietuvaitė, kuri eina slaugyto 
jos pareigas. Kadangi ligoni
nės gydytojai visi svetimtau
čiai ir albanų kalbos nemoka, 
tai Juškaitytei tenka būti 
vertėja. Skutari mieste Juš- 
kaitytę visi labai myli ir ją 
vadina Ma Motramano sesu
te. Sesutė Juškaitytė skun, 
džiasi, kad jau daug metų nė
ra girdėjusi gyvos lietuvių 
kalbos.

Apie 100 spaustuvininkų 
Telegraph Press kompanijos 
buvo išėję į streiką, kada 
kompanija atsisakė prijažinti 
uniją ir nukapojo algas rai
džių rinkėjams ir presmonam 
nuo 95c. iki 85c. į valandą.

Kadangi ši kompanija gau
na ir valdžios spaudos darbų, 
tai valdžia įsikišo į ginčą 
darbininkų su "darbdaviais. 
Kompanija buvo priversta 
pripažinti uniją ir grąžinti 
pirmiau mokėtas algas.

Philadelphia. Pa. — Stan
dard and Cleopatra Shoe 
kompanijos darbininkai bu
vo išėję į streiką. Jie reikala
vo pripižinti uniją. Kompani
ja iš karto nenorėjo sutikti. 
Darbininkai vieningai laikė
si. Štai po keturių dienų strei 
ko kompanija sutiko pasira
šyti sutartį, pripažindama 
uniją, įvesdama 40 vai. sa
vaitę ir pakeldama algas nuo 
15 iki 25%. Toje dirbtuvėje 
dirba 600 darbininkų.

KUN. C. E. COUGHLIN PA
SKYRĖ DIENA KON

VENCIJAI

DETROIT, Mich. — Kun. 
Charles E. Coughlin, sekmad. 
balandžio 12 d. kalbėdamas 
per radio, pareiškė, kad Na
tional Union for Social Jus
tice konvencija įvyks rugp. 
13 —16 d.d., Cleveland, Ohio.

NUO POTVYNIO NUKEN-
TĖJUSIEMS AUKOS

Potvynio paliestų gyvento
jų Kaune pagalbon ateina ne 
tik lietuviai, bet ir kitatau
čiai: Generalinis Konsulatas 
šiuo reikalu pirmą auką gavo 
iš Pittsburgho advokato R. 
J. Luksha (rodos baltgudis)

Visos Konsulate gaunamos 
aukos skubiai siunčiamos 
Kaunan. Nukentėjusiems pa
galba reikalinga— kiekvie
nas centas bus jų nuošidžiai 
įvertinamas.

’’Kas duoda skubiai - duo
da dvigubai.”

Liet. Gen. Konsulatas 
46 5th Ave., New York, N. Y.

MEKSIKA IŠTRĖMĖ

CALLES

MEXICO CITY. —Meksi
kos prezidento Cardenas įsa
kymu iš šalies ištremtas bu
vęs respublikos valdovas 
diktatorius z Plutarco Elias 
Calles. Jis kaltinamas už ke
leivinio traukinio susprogdi
nimą, kame žuvo 12 asmenų.

Kartu su juo ištremta ir jo 
3 patarėjai, Marones ir Leon, 
buvę ministerial ir M. Orte
ga, buvęs Guanajuato guber
natorius.

Gen. R. Navarro su trimis 
karininkais nuvyko į Calleso 
namus ir jis paimtas airpor- 
tan. Callesą palydėjo jo trys 
sūnūs ir duktė.'Airporte lau
kė kiti trys jo sėbrai. Trimo- 
toriniu lėktuvu visi keturi 
pristatyti į J. Valstybių pa
sienį — Brownsville, Texas, 
ir ten paleisti.

Sakoma, kad Calles pasi
ryžęs apsigyventi San Diego, 
Cal.

Calles yra buvęs Meksikos 
prezidentas, atkaklus Katali
kų Bažnyčios priešas. Jo pa
stangomis į valstybines mo
kyklas įvestos socialistiškos 
pamokos. Ištremtas už san- 
kalbiavimą, kad pašalinus 
prezidentą Cardenas ir pag
robus šalies valdymą.

KAUNO LENKAI VILNIUJ

VILNIUS. — Vilniuje įvy
ko- ’’Kauno lenkų s-gos” na
rių susirinkimas, kame kal
bėjo Vilniaus vaivada Bo- 
cianskis, dir. Wielhorskis ir 
kiti. Suvažiavime dalyvavo, 
matyt, slaptai į Vilnių nuvy
kę delegatai, kurių pavardžių 
lenkų spauda nemini. ”Gaze- 
ta Polska” tik pasako, kad 
vaivada Bocianskis, po pra
nešimų, padėkojo Kauno de
legatams už jų atvykimą ir 
pranešimą apie esamą padė
tį. Šis susirinkimas, kaip ra
šo Viln. Ryt., nuo popietinių 
valandų nusitęsė iki vidur
nakčių.

SENATOR. LINDHAGEN

LIETUVOS DRAUGAS

Švedų senatorius, buv. bur
mistras C. Lindhagenas, pla
čiai žinomas Lietuvoje ir 
daug dirbęs Švedijai su Bal
tija kultūriškai bei politiškai 
suartinti, paskutiniu laiku va 
ro akciją kad Baltijos drau
gijos Stokholme prisijungtų 
prie garsiosios Skandinavi
jos draugijos ’’Norden.” Prie 
’’Norden” draugijos, turin
čios savo skyrius visuose žy
mesniuose šiaurės miestuose 
be švedų, danų ir norvegų, 
prisideda dar islandiečiai ir 
suomiai. Draugijos lėšos di
delės ir jos veikimas labai 
reikšmingas. , • I

'• DARBAS EINA BE 

RAGINIMŲ

Kada ’’Amerikos” admini
stracija sumanė įsigyti nau
jas raides, kiti nenorėjo nė 
girdėti, nes žinojo, kad paja
mos yra menkos palyginus 
su esamom išlaidom. Tačiau 
administracija sumanymą nu 
tarė vykdyti, žinodama, kad 
nemeža bus pritarėjų, kurie 
prisidės ir savo centu. Per 
trumpą, palyginamai, laiką 
sukeltas raidėms įsigyti fon
das ir tik maža dalis liko ne
išmokėta. Vienok jokios abe
jonės nėra, kad lengvai susi-, 
darys reikalinga suma ne tik 
raidėms išmokėti, bet ir ad
resavimo mašinai nupirkti, 
nes tiek draugijos, tiek pavie 
niai asmenys tą sumanymą 
remia ne vien žodžiu, bet ir 
piniginiai. Jau teko girdėti, 
kad Moterų S-gos 24 kp. Ge
gužės 15 d. Karalienės Ang. 
parap. salėje rengia vakarą 
Moterų S—gos 29 kp. (Ap
reiškimo par.) žada surengt 
V’Bunco Balių ’’Amerikos” 
naudai. O čia kas savaitę vie
nas kitas ’’Amerikos’1’ skai
tytojas, kurie lyg tos skruz
dės nors ir po mažą gabalėlį 
nešdamos — nedidelėm do
vanom augina fondą. Taip, 
štai, didž. ketvirtad. Ona 
Stumbrienė atsinaujino . ”A- 
meriką” ir raidžių bei adre
savimo mašinos fondui pado
vanojo $2.00. p. Stumbrienei 
esame dėkingi.

Kitus prie to prisidėti Ma
ginti netenka, nes visi gerai 
suprantate reikalą ir jei kas 
galėsite — patys tai padary
site. Dabar ypatingai gera 
proga padaryti pradžią ad
resavimo mašinos fondui.

Tuo tarpu širdingai dėko
jame visiems pavieniams as
menims ir draugijoms, kas 
-tik prisidėjo ar prisidės prie 
raidžių fondo.

’’Amerika”

DĖKOJAME *

PAGERBĖ VYDŪNĄ

— Prūsų Lietuvos veikėjui 
Vydūnui suėjo 68 amžiaus 
metai. Ta sukaktis buvo gra
žiai paminėta. Vydūnui buvo 
pasiųsta visa eilė sveikinimų, 
be to, jis paminėtas V Radio
fone ir dideliu literatūros va
karų Klaipėdoje.

Nuo 1934 m. Vydūnui už
drausta išvykti .į Lietuvą 
Jis yra išviso sukūręs per 60 
lit. veikalų. Dabar rašo nau
ją veikalą ’’Sąmonė.”

Nemaža gerb. Amerikos 
skaitytojų nepamiršo pasvei
kinti ’’Amerikos” štabą su 
Šv. Velykomis. Kai kurie iš 
jų džiaugėsi ’’Amerikos” pro 
gresu, kiti pažadėjo paramą, 
treti užgyrė štabo nenuilsta
mas pastangas ir darbą.

Mums tie laiškai yra jėgos 
šaltiniu, skatinančiu dirbti 
kiek mūsų jėgos ir sveikata 
leis.
Už sveikinimus visiems šir
dingas ačiū!

’’Amerikos Štabas
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t RUSIJA IR JAPONIJA
Rusai ir Japonai yra amžini priešai. Kai mažutė Japo

nija 1904-1905 m. supliekė rusus, Rusija nuolatinai bijosi 
japonų ekspansijos Tolimuose Rytuose. Prieš tai rusai už
ėmė didžiausius Azijos plotus ir savo įtekmę piršo kinams. 
Dabar japonai norį užviešpatauti geltonos rasės pasaulį, 
skverbiasi į Azijos plotus, ko nepakenčia rusai. Rusai nega
li užiniršti Admirolo Tozos ir japonų laivyno strategijos 
rusų-japonų kare, kai žuvo 90.000 rusų, o tik keturiasdešimt 
tūkstančių joponų.

Nors rusai didžiuojasi savo kariuomenės didumu ir pa
siruošimu, bet karo bijo. Karo nenori ir japonai. Japonų mi- 
nisteris pirmininkas Hirota pareiškė užsienio spaudos ats
tovams:’’Mūsų užsienio politika visiškai remiasi 1933 m. 
kovo 27 d. dekretu, kuris buvo paskelbtas pasitraukiant Ja
ponijai iš Tautų Sąjungos. Mes trokštame gyventi taikoje 
ri bendradarbiauti su visomis tautomis, kad tuo būdu pa
vyktų įgyvendinti visuotiną taiką ir žmonijos gerovę. Ir to
liau Japonija darys pastangų normalius santykius tarp mū
sų krašto ir Mandžiuko bei Kinijos ir stengsis tarp tų tautų 
sudaryti nuoširdaus bendradarbiavimo atmosferą. Tuo pa* 
čiu metu mes esame pasiryžę su Didžiąją Britanija ir Jung
tinėmis Valstybėmis, o taip pat ir su kitomis tautomis ir to
liau palaikyti tuo’s tradicinius ryšius, kurie mus jau jungia. 
Būdamas užsienių reikalų ministeriu, aš paketinau, kad ne
bus karo tol, kol būsiu ministeriu. Tas paketinimas pasilie
ka galioti ir dabar, kada esu ministeris pirmininkas. Mūsų 
užsienio politika nepasikeis, tačiau mes stengsimės kaip ga
lėdami greičiau sutvarkyti visus užsienių ir politikos klau
simus.”

Kaip Hirota nekalbėtų, bet politinės pozicijos nelemia 
nieko gero. Japonai suėjo sutartin su vokiečiais, o rusai su 
francūzais. Paskutiniai įvykiai Mongolijoj paraku atsiduo
da. Rusų-japonų karas paliestų visą Europą ir Aziją. Ypač 
Pabaltė skaudžiai galėtų pajust karo veiksmus Tolimuose 
Rytuose, nes jie paskatintų vokiečius žygiuoti į Rusiją.

POLITINE KATALIKYBE

Moderniški laisvamaniai, (nės katalikybės ’ ’kriminalu 
ypač vokiečių rasistai, sura
do naują arkliuką — ’’politic 
nę katalikybę” ir iš jos sten
giasi padaryti priedangą sa
vo kovai su Kat. Bažnyčios 
mokslo įtaka visuomenės gy
venime.

Visų pirma neteisinga ir 
nelogiška, kad polotikos (o 
ne objektyvinio teisingumo) 
vardu smerkiama politika. 
Jei politika ar politikavimas 
sudaro socialinę žmonių ydą, 
tai (šiuo atveju išeina taip, 
jog ’’aklas aklam kelią rodo”.

Jei bloga politikuoti kata
likui, tai lygiai taip bloga po
litikuoti ir laisvamaniui ir 
pagoniui rasistui, ir marksi
stui. Dabar yra priešingai: 
nekatalikui politika yra ge
ras dalykas, tikinčiam kata
likui — yda ir net nusikalti
mas valstybei. Tuo būdu pa
sidaro nežmoniškas impera
tyvas: ’’Jei nori rūpintis val
stybės gerove ir visuomenės 
reikalais, tai išsižadėk savo 
religijos, nes politikuoti ka
talikui — tai nusikaltimas”.

Iš tiesų, kas grūmoja ”po- 
litirfei katalikybei”, tas tuo 
pačiu stato alternatyvą: ar
ba išsižadėk praktikuot savo 
tikėjimą ir dorą, arba būk ne 
pilnateisis valstybės pilietis. 
Šiuo atžvilgiu ’’’apolitinis ka
talikas” yra tas, kurs retkar
čiais į bažnyčią užsuka ir ten 
porą kartų persižegnoja, bet 
išėjęs iš ten giria visa tai, ką 
laisvamaniai politikai daro 
jo tikėjimo ir doros griovi
mui. Jei pav., politikai sako, 
kad Vokietijos Kristus esąs 
Hitleris, tai ’’apolitinis kata
likas” turi viešai tam pri
tart, nes jei jis priešinsis, tai 
tuo pačiu bus kaltas politi-

-I Jei politikai sako, kad po
litinė žmogžudybė nėra nuo
dėmė, o dar žygdarbis, tai 
’’apolitinis katalikas” turi 
jam pritarti ir dar pasiūlyti 
kam reikia savo patarnavi
mus. Jei politikai sako, kad 
civilinė moterystė geresnė už 
sakramentalinę, jei laisvama
niškos organizacijos ir idėjos 
geresnės už katalikiškas, tai 
’’apolitinis katalikas” turi 
tam pritarti ir net aktingai 
tas organizacijas ir idėjas 
remti.

Taigi būt ’’apolitiniu kata
liku” reiškia belankant baž
nyčią išsižadėt Kristaus ir 
besižegnojant pradėt atvirą 
kovą su Jo mokslo įtaka vi
suomenės gyvenimui, nes iš 
esmės imant, kova su ’’politi
ne katalikybe” yra kova ne 
su krikščionių demokratų, 
centro ar italų populirų par
tija, nes Kat. Bažnyčia nė su 
viena politine partija ir nė 
su vienu politiniu režimu sa
vo likimo neriša, bet po ’’po
litinės katalikybės” neapy
kantos priedanga kariauja 
su gyvu krikščioniškos dva
sios pasireiškimu socialinia
me gyvenime. Iš ’’apolitinės 
katalikybės” reikalaujama 
pritarimo visiems smurto ir 
neteisėtumo aktams, visiems 
pagonybės recidyvams, jei 
tik jie eina iš valstybės vir
šūnių pusės; ’’apolitinis ka
talikas” yra tik tas, kurs pa
reiškia atvirą pagarbą nuo
dėmei ir jos emblemoms, kad 
ir kokio ’’fuhrer’io” pavidalu.

Kadangi viešojo gyvenimo 
blogybės negali būti neutra- 
liškos ir nepaliesti atskiro 
asmens sąžinės ir pasaulė
žiūros, tad šiuo atžvilgiu

Padaręs keletą pastabų 
apie Tautišką Susivienijimą, 
jame vykstančią kovą tarp 
socialistų ir. tautininkų ’’Dar 
bininkas” padaro pastabą, 
kad kaip Taut. Susivienijime 
yra pavojingi socialistai, taip 
Katalikų Susivienijime yra 
pavojingas apsileidimas, ku
ris gali turėti blogų pasėkų. 
’’Darbininkas” rašo:

’’Mūsų Katalikiškam Susi- 
vien. konstitucija reikalauja, 
kad nariai eitų katalikiškas 
pareigas ir tuo būdu apdrau
džia Susivienijimą nuo įsibro 
vimo nekatalikiškojo elemen- 
to.Čia tenka tarti pagarbos 
ir dėkingumo žodis pirmie
siems mūsiškio S-mo organi
zatoriams, kad taip apdairiai 
apsaugojo jo neliečiamybę. 
Bet — tykus ir stovįs ant vie 
tos vanduo pamažėliu ima 
pelėti ir gesti. Atsiranda ten 
visokių šlamu ir bakterijų, 
kurios užteršia vandens tyru
mu. Tas pats įvyksta ir mū
sų organizacijose, kada jos, 
išoriniai apsaugotos nuo pa
vojų, pradeda tingiai snausti 
ir vegetuoti. Viskas gerai, 
tai kam čia rūpintis — su 
tuo obalsiu jos gula ir kelia. 
Bet neveiklumo pasėkos ne
trukus ima pasireikšti. Snau- 
dulinga ramybė sudaro dau
giau pavojaus negu išoriniai 
sukrėtimai. Ir tobuliausia pa
dirbdinta mašina ima rūdyti 
ir gesti — dėl nenaudojimo.

Nesakau, kad mūsų kata- 
ikiškas Susivienijimas jau 
lutų toks neveiklus, kad jam 
gręstų surūdijimo pavojus. 
Jame daug veikiama. Jau pa
tsai jo organas ’’Garsas” į- 
einąs į katalikiškos spaudos 
šeimą, smarkiai stiprina ka
talikų frontą. Skaitlingas 
Bennsylvanijos katalikų ko
lonijos juomi kaip tiktai ir 
maitinasi. Atimkite S-mo 
organą iš tos apylinkės, ir 
tenykštė katalikybė, o dar 
daugiau lietuvybė atsiras 
rimtame pavojuje.

Taigi SLRKA vien su savo 
organu jau atneša neapskait- 
liuojamą naudą. Tačiau pati 
organizacija galėtų daugiau 
veikti - bruzdėti. Ji turėtų 
būti platesnė, visuomeniškes- 
nė. Ypač galėtų išplėsti savo 
veiklą ir įtaką Naujosios An
glijos lietuvių kolonijose, ku
rios puikiai mokėtų sunaudo
ti tokį pliusą kaip SLRKA, 
neštų visuomenei naudą, ata
tinkamą organizacijos didu
mui, turtui, svarbai.”

lietuvių gyvenimą ir jų nuo
taiką. Po paskaitos atsaki
nėjo į paklausimus.

Kovo 27d. kalbėjo Vilniaus 
krašto reikalais Elizabeth, N. 
J. visuomenei lietuvių parap. 
salėje, kur rado daug vilnie
čių dzūkų, kurie gyvai klau
sinėjo apie Vilniaus krašto 
gyvenimą, apie savo gimines, 
kurių daugelį V. Uždavinys 
pažįsta asmeniškai. Kai ku
rie net verkė minėdami sa
viškių pavergtų brolių var
gus.

Kovo 28 d. dalyvavo laik
raščio ”Vienybė” leidėjų sei
me, kurį pasveikino Vilniui 
Vaduoti S-gos vardu ir pasa
kė trumpą kalbą, paliesda
mas Vilniaus reikalus. Kovo 
29 d. dalyvavo tos pačios 
’’Vienybės” surengtame ban- 
kiete, kur pasakė plačią kal
bą Vilniaus reikalais, iškel
damas lietuvių tautos vienin
gumo reikalą siekiant Vil
niaus laisvės.

Balandžio 2 d. V. V. S. 
Newarko, N J. skyrius suren
gė viešas prakalbas Vilniaus 
reikalais Newarko visuome
nei. Prakalbas vedė skyriaus 
pirm. S. F. Gudas. Kelias tau
tiškas dainas ir Vilniaus Him 
ną padainavo Šv. Cecilijos 
choras, muz. A. Stanišausko 
vedamas.

Balandžio 3 d drauge su 
WS Newarko skyriaus iždi
ninku A. S. Trečioku, V. Už
davinys išvyko į Washingto- 
ną, kur bal. 4 d. Washingtono 
Lietuvių Draugijos nariams 
padarė pranešimą Vilniaus ir 
Nepričlausomos Lietuvos rei
kalais. Washingtono Lietuvių 
D-ja nesenai susiorganizavu
si ir V. Uždavinio praneši
mas buvo pirmas iš Lietuvos 
atvykusio žmogaus praneši
mas, kuriuo gyvai domėjosi 
vietos lietuviai, daugumoje 
Amerikoje gimę, augę ir Lie
tuvos nematę, užtat prelegen
tą apibėrė klausimais apie 
Lietuvą. Teko kalbėti apie 3 
valandas. Washingtono Lie
tuvių D-jai vadovauja dr. 
Bražinskas, aktyviai dirba 
jaunas kunigas Giedra.

Balandžio 6 d. VVS delega
tas grįžo atgal New Yorkan.

i PAN-AMERIKA PRITARIA

TAIKOS PLANUI

IŠ V. V. S. DELEGATO VEI
KLOS AMERIKOJE.

Vilniui Vaduoti S-gos de
legatas Amerikoje V. Užda
vinys tolimesnėje savo prieš- 
velykinėje veikloje kovo 24 ir 
25 d. lankė Brooklyną ir New 
Yorką, susipažindamas su 
vietos lietuvių gyvenimu.

Kovo 26 d. laikė viešą pa
skaitą Brooklyn© Lietuvių 
Pilečių Klubo salėje, kur su
sirinko apie 200 klausytojų. 
Kalbėjo apie Vilniaus krašto

’’’apolitinė katalikybė” visiš
kai sutampa su moraliniu 
liksizmu ir apostazija. Liak- 
sistas ir apostatas yra tas 
pats, kas ir ’’apolitinis kata
likas”, nes ’’politinė”' katali
kybė yra drąsus savo tikėji
mo išpažinimas ir drąsus jos 
etikos reikalavimų vykdy
mas. ”P. G.”

WASHINGTON, D. C. — 
Lotynų Amerikos valstybių 
vyriausybes nuoširdžiai pri
taria prez. Roosevelto pasiū
lymui sušaukti Pan-Ameri- 
kos valstybių konferenciją 
Buenos Aires, Argentinoj.

Trijų valstybių valdžios 
siūlo sudaryti Amerikos val
stybių lygą palaikymui tai
kos Vakariniame Pusrutuly
je, bet kitos valstybės nuo 
tokio pasiūlymo susilaikė.

Štai šios valstybės priėmė 
Jung. Valstybių prezidento 
pasiūlymą šaukti konferen
ciją Buenos Aires: Argenti
na, Brazalija, Čile, Columbia, 
Costa Rica, Kuba, Guatmela, 
Domininkonų Respubliką, EI 
Salvador, Haiti, Honduras, 
Mexico, Nikaragua, Panama, 
Peru, Uragvajus ir Venezu
ela.

Pereitą savaitę susidarė 
taip vadinamas Lotynų Ame
rikos valstybių veikiantis ko
mitetas, kuris paruoš diena- 
tvarkę konferencijai. To ko
miteto pirmas susirinkimas 
įvyks trečiadienį, balan. 15 d.

Didi laikai turi ir didžiųjų 
vyrų. Ir Dievo Išmintis ir Vi
sagalybė dažnai nuostabiai 
pasirodo savo malonėmis tų 
vyrų darbuose. ”Te jūsų švie 
sa šviečia žmonių akyse, kad 
jie matytų jūsų gerus darbus 
ir garbintų jūsų Tėvą, kuris 
yra Danguje.” Šie žodžiai tin 
ka daugeliui žymių vyrų — 

mokslininkų, rašytojų, meni
ninkų. Tai yra tarsi 
negestantjeji katalikų Baž

nyčios švyturiai.
Garsusis kompozitorius 

Juozas Haydn, kurio dvi kom 
pozicijos, — ’’Kūryba ir ”Me 
tų laikai,” — iškėlė jį į gar
bingiausių kompozitorių vir
šūnes, buvo maldingas žmo
gus. Tasai didysis muzikas 
niekad neskambindavo savo 
kurinių pirm neatkalbėjęs 
ražančiaus. Ir niekada jis ne
pasitikėjo savo genijum, ne
pagarbinęs Dievo Motinos. 
Toje garbingumo dvasioje 
sukūrė jis ir garsųjį savo vei
kalą — ’’Kūryba.” Kartą jis 
pasakė: ”Niekada aš dar ne
buvau taip meldęsis, kaip kur 
damas šį veikalą. Kasdien 
klūpodamas prašau Dievą, 
kad Jis man padėtų laimin
gai atlikti šį darbą.”

Kovo m. 1809 metais pas
kutinį kartą Haydn skambi
no tą savo kūrinį. Skambini
mas, nežiūrint jo senyvo am
žiaus, buvo atliktas taip pui
kiai, kad visiems padarė ne
paprasto įspūdžio. Ir jį patį 
dar kartą sugraudino jo pa
ties veikalas. Skambinant 
gražiausią dalį — ’ ’Ir tapo 
šviesa” — jis jautė tokią ant 
gamtišką harmoniją, jog jam 
ašaros byrėjo per skruostus 
ir jis pakėlęs dangun rankas, 
sušuko: ”Ne iš manęs, bet iš 
ten atėjo šviesa”.

Liudvikas Beethovenas su 
pagarba prisiartino prie sa
vo mokytojo ir pabučiavo abi 
rankas. Tuo akimirksniu pa
sklido rožių kvapas, kurias 
ant Haydn pabėrė švelni Mo
ters ranka, tarsi tuo atsidė
kodama už visa tai, ką šis 
žmogus, yra padaręs dangui 
ir žemei. Haydn žinojo, kad 
visų žmogaus gabumų ir ta
lentų šaltinis yra Dievas.”

Visas mano gyvenimas, — 
pasakė kartą — gailestingos 
Jo meilės išrašytas.” Nuosta
bus prisipažinimas! Daug 
šiandien yra žmonių, kurie 
norėtų būti garsūs, tačiau 
kaip sako tautų apaštalas 
Paulius, ”kaip tai tu įgysi, 
kas tau teikia garbę, jei tu to 
nenorėjai?”

Rafaelis, italų dailininkų 
’’karalius”, atvykęs į Romą, 
apsirgo nepagydomu drugiu, 
malarija, kurią pernešti jo 
kūnas buvo persilpnas. Jaus
damas artimą mirtį, prašė 
savo ištikimiausius mokinius 
nunešti jį į darbo kabinetą. 
Ten buvo daug nepabaigtų 
įvairių jo paties pradėtų tep
ti škicų, tarp kurių švietė jo 
garsiausias kūrinys — ’’Kris 
taus atsimainymas.” Verk
damas žiūrėjo į jį. Tačiau dar 
kartą mirštančio kūne žyb
telėjo kibirkštis. Sukaupęs 
visas jėgas, nutepė Kristaus 
paskutiniuosius savo žymaus 
paveikslo bruožus. Pasijuto 
bejėgis ir savo mokinių nu
neštas į mirties kambarį, kur 
ir užgeso. Tai įvyko 1520 m. 
Did. Penktadienį.

Bethovenas, vienas iš žy
miausių pasaulio genijų, ku
ris savo nemirštamais muzi
ko kūriniais žavi pasaulį, dėl

jų nepaprastai gilaus ir gra
žaus išreiškimo, buvo pamal
dus katalikas. Jo kompozici
jos, kurias jis net ligi tobu
lybės išpildydavo, pasižymi 
giliu religingumu. Už viską 
aukščiausias jam buvo Die
vas. Melsdamasis dažnai kal
bėdavo: ’’Visagali, laimink 
mano darbus... Dieve mano, 
mano tvirtybe, mano viskas. 
Išklausyk manęs, Dieve! Iš
klausyk tarno iš mirtingųjų 
nelaimingiausi©.” Dažnai dar 
bo metu mąstydavo. Jei žmo
gui Dievas pirmutinis ir ga
lutinis tikslas, tad ir kūrėjas 
— menininkas savo darbais 
ir kūryba turi tarnauti Die
vui.
Kiek paguodos, kiek surami
nimo jo amžinybės atodūsiuo
se, didžiausiame jo kūrinyje 
’’Missa solemnis” (Iškilmin
gos Mišios), kurį jis laikė sa
vo geriausiu kūriniu. Koks 
ten didis Dievo, Kristaus ir 
Bažnyčios pažinimas! Koks 
pasitikėjimas plaukia iš jo 
’’Gloria”, koks tvirtas tikė
jimas ’’Credo.”

Ištikrųjų Beethovenas bu
vo džiūgaująs Dievo garbin
tojas ir tvirtas krikščionis. 
Jis mirė priėmęs Šv. Sakra
mentus, melsdamas ir pasiti
kėdamas Dievu. Kunigui, ku
ris suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą, tarė: ’’Tėve, tu 
suteikei man didžiausią pa
guodą.”

Italas muzikas Verdi buvo 
nė tik katalikas, kokių nema
ža yra jo tėvynėje, bet tikėji
mą gynė su didžiausiu iškal
bingumu. Kai jis Paryžiuje 
skambino savo didįjį kūrinį 
”Requienį” vienas žymus 
žurnalistas juokdamasis jam 
pasakė: ’’Jūsų Tuba mirum 
yra išgąstinga; aš rimtai 
manau, kad jau atėjo pasku
tinis teismas, kuriuo, matyt, 
Tamsta tiki” — Aš visa, ką 
moko Katalikų Bažnyčia, ti
kiu rimtai,” atsakė Verdi. 
”Aš tik negaliu suprasti, 
kaip menininkas ar rašyto
jas gali būti be religijos. Juk 
Krikščionybė yra genijališ- 
kiausios kūrybos idėja; be 
jos Rafaelis, Michelangelas, 
Palestrina ir Mocartas nebū-j 
tų buvę toki, koki kad jie iš- 
tikro yra. Jei mano ’’Requi
em” yra vertingas, tai yta 
dėl to, kad jis kurtas tikinčio 
vyro.”

Kartą paklaustas žymusis 
gamtininkas Pasteur’as, ko
dėl jis, būdamas mokslinin
kas, yra uolus katalikas, at
sakė: ’’Kadangi aš viską stu
dijuoju iš pagrindų, man ne
paprastai patinka Bretanijos 
ūkininkų tikėjimas.. Ir jei 
dar geriau galėčiau studijuo
ti, norėčiau tikėti kaip breto
ne.” '

Louis Veuillot, garsusis 
prancūzų rašytojas, visą sa
vo gyvenimą buvo nepajudi
namas Dievo ir Bažnyčios gy
nėjas. Šv. Tėvas Pijus X jį 
pavadino ’’kertančiu kardu” 
ir ’’šviečiančiu fakelu.” Lite
ratūros istorikas tėvas Baum 
gartzer, S. J. apie jį rašo: 
’’Jis buvo garbingiausias ir 
reikšmingiausias katalikybės 
reikalų gynėjas, užtat Baž
nyčios priešų eilėse labiausia 
nekenčiamas vyras. ”

Kuo ne pusę šimtmečio 
Louis Veuillot kovojo su me
lu ir klaidomis. Įtikinančiai, 
kaip puikus kalbėtojas, jaus
mingai, kaip gabiai valdąs 
plunksną ir stilingai mintis 
reiškiąs, rašytojas gynė Krik 
ščionybę ir Bažnyčią. Louis

Veuillot mirė 1883 m. Pary- | 
žiuje po tiekos gausingų dar
bų. Paliko nepaprastai gražų 
testamentą, štai jis: ’’šalia 
manęs plunksna, ant kaktos 
kryžiaus ženklas, mano pasi
didžiavimas; po paskutinių 
maldų ant mano kapo įkaskit 
kryžių ir, jei pastatysite ak
mens paminklą, iškalkite ja
me: ’’Pirma tikėjau, dabar 
regiu.” į

Maršalas Fachas, prancūzų I 
kariuomenės vadas, buvo tvir 
tas katalikas. Iš tėvų, kurie 
gyveno arti Liurdo, jis įgijo 
labai gerą išauklėjimą. St. 
Etienne jėzuitų kolegijoje ir 
Metco jėzuitų politechnikume 
dar ta linkme pažengė pir
myn.

Būdamas Prancūzų kariuo- 
'menės vadu, kiekvieną sek
madienį drauge su kaimie
čiais klausydavo Šv. Mišių, 

Kai prieš karo paliaubas 
atlankė jį Clemenceau, rado 
nesimeldžiantį Bažnyčioje. Ir .; 
prieš kiekvieną svarbesnį žy- 
gį, jis kasdien melsdavos 
nrieš tebernakulą. Ypač jis 
melsdavos prie Liurdo Mari
jos. Viešai tasai didysis stra
tegas kalbėdavo rąžančių. Jo 
pareigų atlikime pasitikėji
mas Dievo Apvaizda jam bu
vo viskas. Jis nekentė tokių 
žodžių kaip ’’laimė”. Spren
džiamais momentais, ypač 
duodamas įsakymus, juos uo 
liai iš pagrindų perstudijuo- 
davo; ir tik pesimeldęs prie 
Dievo apveizdos juos įsaky- [ 
davo išpildyti. Kai gulėjo li
gos patale, stipriai rūpinos 
savo sielos reikalais ir nuolat 
priimdavo Šv. Komuniją. Mir 
damas spaudė prie širdies 
Pergalėtojo kryžiaus relik- 
vijas. R.

NAUJI SKAITYTOJAI

Per paskutinias dvi savai- 
ti 1936 metams ’’Ameriką” 
užsirašė šie asmenys:

Per X-ą: — A. Sherry, Kat 
re Mikalauskas, O. Barbšie- 
nė, J. Jaselskienė, J. Užupis, 
P. Puodžiūnas, S. Kuzmienė, 
A. Juška, Mrs. E. Vaitekū
nas, S. Samalionienė, J. Ra- 
sinkus, A. Dumblis, A. Cir
kelis, J. Vaicekauskas, Mrs. 
Maskolaitis, O. Ulis, O. Stum 
brienė, J. Zdanaitis, R. Bak- 
šienė, Mrs. M. Klimas, V. Lu
kas, M. Skruodenis, Mrs. Bie
liauskas, J. Mikelionis, A. 
Milenavičius, J. Stravinskas, 
A. Masiulis, J. Morkūnas, K. 
Bielevičius, F. Puskunigis, 
A. Zubis,J. Montvila, kun. 
Ežerckas, M. Sturaunienė, 
Mrs. O. Lazaūnikas, V. Ami- 
siejus, J. Laskewitcz, M. Ska- 
landaitis, S. Arlauskas, E. 
Yasvin, A. Valiukonis, O. Ju- 
saitienė.

Per J. Povilaucke: — E. 
Tutlis.

Per Mrs. Šertvytienę: — 
S. Shults, Rev. Pauliukas.

Per kun. M. Pankų — K. 
Tapikas.

Per p-lę Bieliūniūtę — Mrs 
M. Bieliūnas.

Per M. Brangaitienė: — 
C. Mieželis.

Tėvo Kazimiero Žvirblio, Do
mininkono Maršrutas:

Baland. 5-12 Šv. Petro ba
žnyčioje, 8300 Longworth 
Ave., Detroit, Mich.

Bal. 13-20 — Panelės Šv.
Gimimo bažnyčioje, 6812 So. 
Washtenan Ave., Chicago, Ill.

Geguž. 3-5 — Šv. Kryžiaus' 
bažn., So. Wood. St., Chica
go, Ill.

Geguž. 10-24 — Nekalto 
Prasidėjimo bažn., 2745 W. 
44th St., Chicago, Ill.

I Atėjus pavasariui ir 
seni kaulai atšilto, pa 
lankstesni; taigi gal vi 
dėsiu švaistytis su šer 
pine. Mro, tai ne 1 
kauly sušalimo, bet ir 
tokių senatvės kvaral 
gemų snaudžiau kerei1 
būč ir ilgiau snaudzęs, 
aiųvakarą sėdžiu 
prie pečiaus, o mano 
dinės jaunesnysis 
Smaukštucis dainuoja 
lieja kaž-kokią iš uati 
mę, Mane pagavo amt 
ir aš mislinu sau, suk 
nuosiu jam dainą iš sa 
lionių, tegu tada jas d 
ja: tada bus ir mūsų 
onaras ir žmonėm paž 
kai amerikanckas 1 
trauks ne tą "muzyk r 
raun,” bet apie Newark 
tojus, Brooklyn© str 
ir profesionalus, Great .' 
mirštančius raudonuk 
kitus dyvus. Aš tuoj 
sau:

Bridžportas snaud 
Watrbur’s miega 
Lyg tos kurapkos, 
Puolę į sniegą.

Į Kurgi Skribaila, 
Kad neb'skriblena, 
0 kur Jons Skrip 
Argi nuseno? 
Kraštas Newdzerzi 
Praded atkrusti,

'' Betgi Longailand 
Ėmė užsnūsti.
Brooklynas pyška 
Kaip armabylius 
Dantimis barškin 
Kai krakadilius... 
New Yorko Citey

■ Daug ko matyti 
Bet ten lietuvį’ 
Lenkai apspiti.

' Yonkers lietuvis 
Dar nepražuvęs, 
Bet patriotas, 
Iš jo supuvęs. 
Lindene choras 
Jau susitvėrė,

Kilpą užnėrė. 
Mūs Baltimore 
Tvirta idėjoj, 
Teisybės moko, 

■ Net ir teisėją.
Jis ir ministers 
Neteko ūpo, 
Kai prie klebono 
Kebų suklupo. 
Kotateriečiai 
tuh'. mūs Joną, 
Gerų veikėjų, 
Darbštų Vlebon 
Kažkur: New I 
Phila,Nev)Ka 
Iš ten naujier 
Jau neateina. 
Vienok nudie 

Aš nenustoju, 
Kviesdams į t 
Vis dar dainų 
Bet juk aš sen 
Niekam nebtinl 
Tad šaukiuos ji

- Jei kas turite 
kambarius, norite 
ar parduoti, skelbki 
rikoj”.

__ Profesionalai 
riai skelbkitės ”Ar 
jei norite, kad jūsų 
suomenė žinotų.
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I Atėjus pavasariui ir mano 
seni kaulai atšuto, pasidarė 
lankstesni; taigi gal vėl pra
dėsiu švaistytis su šermukš
nine. Išcikro, tai ne tik dėl 
kaulų sušąlimo, bet ir dėl ki
tokių senatvės kvarabų per 
žiemą snaudžiau kerčioj. Gal 
būč ir ilgiau snaudzęs, bet ve 
aną vakarą sėdžiu kičinyj 
prie pečiaus, o mano gaspa- 
dinės jaunesnysis boysas 
Smaukštucis dainuoja ir dai
nuoja kaž-kokią iš natų gies
mę. Mane pagavo ambišinas 
ir aš mislinu sau, sukompa- 
nuosiu jam dainą iš savo ke
lionių, tegu tada jas dainuo
ja: tada bus ir mūsų tautai 
onaras ir žmonėm pažytkas, 
kai amerikanckas boysas 
trauks ne tą ’’muzyk raun-ir 
raun,” bet apie Newarko neu- 
dzajus, Brooklyno strielčius 
ir profesionalus, Great Necko 
mirštančius raudonukus ir 
kitus dyvus. Aš tuoj ir ra
šau:

Bridžportas snaudžia, 
Watrbur’s miega 
Lyg tos kurapkos, 
Puolę į sniegą.
Kurgi Skribaila, 
Kad neb’skriblena, 
O kur Jons Skripas, 
Argi nuseno?
Kraštas Newdžerzės 
Praded atkrusti, 
Betgi Longailand 
Ėmė užsnūsti.
Brooklynas pyška, 
Kaip armabylius 
Dantimis barškin, 
Kai krakadilius... 
New Yorko Citey

• Daug ko matyti 
Bet ten lietuvį1 
Lenkai apspiti. 
Yonkers lietuvis 
Dar nepražuvęs, 
Bet patriotas, 
Iš jo supuvęs. 
Lindene choras 
Jau susitvėrė, 
Ir angelckiniams 
Kilpą užnėrė. 
Mūs Baltimore 
Tvirta idėjoj, 
Teisybės moko,

. Net ir teisėją.
Jis ir ministers 
Neteko ūpo, 
Kai prie klebono 
Kelių suklupo. 
Rochesteriečiai 
turi: mūs Joną, 
Gerų veikėjų, 
Darbštų kleboną. 
Kažkur: New Britain, 
Phila, New Haven? 
Iš ten naujienų 
Jau neateina.
Vienok nudiejos 
Aš nenustoju, 
Kviesdams į talką 
Vis dar dainuoju. 
Bet juk aš senis, 
Niekam nebtinku, 
Tad šaukiuos jauną, 
Sau pamačninką.

Jei kas būtų prieš šimtme
tį pasakę, kad karvė duos 
daugiau pieno, jei jai bus 
leista užtenkamai klausytis 
muzikos, tai tą žmogų būtų 
pasiuntę į durnių namą, kaip 
dabar panašiai norima daryti 
su tais, kurie sako, kad bus 
galima nuskristi į mėnulį ar 
Marsą. Kaip bus su kelionėm 
į kitus pasaulius, pamatysim 
už poros šimtų metų, gal ir 
patys ten vyksim praleist 
atostogų, ar gydytis ligų. 
Bet, kad šiandien karvėms 
geriau patinka Strauso val
sai, negu žalias šienas ar do
bilai, tai rodo faktai. Dabar 
jau daromi bandymai, kokia 
muzika geriau patinka kar
vėms ir ar visos karvės turi 
vienodą skonį prie muzikos. 
Mat manyta, kad ir tarp jų 
yra skirtumo: vienos myli 
džiazą, kitos klasinę muziką. 
Gyvulininkystės specialistai 
arba ’’karvių žinovai” po 
bandymų patyrė, kad džiazas 
karvėms mažiau patinka ir 
jos prie džiazo duoda ne tiek 
daug pieno, darosi nervuotos. 
Bet klasinė, rami muzika pie
ną žymiai padaugina, nesu
mažinant nė pieno riebumo. 
Esą daugiausia pieno duoda 
karvės klausydamos Štrauso 
valsų, Dunojaus Bangų (Da
nube) valso klausančios kar
vės duoda 20-40% pieno dau
giau, negu jos duoda mel
žiant be muzikos. KIK.

KRISLAI

UŽ VAIKĄ _ 6 DOLERIAI
Kazys Bradūnas

PAVASARIUI GRĮŽTANT
. Buvo linksmos dienos, 

Naktys tylutėlės.
Ar žinai, o mielas, 
Kur pavasarėlis?
Ėjo,jis per kalnus, 
Ėjo ir išėjo.
Buvo baltos šalnos, 
Buvo piktas vėjas. 
Jis ramunės žiedui 
Paliepė numirti.
Vėjui giesmę giedant, 
Kasgi nepravirktų?
Kasgi nesijuoktų, 
Vasarai vėl grįžus. 
Vėl bus vainikuotas 
Senas lauko kryžius.
Tik klausyk — jau vėliai

A Žemė kažką šaukia, 
Baltas debesėlis 
Iš pietų atplaukia.
Tikim, vėl bus juokas, 
Vasara bus grįžus, 
Vėl bus vainikuotas 
Senas lauko kryžius.

4 — Nekalto 
žų., 2745 W. 
go, m.

— Jei kas turite išnuomoti 
kambarius, norite ko pirkti, 

ar parduoti, skelbkite ’’Ame-' 
riko j”.

— Profesionalai ir biznie
riai skelbkitės ’’Amerikoj”, 
jei norite, kad jūsų biznį vi
suomenė žinotų.

1. Susivaldymas prieš silp
ną yra pareiga sveikos ambi
cijos.

2. Draugijoj mes dažnai 
daugiau pablogėjame, nei pa
sitaisome — tikrieji * patai
sos namai yra vienuma, mąs
tančioji vienuma.

3. Silpnybė yra tik minty
se, bet ne tveriančioj jėgoj.

4. Reiktų tikrai džiaugtis, 
jei žmonės išmoktų viens ki
tą suprasti, nes vistik juose 
dar rastųsi žmoniškumo da
lelė, kuri pasakytų ką jie da
ryti privalo.

5. Garbė, tai laikina žvaig
ždė ir svajotojas jai norėtų 
nemarumo, bet tai yra rūpes
tis, kurio neištirs likimas.

6. Kas randa žemėje daug 
dievų ir garbina juos - ženk
lina silpnybę, kurią jis turi 
palikti ir stiebtis. Ir šitai 
tinka ne tik tautoms, kurios 
ant žemiausio kultūros laip
snio stovi, bet ir individams, 
kurie tarp savęs ir kito be
dugnę (nepraeinamą užtva
rą) mato.

7. Kada tu pradėjai pirmą 
kartą žvalgytis — tau rodės, 
kad visa į tave žiūri ir taip 
gražiai žiūri ir šypsos; ir tu 
negalvodamas pradėjai dary
ti tą pat, bet pavydėjo tau 
daiktai ir kada tu šypsojais' 
— jie šypsotis nustojo.

Žodis eina su daina, kan
čios su ašaromis ir mintis su 
jausmu, bet kodėl-gi žmogus 
eina vienas, vien save mylin
tis vienas?

9. Jei nebūtų skausmo ir 
kančių — reiktų nuoširdžiai 
dėkoti, kad negemame, nes 
mes tikrai negalvotumėme, 
kad gyvename ir pats gyve
nimas atrodytų trumpesnis 
nei ašarojančio gimimo aky- 
mirksnis.

’’ŽIDINYS”

1936 met. "židinys” dar atpigin
tas Ir jo prenumeratos kaina bus 
tokia: metams $7.00, pusm. $3.50; 
Studentams Ir moksleiviams: met. 
$500, pusm. $2.50.

Adresas: "židinys” Kaunas, Lais
vas AI. 3b, Lithuania.

Kaip kiniečiai moka mažu 
kuo pasitenkinti, yra įėję į 
patarlę. Bet kaip kiekvienas 
reiškinys, taip ir šis turi savo 
pamatą. Kinų žemė yra la
bai neturtinga, o nuolatiniai 
dar potvyniai, kurie per ke
lias dienas visus jo darbo vai 
sius sunaikina, išmokė jį ne
statyti gyvenimui didelių rai- 
kalavimų.

Prieš kurį laiką išėjo iš va
gos didelė šiaurės upė ir už
liejo didžiausius žemės plo
tus su kaimais. Tokiais atve
jais ne tik pasėliai esti sunai 
Jkinami, bet ir triobėsiai nu- 
plaujami ir ištisos provinci
jos yra priverstos išsikelti. 
Lyg per tautų kraustymąsi 
žmonių šimtai tūkstančių bė
ga į pietinius kraštus. Rasti 
darbą tokiais atsitikimais 
yra bemaž negalima, o val
džia pagelbėti irgi mažai ką 
gali. Taip kyla banditų gau
jos, kurios iš pradžios 
plėšimais gyvena, bet kada jų 
susidaro daugiau, prisiplaka 
prie kokio karingo generolo 
kurių Kinijos tiek daug yra, 
tada* jie tampa plėšikaujan- 
čiais kariais, kurių likimas 
priklauso nuo vado.

Silpnieji, be abejo, ligoniai 
ir mažasveikačiai turi su jais 
skaitytis. Maistas pirmoj ei
lėj tenka sveikiesiems. Iš vai
kų pirmenybę tūri berniukai, 
mergaitės gi dar prie krūtų 
vadinamos ’’vergėmis.” Jų li
kimas iš anksto nuspręstas: 
vėliau jos bus atiduotos į ka
vines ar restoranus, didžtur
čiams už suguloves. Apie tė
vų meilę čia bemaž netenka 
nė kalbėti, nes mergaitės gi
mimas kiniečių šeimoje lai
komas kaip dievų rūstybės 
ženklas.

Kultūra, kuri pastebima, 
ypač uostų miesteliuose, kraš 
to gilumoje yra menkutė.

, Ypač pažiūros į moterį liku
sios tos pačios kaip ir prieš

: tūkstantį metų. Dar ir šian
dien mažų mergaičių kojos iš kanapių.

• tebededamos į skaudžius ban- platus. Jojo pradžia irgi pu- 
dažus, kad jos panašios bū- sėtinai žingeidi... Ne vien da
tų į lelijas, dar ir šiandien mo bar, kitados tai pat ypač se
teris yra vyro vergė, kuriai nesni lietuviai mėgdavo su- 
nevalia eiti gatvėje šalia vy- sivažiuoti, na ir savo reika- 
ro. Dar ir šiandien vyro va-, lūs iš pat pamatų savaip ap- 
lia yra įstatymas visai šei
mai. Moterims čia nėra nė 
vieno išleisto įstatymo.

Praktikoj vyras yra vieš
pats moters gyvybės ar mir
ties. Kaimuose moteris trau-j čytis pradėjus, nežiūrint į tai 
kia žagrę, ant jos sukrauti 
visi sunkiausi darbai. Net ir 
kada ateina jai sunkiausios 
valandos, ji neturi kuo pasi
vaduoti. Dieną, kada ji duo
da gyvybę vaikeliui, ji atliki
nėja sunkiausius darbus lau
ke ir namuose.

Gal tuomi ir galima išaiš
kinti, kad kinietis motinos 
nesipriešina parduoti savo 
dukteris už verges. Nes jos 
vilties turi, kad gal kokiam 
pasiturinčiam ponui pasida
bos ir paims ją už antrąją 
žmoną. Ir taip yra po šiai 
dienai didžiuose pietų mies
tuose, kurių apylinkėse yra 
apsistoję pabėgėliai nuo tva
nų. Čia prekyvietėse siūlinė- 
jamos 2-7 metų mergaitės 
po šešis dolerius. Visos pas
tangos užsieniečių kunigų ir 
katalikų misijonierių panai
kinti tą žmonijos gėdą lieka 
be pasekmių. Nes ne jų galio
je yra sulaikyti upių tvanus, 
o pakeisti vidaus santykius 
ne vienos dienos darbas. Bet 
vis dėlto misijonieriai savo 
pasiaukojimu daug daro ir 
jų įtaka juntama.

K. VI. M.

Juozas Petraitis

TĖVYNĖS BALSAS
O sūnūs mano, mieliausios dukros, 
Dreba iš meilės ištiestos rankos! 
Alpstu ir nykstu

aš jau iš skausmo — 
Niekas negirdi tėvynės šauksmo! 
Nieks negrąžina mano vaikelių, 
Iš tolimųjų svieto kampelių!.. 
Jau mano akys virto šaltiniais, 
Ašaros teka sriauniais upeliais: 
Visad dūsauju šilų ošimu!.. 
Nemuno bangas siunčiu į kvieslius 
Bet jūs sulaukti jau negaliu. 
Vieni pamatę mane sveikina, 
Kiti, kaipo motiną vaišina...
0 jau tretieji nebepažįsta, 
Pamatę bėga, ar užsigrįžta!..
O, sūnūs mano, mieliausios dukros 
Vistiek ištiestos jum mano rankos 
Geri ar blogi!.. Aš visus myliu! 
Nors ir dėvėtut beždžionės kailiu. 
Tik mieli vaikučiai,

sugrįžkit greičiau, 
Aš norių mylėti visus

dar karščiau!

kurį tik patys tamsiausi gar
sai prasiskverbia.

—G■

Bažnyčiose teko susitikti 
ne vien kasdieninius katali
kus, bet ir visai nepažįsta
mus asmenis, kurie ne tik, 
kai kitados prie pačių užpa
kalinių durų, bet ir prie pat 
didžiulio aukuro suklupę, ga
na rimtai apie ką tai tokį 
mąstė ir galvojo... Ne kas kit 
o tik vien bažnyčia bile tautą 
vienybėn šaukia. Įsivaizduoti 
kuo kitu bažnyčią pavaduoti, 
jei tik neišmanėlis gali. Kas 
tik sveikai galvoja ir Ameri
kos lietuvių padėtį gerai pa
žįsta ir žino, kitos išeities ne
randa. Labai gerai, kad kai- 
kurie apie tai nors bent Vely
kų ryte šiek tiek rimčiau pa 
galvoja. Gi ko trūktų, jei taip 
kasdien jie galvotų?

—o—
Kiek daug gero ar blogo 

spauda padaryti gali, jau la
bai žiloje praeityje geriausia 
žinota, šv. Paulius, sakysim, 
efiziečius prie Kristaus mok
slo bekalbina, sveika pataria. 
Lyginai tuo tarpu jų geroko 
knygyno turėta. Ir matyt, 
tuo knygynu gana plačiai

naudotasi. Bet kadangi minė- tokioje šalyje, kurioje, kaip 
to knygyno knygų turinys ne 
kam vertas buvo, šv. Paulius 
pataria jiems knygyną sude
ginti. Ir, nors anasai knygy
nas kainava apie penkiasde
šimt tūkstančių sidabrinių, 
efiziečiai kitos išeities nenu- * * 
matydami, knygyną sudegi
na taip, kaip šv. Paulius pa
tarė.

—o—
Kur tai dar prieš Kristų, 

senovės Graikijoje gyveno 
ir rašė tūlasai Archilachu. 
Bet kadangi jo raštai išeida
vo dažniausiai gana skystai 
ir ypač jaunimo sveikatai 
kenksmingai, vieną kartą su
sitarė tėvai ir motinos ir pa
prašė aną rašė ją iš jų šalies 
lauk traukti. Archilachus 
spardėsi, kur gi ne. Tai vie
nok tėvų įtakai pasidavė ir iš 
Graikijos lauk dūmė.

—o—
Keista, mūsų dienų tėvai 

visakuo vaiką aprūpina. Pri
žiūri, kad turėtų kuo apsi
dengti, ką valgyti; gi skaity
ti gali, ką tik rankos pasie
kia. Tėvams tik tiek rūpi, ką 
jų vaikas skaito, kiek; kuo 
oysteriai minta. Gaila.

SVARBIUOJU REIKALU
KALBA KUN. P. LEKEŠIO PER RADIO WMBQ

IŠ PO MANO BALANOS

Išlindo, girdi, kai Pilypas 
Posakis gana

kalbėti ir galutinai vienaip 
ar kitaip visą dalyką baigti.

Vieną kartą tokin seimeliu 
susispietus ir apie ką tai to
kį, labai svarbų kalbėti ir gin

jog daug laiko ir prakaito 
išaikvota, o bet gi prie nieko 
tokio galutino neprieita. Tik 
štai, ve, iššoka iš palios tam
siausios užkampės tūlasai 
bajoras vardu Pilypas, iš kai
mo Kanapių ir kai pradės ko
jomis trypti, rankomis mo
suoti, akimis vartyti ir nesa
vu balsu visus peikti, o save 
girti taip, kad visi pradėjo 
kvatoti, juokais raičiotis, o 
jis nabagutis iš gėdos, kai 
burokas paraudęs atgal savo 
kertėn taip dūmė, kad dau
giau nė su balana jį įžiūrėti 
nebuvo galima.

Ne tik namo važiuojant, 
bet paskui jau ir visados, ka
da tik sueita ir kam nors ne 
vietoj ar netiksliai prabilus, 
kai matai kiti surikdavo: 
’’sėsk, sveikas! Išlindai, kai 
Pilypas iš Kanapių.”

—o—
Praėjusias Velykas ir dar 

kartą įrodė, jog Dievo meilė, 
tai patsai kertinis akmuo, 
ant kurio visas lietuvio dva
sios rūmas rymo. Taip vadi
nama bedievybė, ar kaip ki
taip ją kepštelsi, tai tik vi
sai mažytis aukštinėlis, pro

Niekas šiandien taip nerū- metalo tarpinamame puode, 
pi susipratusiam Amerikos 
lietuviui, kaip lietuvybės šio
je šalyje išlaikymas. Kad A- 
merikos lietuviams gręsia iš
tautėjimo pavojus, taip pat 
niekam mūsų nėra paslaptis. 
Lygiai yra aišku, kad, jeigu 
ištautėjimo bangos nesustab- 
dysime, nuostoliai bus mil
žiniški, tiesiog neapskaitomi. 
Atsiminkime, kad čia gyvena 
trečioji mūsų tautiečių dalis, 
kad su mūsų likimu glaudžiai 
yra susijęs ir mūsų Tėvynės 
pasakysiu, pačios Lietuvos 
Nepriklausomybės likimas.

Daug čia sielojamės, dirba
me, kad savo tautos brange
nybes apsaugotume. Tik de
ja, ar panašūs iš dalies esame 
mes, visuomenės darbininkai, 
tautos turtų sargai, vienam 
vertybės popierių turėtojui, 
kuris kruopščiai sekė savo 
vertybių puolimą ir kilimą 
laikraščių pranešimuose, kas 
dieną nervingai teiraudavosi 
apie jų kursą miesto biržoje, 
o visai nepaisė, kad pačius 
vertybės ženklus jau išdykę, 
maži vaikai išsikrapštė iš ne
saugios slėptuvės ir vienus 
sukarpė žaislo lėktuvėliams 
lipyti, kituose darė pirmuo
sius rašto bandymus.

Vargšas akcininkas... Jei
gu esame jautrūs, jo pasigai
lėsime, bet greičiau su ironi
ja nusišypsosime.

Gerai. Tik ar sutiksime, 
kad mes bent iš tolo tokiam 
nevykusiam finansininkui bū 
tume panašūs. Anaiptol. Ta
čiau, jei tik turėtume pilietiš
kos drąsos arčiau pažvelgti, 
kaip mes saugoj ame bran
giausias mūsų tautybės akci
jas, didžiausią vertybę - mū
sų lietuviškąją kalbą, ar ne- 
nuraustume, kad dėl mūsų 
nerūpestingumo, šis bran
giausias mūsų turtas yra taip 
apnaikintas, kad daugelio 
jau net kokia vertybe nėra 
laikomas.

Turbūt visiems yra aišku, 
kad be lietuvių kalbos lietu
vybės Amerikoje neatlaiky
sime. Sutiksime, kad yra mū
sų gyvybės reikalas tos kal
bos meilę skiepinti mūsų jau
nimui. Deja, jaunimas kas 
kart vis labiau ją užmiršta.

Kodėl? Ko čia stebėtis at
sakys ne vienas, gyvename

sutirpsta patekę net kiečiau
si elementai. Pa v., toki vokie
čiai : čia šiandien maža kurį 
išgirsi savąja kalba kalbantį, 
o tuo tarpu jų mažumos Eu
ropos valstybėse parodė ir 
šiandien rodo nuostabų ats
parumą. Toliau, pasakys kiti, 
tų jaunuolių tėvai ir protė
viai — pirmieji Lietuvos 
ateiviai buvo daugiausia pa
prasti vargo žmonės. Jie atsi
nešė čia savąją kalbą tokią, 
kokią anais priespaudos lai
kais namie teturėjo — siau
ru žodynu, užkrėstą rusiciz- 
mu, polonizmo raugu. Gyve
nimo Sąlygų verčiami gaudė 
jie reikalingiausius kasdieni
nei apyvokai svetimos kalbos 
žodžius ir taip visa sujung
dami didino būsimai kartai 
savo palikimą. Deja, tokio 
palikimo, tokio kalbos krati
nio jaunimas šiandien purto
si... Pagaliau svetima moky- 

’ .kla, mūsų jaunimo su Ame
rikos jaunimu bendravimas 
darbo įstaigose,, sporto aik
štėse, susirinkimuose, teat
rai, ypač garsinis filmas — 
tai vis tos galingos priežas- 

’ tys, kurios traukia mūsų jau
nimą savąją kalbą pamesti 
ir prisirišti prie svetimosios.

Taip. Negalima paneigti, 
kad tai yra ištiesų galingos 
nutautinimo priemonės. O 
vistiek nerasim lietuvio vei
kėjo, kuris norėtų su tokia 
būkle ramiai sutikti ir prieš 
tas svetimąsias galybes ka
pituliuoti. Te kas nori tirpsta 
tame ugnies puode, bet mes į 
tą patį puodą patekę turime 
būti iš nelydomo metalo ir 
žūt būt atsilaikyti.

Nekaitysime senosios kar
tos paprastųjų darbo žmone
lių, kad jie nepaliko savo vai
kams grynosios lietuvių kal
bos, papročių, nes jie to ne
galėjo padaryti. Pagaliau, 
būkime atviri ir pripažinki
me, kad kaip tik toji mūsų 
liaudis, ta senoji karta ir yra 
iki šiol nuoširdžiausiai prie 
mūsų kalbos prisirišusi. Ge
rai juos pažįstu, tuos mūsų 
senelius ir tėvus. Kai mačiau 
nekartą, kaip jie gaudė at
vykusio iš Lietuvos vieno- 
kito svečio'kiekvieną gimto
sios kalbos posakį, kaip ma
čiau jų akyse spindinčias

džiaugsmo ašaras, tai man 
iškalbingiau už bet kokius žo 
džius bylojo apie jų gryną sa
vo kalbos meilę.

Bet mes lietuviai inteligen
tai, kurių ne vienam senoji 
mūsų Tėvynė įteikė atnešti į 
šią šalį brangiausią dovaną- 
tėvų kalbą jau nuskaidrintą 
nepriklausomo gyvenimo sau 
lės ir pripažintą vieną gra
žiausių viso kultūringo pa
saulio, kurių kiti nuo senai 
čionai būdami, turim tačiau 
visokeriopų progų tos kalbos 
išmokti, ar mes, ką taip esa
me papratę spaudoje, viešuo
se susirinkimuose ir privati
niuose pasikalbėjimuose nuo
lat pasiskusti tomis tariamai 
nenugalimomis mūsų jauni
mo ištautėjimo priežastimis, 
patys savo pavyzdžiu to iš
tautėjimo neplatiname?

Grįžkime prie kalbos.
Norime, kad jaunimas mū

sų kalbą pamiltų mokykloje? 
Kas iš mūsų yra jos mokyto
jas, dėstykime ją taip, kad 
jaunimą aky vaizdžiai įtikin
tume savosios kalbos turtin
gumu ir gražumu, o nesukel- 
tume jo neapykantos ištižu
siu, sausu, nesimpatingu vie
nų gramatikos taisyklių kar
tojimu. Argi galutinai nie
kais paverčiame savo darbo 
mes, tos kalbos mokytojai, 
kai klasės slankstį peržengę, 
lyg kokią naštą nusikratę, 
metame ją į šalį ir visu pasi
tenkinimu, nušvitusiu veidu 
su tais pačiais auklėtiniais 
šnekučiuojamės svetima kal
ba. O mes kiti Amerikos lie
tuviai inteligentai ir veikė
jai: gydytojai, advokatai, ku
nigai, laikraščių redaktoriai, 
kalbėtojai — ar nors kiek rū
pinamės savo kalbą išmokti, 
ja taisyklingai kalbėti? Reto
mis garbingomis išimtimis, 
mes ne tik jos neišmokome, 
o dauguma pasistengėme kuo 
greičiausia užmiršti, arba są
moningai tiek svetimybių ją 
užveisėme, kad paties pasi
darė drovu ja kalbėtis. Ma
žai ji mūsų tarpe ir girdima. 
Tiesa, visuomenininkų pa
reigas eidami, susirinkimų 
salėse, pokyliuose, radio stu
dijose mes papratę dažnai ir 
daug kalbėti. Kalbame daž
niausia kaip tik opiuoju mū
sų jaunimo ištautėjimo klau
simu, tik deja, kiek kalbėto
jų savo mintis paskleidžia 
tokiu lietuvių kalbos žargo
nu, kad net svetimtautis už
girdęs nusistebi, kokis dar 
čia naujas ’’esperanto” atsi
rado kalbų šeimoje.

Tesižinie svetimtaučiai, bet 
juk mūsų inteligentų, mūsų 
tautos švyturių kalbų klauso
si mūsų jaunimas ir reikia 
pastebėti, dažniau klauso, ne
gu lietuvišką spauzdintą žodį 
paskaito. Ar tokie pavyzdžiai 
gali sukelti tėvų kalbos mei
lę? Ne. Jaunimui šių laikų 
mokykloje yra skiepijama 
grynosios kalbos kultūra. Jis 
įtikinėjamas arba jau yra 
įtikintas, kad inteligentas 
privalo taisyklingai savo kal
ba kalbėti.

Tad ką besiskundę, kad ki
ti mums jaunimą baigia pa
veržti, verčiau patys save pa
kaltinkime ir nuo savęs re
formą pradėkime. Kaip Lie
tuvių Profesionalų Klubo na
rys su pasididžiavimu sveiki
nu griežtą Klubo nusistaty
mą savo susirinkimuose tik 
lietuvių gryną, taisyklingą 
kalbą tevartoti. Tai tikrai 
garbingas pasiryžimas. Ne
abejoju, kad jis pereis ir į 
mūsų inteligentų privatinį 
gyvenimą ir bus gražus, pa
traukiantis pavyzdys mūsų 
jaunąjai kartai. Utinam fiat.

t
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
PRANEŠIMAS

Moterų Sąjungos Conn. 
Apsk. kuopoms pranešu, kad 
Mot. Sąjungos Conn, apskri
čio pusmetinis suvažiavimas 
įvyks balandžio 26 d. š. m. 
Šv. Andriejaus parapijos sa
lėje, Church ir Stanley gat
vių. New Britain, Conn.

Suvažiavimas prasidės 1 
vai. po pietų.

Šis suvažiavimas turės 
svarstyti naujų narių vajaus 
eigą ir apie būsimą Trilypę 
gegyžynę, kuriai jau laikas 
paskirtas birželio 14 d. š. m. 
Linden Park, Naugatuck, Ct.

Taigi, kviečiu visas kuo- 
, pas skaitlingai prisiųsti ats

tovių ir pagaminti naudingų 
įnešimų apskričio ir visos or
ganizacijos gerovei.

M. Jokubaite, 
Conn. Apskr. rast.

Paterson, N. J.

Velykų Iškilmės
Šv. Kazimiero par. bažny

čioje Velykos atšvęstos labai 
iškilmingai. Bažnyčia buvo' 
papuošta labai gražiai. Cho
ras giedojo naujas Mišias ir 
kitas Velykines giesmes. S jo 
įspūdinga procesija. Klebon- 
nas pasakė gražų pamokslą. 
Nepaprastai daug ėjo prie 
Dievo Stalo. Matyt paterso- 
niečių tikybinė dvasia prade
da atgimti.

—Ou-
Didelė Auka

Bažnyčios dekoravimui au
kos plaukia. Tarpe kitų stam 
besnių aukų Šv. Onos Pašal- 
pinė draugovė apsiėmė gra
žias bažnyčioje šviesas įves
ti. Bravo, stambi auka. Gir
dėti, kad ir kitos draugijos 
rengiasi prie dekoravimo pri
sidėti. Gaila, kad nieko nesi
girdi iš vienos labai stambios 
organizacijos. Gal tai dėl to,' 
kad kai kurie jos delegatai 
gerb. komiteto ieško visokių 
priekabių, net prasilenkdami 
su vyskupijos statutu ir dr- 
jos susirinkime skleidžia ne
palankią nuotaiką. Atrodo, 
kad norima pakenkti ir kilnų 
darbą suardyti. Tikimasi, 
draugovė paseks kilnias savo 
tradicijas visuomet remti pa
rapiją ir visa širdimi ne tik 
moraliai, bet ir medžiaginiai 
prie bažnyčios dekoravimo 
prisidės.

—oi—
Margučių Balius

Atvelykyje, bal. 19 d. 7:30 
vai. vak. rengiamas parapi
jos naudai margučių balius. 
Pasamdyta gera muzika. Lau 
kiama daug svečių.

.kiai* giedojo ”Linksma Die
na.” Šv. Vardo d-jos vyrai 
gelbėjo procesijoj kas reikė - 
jo. Bet vieną dalyką draugy
stė pamiršo: niekas nebuvo 
įnešęs pasiūlymo, kad šešta
dienio nakties sargyba prie 
Viešpaties Karsto budėtų. 
Seniau Kareiviškos draugijos 
pasikeisdamos atlikdavo sar
gybą did. savaitės vakarais 
ir naktimis. Išnykus toms dr- 
joms, tuo pasirūpinti turėtų 
Šv. Vardo draugija.

— Lietuvių parapijose gra 
žūs Lietuvos papročiai nyks
ta: jau kiti ir Kalėdų bei kū
čių nepraktikuoja. Velykų 
švenčionai visai pamiršti; o 
tuo tarpu paliokai mums gė
dą daro. Paliokų Ražancavos 
parapijos kunigai Did. šeš
tadienį namuose pašventė 
daugiau kaip 3000 pintinių 
velykinių valgių; kai kur pa- 
liokaitės tautiškai pasipuošę 
laukė ateinant kunigo. Taip 
net didžiulis dienraštis ’’The 
Sun” Baltimore Sunday, įdė
jo paveikslą, Kun. šventiria 
pintinę valgių, paliokaitės

' tautiškai pasipuošę iš abiejų vių dvasią, bet ir persekioto-

kūmų, gražiai vaizduoja oku- savo labai sunkią rolę Sally 
■ puotosios Lietuvos sunkų gy- Balkūnienė. Gerai suprato ir 

venimą lenkų okupacijoj. Ja- neblogai suvaidino išgamos 
me vaizduojamas paprasto 
lietuvio ūkininko gyvenimas, 
kurį provokuoja ir seka len
kai žandarai ir jų pastatytie
ji šnipai, agentai, su kuriais 
kovoja ir pagaliau juos nu
gali susipratę lietuviai ūki
ninkai.

Lietuvių Meno Teatro ar
tistai jį taip suvaidina, kad 
žiūrovas užsimiršta esąs va
karėlyje ir mato ne sceną, 
bet tikrą gyvenimą. Pavyz
džiui gali būti ir tai, kad vie
name įspūdingame momente, 
kada scenoje artistai užniū
niavo ’’Lietuva tėvyne mūsų” 
visa publika sustojo- ir drau
ge su artistais sugiedojo vi
są Tautos himną.

Tiesiog stebėtis reikia, 
kaip veikalo vaidintojai dau
gumoje čia gimę, augę ir Lie
tuvos nematę, gali taip pui
kiai atjausti visą pavergtųjų 
lietuvių būklę ir ją parodyti 
scenoje, perduoti žiūrovams. 
Matyt, tėvų įtaka vaikams 
išeivijoj buvo tokia didelė, 
kad jie ir nematę Lietuvos ją 
puikiai atjaučia ir supranta.

Jie supranta ne tik lietu-

šnipo rolę Vytautas Raudo
naitis.

Dėl šio viso vakaro galima 
tik tiek nusiskųsti, kad žiū-' 
rėtojų permaža susirinko, o 
tokį veikalą, taip gražiai pa
statytą, turėtų matyti visi. 
Meno Teatras su šiuo veikalu 
galėtų su pasisekimu rody
tis visose Amerikos lietuvių 
kolonijose. Atliktų didelį dar
bą ir meno ir lietuvių tautos 
labui. Dzūkas Vilnietis

lai: kun. J. Simonaičio ir kun Vilniaus laisvės. 
Kemežio. Puikiai išlavintas 
didžiųjų choras gražiai gie
dojo. Žmonių buvo daug, dau
geliui teko stovėti. Išeinant 
iš bažnyčios visi gavo laik
raštį ’'’Ameriką/’ 

—o—
Šv. Onos Draugijos šokiai 

bus šį sekmadienį, balandžio 
19 d. (Ben. salėj), 269-73 Se
cond St. Įžanga 30 c., vai
kams 10 c. Žilvitis

Antradienį po Velykų abu 
Lietuvos svečiai išvyko į 
New Yorką, N. Y.

PAVASARININKŲ MARŠ
RUTO TVARKA 

N. Y. ir N. J.

NEWTOWN, Pa,

Villa Joseph Marie

Iš LIETUVOS

Baltimore, Md.

— Didžioji savaitė praėjo 
'gražiai. Visos apeigos atlik
tos kaip visur taip ir lietuvių 
Šv. Alfonso bažnyčioj. Kuni
gai, choras gražiai vakarais 
pas didįjį altorių giedojo 
Kompletus ir Aušrinę. Oras 
buvo lietingas, bet visgi žmo
nės rinkosi į pamaldas skait
lingai.

— Šv. Vardo draugystės 
vyrai pabudavojo Viešpaties 
Grabą ir kitus apeigoms pas
tatus. O Šy. Kazimiero sese
rys išpuošė šilku ir gėlėmis 
karstą ir Velykoms altorius.

— Rezurekcija ir procesi
ja įvyko 5 vai. rytą. Procesi
joj dalyvavo mokyklos mer
gaitės, altoriaus tarnai, Sese
rų mokytojų gražiai sustvar- 
kyta procesija darė malonų 
įspudf. Bažnyčioj choras pui-

šalių stovi. Taip paminėjo 
amerikonai tautą, kuri gerbė 
savo tėvų šalies papročius.

Bal. 11 d. mirė senas kriau 
čius J. Vizga

— Antrą Velykų dieną įvy
ko zuikučių balius parapijos 
salėje J. K.

Newark, N. J.

’’LIETUVIAI PABUSKITE”
Kovo 28 d. Newarke, N. J. 

Lietuvių Amerikonų Preky
bos Butas surengė gražų pa
triotišką vakarą - vaidinimą. 
Vaidinti pakvietė iš Brook
lyn© Lietuvių Meno Teatro 
artistų vaidintojų grupę, ku
ri čia suvaidino P. Gruodžio 
vilnietišką veikalą ’’Lietu
viai, Pabuskite.” Pats veika
las, kad ir turi nemažai trū-

jus lenkų žandarus. Lenkų 
žandaro vaidmenyj Vitalis 
Bukšnaitis tiesiog gyvas as
muo iš Vilniaus krašto pa
vergtų laukų, gyvas lenkas 
persekiotojas, su visais jo pik 
tais privalumais, intrigomis, 
klastingumu, bjauriu pykčiu 
ir smurtu. Nepaprastai gera 
buvo žandaro partnerė, jau
na, susipratusi lietuvaitė, ku
rią vaidino Eleonora Bartke
vičiūtė. Ji didžiausiu lietu
višku jautrumu reagavo į 
pikto žandaro meilinimąsi ir 
piktas klastas. Bartkevičiūtė 
buvo reikiamoje vietoje ir 
pikta ir griežta ir meili. Ne
paprastai impulsivi, jautri. 
Rimtas, gražus lietuvio ūki
ninko tipas Viktoro Raudo
naičio vaidmenyj. Geras ma
žesnėje rolėje jo sūnus An
tanas Alekna. Gerai vaidino

Elizabeth, N. J.
Didžiosios savaitės iškil

mės Elizabethe praėjo labai 
įspūdingai. Tamsiųjų pamal
dų apeigose, kurios buvo ba
landžio 8. 9 ir 10 d., dalyva
vo ir mokyklos vaikučiai, va
dovaujant komp. Žilevičiui. 
Didž. Ketvirtadienį Šv. Mi
šias laikė trys kunigai. Mer
gaičių gražiai išlavintas cho
ras giedojo procesijoj. Para
pijos mokyklos vaikučiai ir 
daug suaugusių ėjo prie Ko
munijos. Mūsų bažnyčia šie
met begalo iškilmingai buvo 
išpuošta. Kristaus Kalėjimo 
Altorius skendo 300 baltų le
lijų ir daugybės kitokių žie
dų. Kristaus grabas buvo ir
gi labai gražiai papuoštas. 
Garbė draugijoms ir pavie
niams, kurie aukojo gėlėms 
pirkti. Nors blogas oras buvo 
visą savaitę ir Velykose, vie
nok nemaža žmonių lankėsi 
bažnyčioj.

Kaikurie svetimtaučiai (ai
riai) net klausinėjo sesučių, 
kodėl lietuviai taip brangiai 
puošia altorius. Ir ištikro,, 
aš aplankiau kelias Elizabeto 
kat. bažnyčias ir nė viena ne
buvo taip puošniai parengta 
Didžiosioms Šventėms. Žino
ma, mūsų bažnyčios papuo
šimą atliko sesutės. Todėl 
joms priklauso didelė padė
ka ir pagarba. Jos dirbo, trū- 
sė bažnyčioj dienas ir naktis.

■ Velykų rytą 6 vai. trys ku
nigai laikė iškilmingas Šv. 
Mišias. Pasakyta du pamoks-

Svečiai iš Lietuvos, abu 
Vilniaus veikėjai

Vilniui Vaduoti Sąjungos 
ir Vilniaus Geležinio Fondo 
steigėjas prof. kan. F. Kemė
šis pavažinėjęs vakarinėse 
valstybėse, aplankęs Los An
geles, padaręs ten keletą pra
nešimų Vilniaus ir kitais rei
kalais, aplankęs Sandiego pa
saulinę parodą, seserų Kazi- 
mieriečių kviečiamas prieš 
Velykas atvyko į Villa Jos
eph Marie prie Newtown. Pa. 
Čia jis švenčių metu ėjo sese
rims kun. kapeliono pareigas 
išklausė išpažinčių, laikė vi
sas Didžiosios savaitės ir Ve
lykų pamaldas, pasakė kele
tą pamokslų ir pats gražioje 
vietoje po kelionės pailsėjo.

Didįjį Penktadienį, sese
rims maloniai sutinkant, kan. 
F. Kemėšis pasikvietė drau
ge Velykas švęsti, nesenai iš 
Lietuvos atvykusį Vilniui Va 
duoti S-gos delegatą redak
torių V. Uždavinį, kuriam pa
darė nepaprasto įspūdžio 
graži pavasario gamta ir dar
nios seserų Kazimieriečių bei 
High School auklėtinių, gie
damos Velykų giesmės.

Velykų antrą dieną V. Už
davinys padarė pranešimą 
Vilniaus reikalais seserims 
ir jų auklėtinėms, kalbėda
mas plačiau apie Vilniaus 
miesto ir krašto religines 
brangenybes, kviesdamas ir 
savo klausytojas, kuo galint, 
prisidėti prie bendro visai 
lietuvių tautai gyvo reikalo,

Dr. J. Leimonas, pavasari
ninkų vyriausias vadas ir 
adv. J. B. Laučka, didelis stu 
dentų Ateitininkų ir abelnai 
jaunimo veikėjas, su rankdar 
bių paroda ir krut. paveiks
lais apie Lietuvą,- jau baigia 
savo maršrutą po Naują An
gliją, atsilankys N. Y. ir N. 
J. apskričio kolonijose sekan
čioje tvarkoje:

Balandžio 17 d., — Šv. Ka
zimiero par., Paterson, N. J.

Bal. 19 d. — Apreiškimo 
par., Brooklyn, N. Y.

Bal. 20 d. — Cliffside, N.J. 
Bal. 21 d. — Great Neck, L.I.

Bal.22 d. — Maspeth, N. Y.
Bal. 23 d. — Karai. Ang. 

par., Brooklyn, N. Y.
Bal. 24 d. — Šv. Jurgio par 

Brooklyn, N. Y.
Bal. 25 d. — Kearney, N.J.
Bal. 26 d. — Aušros Vartų 

par., New York, N. Y.
Po to atstovai vyks į Ams

terdam, N. Y., Rochester, N. 
Y. ir t. t. kol apvažinės dau
gumą lietuvių kolonijų Ame
rikoje. Su jais važinėja vytis 
filmistas A. Kazalauskas, ku
ris rodo atstovų atvežtas fil
mas apie Lietuvą.

E. Šakelė.

VYSKUPAS SAVŲJŲ 
TARPE

J. E. Telšių vyskupas J. į 
Staugaitis visuomet buvo ar- 
tymas liaudžiai, o labiau sa- 1 
viems. Brangina savo sama» 
nota bakūžę, kuri randasi 8? 
garsiųjų zanavykų tarpe, Tu- ■ 
pikų kaime, Šakių apskr.

Štai vasario 23 d. parvyko 
į tėviškę, kuri randasi virš 
200 klm. atstume ir teikė pa
laiminimą (davė šliūbą) Ku- 
nigundai Puskunigytei su' 
Severinu Staugaičiu, (vysk, f 
brolio sūnui) pasakė atatin
kamą pamokslą. Asistoje bu
vo jaunosios dėdė kun. M. i 
Brundza (mnz. J. Brundzosl 
brolis) ir kan. Juodaitis, jau-f J 
no j o artimas giminaitis. Ce
remonijos įvyko žvirgždaičių 
bažnyčioje (karo laiku susi- 
tverus iš Naumiesčio par.)

Į vestuvių pokylį atsilankė 
ir J. E. vyskupas, pas jauno
sios tėvelius, kurie yra kai
mynai su vyskupo tėviške,

Muz J. Brundza su žmou 
irgi buvo kviesti į tas vesti 
ves ir apgailestauja, kad kar
tu su savaisiais negalėjo ten 
paviešėti, tad jis siunčia 
nors širdingiausius linkėji
mus jaunavedžiams iš tolimo 
užjūrio.

jo 17 d-

J. M
Cėi 

niukas, pavaš. 
komisijos vedėj; 
A. Z. Visminu < 
gaivino 41-mą V

vice-pirmininkai 
sekr. ect Susita 
Lietuvoje su D: 
ir J. R Laučka

I

eitis į Ahierikžįr

41-os VYTAUTO
20 METŲ SUKA

— Žinai, aš turėjau tokį 
greitą arklį, kuris pusę valan 
dos galėdavo bėgti kartu su 
traukiniu, —giriasi vienas 
čigonas.

— Et, tai niekis, — sako 
kitas.
—Aš turėjau tokį arklį, ku
rio niekas nepavydavo. Kar
tą mane užklupo lietus. Mano 
sartis taip pasileido lėkti, 
kad lietus negalėjo mūsų pa
vyti. Tuo tarpu per 50 žings
nių paskui mus bėgęs šuniu
kas visą laiką plaukė vande
niu.

lengvas užsirūkymas

DRĖGNUMO KONTROLĖ

Kiekvienas Užsitraukimas Mažiau Rūgštus

Luckies yra mažiau rūgštūs

LUCKIES YRA MAŽIAU RŪGŠTŪS! 
Nesenai padaryti cheminiai bandymai 

parodo*, jog kiti populiarūs cigaretų 
išdirbiniai turi rūgštume perviršių nuo 
53% iki 100% daugiau negu Lucky Strike.

Rflfitumo Perviršius Kitų Populiarių Išdirbinių, Lyginant Su Lucky Strike 
Cigaraaii

Svarbiausia atskira cigaretų savybe, išskiriant patį tabaką, 

yra tai drėgnumo kiekis. Jo įtekmei priklauso galimumas 

pagaminti vienodus cigaretus, kontroliuoti degimą ir valdyti 
dūmų kokybę. Drėgnumo perviršius kliudo tinkamam degi

mui, ir padaro cigareto dūmus neskoningais. Drėgnumo 
nedateklius leidžia sausiems, dulkėtiems cigareto dūmams 

susidurti su delikatnomis gleivėtomis rūkytojo plėvėmis.

• Daviniai Patikrinta Nepriklausomų • Cheminių 
Labonterijų Ir Tyriatjta* Grupių

IS TURININGO, BRANDAUS-KŪNO 

TABAKO-"IT'S TOASTED”

"IT S TOASTED"-Jūsų gerklės apsauga-prieš knitėjimus 
prieš kosulį

(WrW 1IW, Put Cw»ig

SVARBU VISIEMS KATALIKAMS

Kiekvienam katalikus maldakny. 
gė yra reikalingas, brangus Ir Šven
tas dalykas. Yra tai šventa malda 
priemonė. Be jos retas kas temoka
me melstis. Kaip brangintinas daly
kas, ji turi būti graži ir švari, kad 
būtų gražu į rankas paimti Ir ma. 
lonu melstis. Maldų kalba turi bū
ti taisyklinga. Kadangi daugelio 
maldaknygių, ypač ne Lietuvoje se
niau Ir dabar leidžiamų, kalba yra 
prasta, senoviška, išleidimas pras
tas, o kai kuriose yra net dogmaU. 
nlų klaidų, tai imta rūpintis leisti 
visai naujas maldaknyges. Jas lei
džiant, nepaisyta, kad jos būtų tik 
pigios, bet žiūrėta, kad būtų pato- ' 
gios, stiprios Ir gražios. Jų kalba 
yra gryna, popierius geras, aptaiso
ma stipriais ir gražiais viltais. Jos 
leidžiamos įvairaus didumo, kad 
tiktų visokio amžiaus ir luomo žmo 
nėms. Dabar jau išleista šios mal
daknygės:

1. Tėvo Pranciškaus Bizausko su
daryta maldaknygė tretininkams

DIEVO MALONIŲ ŠALTINIS
Yra tai modemiškas, patobulin

tas, naujai pertvarkytas prieškari, 
nls ’DID. ŠALTINIS”. Ištaisyta kal
ba, atitaisytos visos klaidos, pridėti 
naujų maldų. Apie 1000 pusi, gra
žiai išleista. Kainos sumažintos.

I-ma rūšis — odos aptals. paauk-I 
guotą .................................... Lt- 16,—

Ha rūšis — odos imitacijos, pa. 
auksuota ..........................  Lt. 10,-

inčta rūšis — drobiniais apt. rau
donais .................................. Lt. 8,M

2. Jul. Macelnlenčs sudaryta mal- 
daknygėlė tiktai valkams —

JĖZUS IR AŠ
Peržiūrėjo Ir prakalbą parai! J. 

E. Vyskupas M. Reinys.
Valkelio malda’ yra kitokia, neji 

suaugusio žmogaus. Jam dar ne Vi
sos bendrosios maldos yra suprasi 
tamos. Užtat vaikučiams būtis 
reikalinga Ir atskira maldaknyį 
čia paminėtoji knygelė yra iah 
gražiai išleista, gerame Dopleryje ( 
spalvuotais paveikslėliais. Apbalsyi 
dvejopai: I rūš. — odinės ir pasui 
suotos Lt. 4,— Ir II rūš. — droid 
nės, raudom krašt. Lt. 1,60

3. Kan. A. Sabaliausko maldė 
knygelė jaunimui ir Inteligentais

VIEŠPATIES ANGELAS
Tokios gražios maidaknygėlės df 

neturėjome. Mažo formato, M 
daug sudėta maldų, nes išspausdb 
ta smulkiu šriftu, labai plonam 
bet gerame ir brangiame popieriuj I 
Aptaisyta dvejopals aptaisais Ir 
nos taip pat sumažintos: I rtM— 
odinės, paauksuotos Lt. 5, — (W 
vo Lt. 6) Ir U rūš. — droblnta*®- 
don. krašt. Lt. 2,— (buvo 2,60).

4. Kan. A. Sabaliausko velyti pavienių Dar

nmkai.
Š. m. balandžio 

tuvbš Vyčių 41-n

čios 20 metų suka 
įsteigimo. Dalyvai 
gus svečiai iš Lit 
Juozas Leimonai 
Laučka ir kiti svf 
mų kolonijų.

Apvaikščiojimo 
bus gana plati ir 
sides iš iškįlmink 
nes, rankdarbių j 
veikslų ir šokią. 
programos dalį i

riki. šį kuopos ji 
rengimą nuoširc 
ir kitos parapijų 
ir Federacijos Aj 
reikia tikėtis, ka( 
bai įspūdingas.

-0- 
Kuopos Veikimi

Švenčiant 20 m 
ves, pravartu, no 
bruožais pažvelgt 
pos praeitį.

Dvidešimties n 
tarpyj Vyčių 411 
jo tris gyvenimo 
Pirmasis prasidė ji 

‘siorganizavimo la 
kada pasidarbavu 

i lįui, su pagalba P. 
1 J- Matulaičio (ja 
/ ttM.Miluko, gavo 

teo 20 di( ig 
tada pradėjo sma 
išaugdama j-vien 
giausių ne tik Br 
ir visoje Ameril

Kuopos veto 
gai padidėjo, h 
j| stojo Lietuve 
uizacijos garbė 
A. J. Aleksis, 1 
barimu ši kuoj 
ną iš puikiausių 

Lietuvai, kov 
vo laisvės, ši km 
Urisidėio nuner

Laisvės Bonus, ] 
narių’išvyko ir L 
giai gražiai remi 
ganizacijos.Cent 
jant sumą pinigi 
įsigijimui.

Kuopa smarki 
1923 m., kada sui 
Sąlygos, jog jos i 
stojo ir kuopa i 
baigėsi tas garbi

meto maldaknygė
DIDŽIOJI SAVAITE

čia sudėta visos Didžiosios ft**1 I 
tės ir Velykinių apeigų maldos, 
Alos, mišparai, giesmės Ir k, •* 
reikalinga pradedant Verbų Seto*' | 
dieniu Ir baigiant Velykų anfll* 1 
diena. Priede yra visi pamoto®*1 
Ir nurodymai vargonininkui, V 
krlstljonul ir kitiems bažnyčia W 
nams. Kaina žymiai sumažini 
buvo Lt. 10,— dabar tik Lt. 8>" ,

Knygos gaunamos visuose 
KAZIMIERO D-JOS Ir kituose RJ . 
gynuose Ir pas ANT. KNICK8T4 ■ VeikimO laikotar

ku be viršmim 
daug dirbo kuopc



IETUVOS
UPAS SAVŲJŲ 
TARPE

’eisiu vyskupas J. 
i visuomet buvo ar- 
udžiai, o labiau sa- 
angina savo sama- 
ižę, kuri randasi 
anavykų tarpe, Tu- 
te, šakių apskr. 
sario 23 d. parvyko 

kuri randasi viri 
itstume ir teikė pa- 
i (davė šliūbą) Ku-

Puskunigytei su 
Staugaičiu, (vysk, 

aui) pasakė atatin. 
aokslą. Asistoje bu
dos dėdė kun. M. 
(muz. J. Brundzos 
kan. Juodaitis, jau- 
mas giminaitis. Ce- 
3 įvyko žvirgždaičių 
ie (karo laiku susi- 
Naumiesčio par.) 
vių pokylį atsilankė 
yskupas, pas jauno
kus, kurie yra kai- 
vyskupo tėviške. 
Brundza su žmona 

i kviesti į tas vestu- 
gailestauja, kad kar- 
aisiais negalėjo ten 

, tad jis siunčia 
tingiausius linkėji- 
avedžiams iš tolimo

Balandžio 17 d., 1936
I llllll---------------- ---- ---------------------------------- -

Inž. A. J. Mažeika
L. Vyčių Centro pirmi

ninkas, pavas. perengimo 
komisijos vedėjas. Su muž. 
A. Z. Visminu 1929 m. at
gaivino 41-mą Vyčių kuopą 
Joje pirmininkavo 2 metus, 
vice-pirmininkavo, finans. 
sekr. ect. Susitarė 1934 m. 
Lietuvoje su Dr. Leimonu 
ir J. B. Laučka kviesti pa- 
vasar. delegaciją pas vy
čius į Ameriką.

41-os VYTAUTO KUOPOS
20 METŲ SUKAKTUVĖS

rj 5

J VISIEMS KATALIKAMS

enam katalikus maldakny. 

eiialingas, brangus Ir šven

tas. Yna tai šventa malda 

6. Be joe retas kas temoka- 

tie. Kaip brangintinas daly- 

juri būti graži ir švari, kad 

ažu 1 (rankas paimti ir na. 
dstis. Maldų kalba turi bū* 

ykllnga. Kadangi daugelio 

lygių, ypad ne Lteturoje » 

dabar leidžiamų, kalta yra 

senoviška, Išleidimas praa 

ai kuriose yra net dogmai 
Idų, tad imta rūpintis leisti 

mjas maldaknyges. Jas id* 

nepaisyta, kad jos būtų tik 

3et žiūrėta, kad būtų pato- 

Iprios ir gražios. Jų kalba 

M, popierius geras, aptaiso- 

iriais ir gražiais virtais. Jos 

ros įvairaus didumo, kad 

įšokto amžiaus Ir luomo žmo 

Dabar jau išleista šios mai

ls:
ro Pranciškaus Bizausko bu* 

maldaknygė tretininkams 

JO MALONIŲ SAKINIS 

ari modemiškas, patobulln. 

uja! pertvarkytas priešksrt 

). ŠALTINIS". Ištaisyta kai* 

dsytos visos klaidos, pridėti 

Midų. Apie 1000 pusi, pa

sta. Kainos sumažintos.

Iškilmėse dalyvaus Pavasari- 
. ninkai.

Š. iri. balandžio 19 d. Lie
tuvos Vyčių 41-ma Vytauto 
kuopa iškilmingai apvaikš
čios 20 metų sukaktuves nuo 
įsteigimo. Dalyvaus ir bran
gūs svečiai iš Lietuvos: Dr. 
Juozas Leimonas ir J. B. 
Laučka ir kiti svečiai iš toli
mų kolonijų.

Apvaikščiojimo programa 
bus gana plati ir įdomi: su
sidės iš iškilminkos vakarie- E
nes, rankdarbių parodos, pa
veikslų ir šokių. Koncertinę 
programos dalį išpildys bu
vusieji ir esamieji kuopos na
riai. Šį kuopos jubiliejinį pa
rengimą nuoširdžiai remia 
ir kitos parapijos draugijos 
ir Federacijos Apskritys, tad 
reikia tikėtis, kad jis bus la
bai įspūdingas,

Kuopos Veikimo Apžvalga
Švenčiant 20 metų sukaktu

•ūžto — odos aptals. paauk- 
............. ....................... Lt.'16,- 

ifita — odos Imitacija, pa- 

, ............................. . Lt 10,-

■flšls — drobiniais aptiau- 
...................................... Lt.U»

Macetalente sudaryta tai- 

a tiktai valkams —

ves, pravartu, nors trumpais 
bruožais pažvelgti į tos kuo
pos praeitį.

Dvidešimties metų laiko
tarpy j Vyčių 41 kuopa turė
jo tris gyvenimo protarpius.

JĖZUS IR Aš

ėjo Ir prakalbą panšš J. 

.pas M. Reinys.

> malda' yra kitokia, negi

i žmogaus. Jam dar ne vi- 
mIos maldos yra suprasi-/ 

įtat vaikučiams būtina 

ir atskira maldaknygi 

neto ji knygelė yra laiba 

ilsta, gerame popieryje ® 

s paveikslėliais. Aptaisyti 

I rūš. — odinės ir pasui 

. 4,— Ir H rūš. — dicti

on. krašt. Lt. 1,60 

n. A. Sabaliausko malta1 

jaunimui ir inteligentam 

ESPATTES ANGELAS

> gražios maldaknygėlės dm 

me. Mažo formato, W 

dėta maldų, nes išspausta' 

kiu šriftu, labai plonu* 

me Ir brangiame popieriuje, 

a dvejopals aptaisais ir #■

> pat sumažintos: I rtl - 

paauksuotos Lt. 6, — (M‘ 

( ir n rūš. — drebinta i* 

rtt. Lt. 2,- (buvo 2Ž0)- 

n. A. Sabaliausko tbU®*’ 

aldaknygė

DIDŽIOJI SAVAITE 1 

įdėta visos Didžiosios 
“lykinių apeigų maldos, $ 

išparal, giesmės ir k, k* 

ga pradedant Verbų Seku*' 
ir baigiant Velykų anM> 

Mede yra visi pamokyk 

dymal vargonininkui, * 

jul Ir kitiems bažnyčia W 

Kaina žymiai suntata**i 

t. 10,— dabar tik Lt. 
os gaunamos visuose *1 

GERO D-JOS Ir kituose kti 
, Ir pas AWT. KMOWft

Pirmasis prasidėjo kuopos su 
siorganizavimo laiku 1915 m. 
kada pasidarbavus J. K. Mi
liui, su pagalba P. Isodžiūtės, 
J. Matulaičio (jau mirusio) 
ir M. Miluko, gavo čarterį ba
landžio 20 d., 1916 m. Nuo 
tada pradėjo smarkiai veikti, 
išaugdama į-vieną iš galin
giausių ne tik Brooklyne, bet 
ir visoje Amerikoje kuopų.

Kuopos veikimas ypatin
gai padidėjo, kada aktyviai į 
jį1 stojo Lietuvos Vyčių orga
nizacijos garbės narys, muz. 
A. J. Aleksis, kurio pasidar
bavimu ši kuopa turėjo vie
ną iš puikiausių chorų.

Lietuvai, kovojant dėl sa
vo laisvės, ši kuopa irgi daug 
prisidėjo nuperkant iš iždo 
ir pavienių narių Lietuvos 

\ Laisvės Bonus. Nemažai jos 
narių išvyko ir Lietuvon. Ly
giai gražiai rėmė'ir savo or
ganizacijos Centrą, paauko
jant sumą pinigų spaustuvės 
įsigijimui.

Kuopa smarkiai veikė iki 
1923 m., kada susidarė tokios 
sąlygos, jog jos veikimas nu
stojo ir kuopa mirė. Tuo ir 
baigėsi tas garbingas kuopos 
veikimo laikotarpis. Tuo lai
ku be viršminėtų asmenų 
daug dirbo kuopoje A. Snieč-

kus, J. Adomaitis, j)-l 
raičiūtė, J. Žerolis, O. 
tė-Žerolienė, J. Krasnjs, K. 
Dabravolskis, K. Palionis 
(dabar kunigas), J. Stekus, 
Barzdaitis, P. Montv: 
Lukas, J. Karosas, Ri__ 
J. Mažeika, MažeikaitėKac- 
vingelienė, M. Žemaičiitė ir 
kiti; (

Antras 41 kp. laikotarpis, 
tai neveikimo laikas nuo 
1923 iki 1929 metų, kol dėka 
muz. A. Z. Visminui ir’A. J.* 
Mažeikai, kun. K. Pauloniui 
nuoširdžiai pritariant, 41-ma 
kuopa buvo vėl atgaivinta. Į 
truhipą laiką išsitaisė mo
kyklos rūsyje sau kambarius 
ir tas prisidėjo prie išaugini- 
mo stipriausia kuopa.

Ypatingai gražiai ši kuopa 
pasirodė 1931 metais Sureng
dama 19-tąjį visuotiną Sėimą 
kuris praėjo labai įspūdingai. 
Po seimui augimas kuopos na 
riais ir kitais atžvilgiais dar 
padidėjo, jog 1932 m. ši kuo
pa priskaito iki 120 narių ir 
atrodė, kad jai lemta tikrai 
būti didžiausia ir veikliausia 
kuopa mūsų organizacijoj. 
Bet nuo 1933 iki 1934 metų 
vidurvasario kuopa nariais 
ir kitais atžvilgiais labai su
mažėjo. Tik liepos mėn. kuo
pa vėl pradėjo atsigauti ir 
iki šiai dienai vis auga, stip
rėja; kuopos ateitis atrodo 
labai šviesi.

Labai daug pasidarbavo 
atgaivintos kuopos veikime 
nuo 1929 m. laikotarpio be 
viršminėtų organizatorių, 
dar sekanti: A. Grigalius, Ma 
tusevičius, A. Eimutis, K. 
Kuzmickas, J. Čemerka, A. 
Buzaitė-Čemerkienė, E. Ra- 
moškaitė-Binger, W. Juška, 
J. Januškaitė/ V, Tursaite- 
Eimutienė ir daugelis kitų iš 
paprastųjų narių, neminint 
kun. J. Aleksiūno ir kun. P. 
Lekešio, kaipo dvasios vadų 
praeityje.

Apie dabar veikiančius na
rius nėra reikalo minėti, ka
dangi jų darbai patys apie 
save kalba. Apie jų veikimą 
galima daug matyti iš kuo
pos korespondencijų. Pasta
ruoju laiku kuopos veikimas 
vis darosi nuoseklesniu ir gy- 
vesnui dar ir dėl to, kad kuo
pa turi nuoširdų pritarimą 
gerb. kun. N. Pakalnio, para
pijos klebono ir kun. J. Kar- 
tavičiaus.

Kaip tenka girdėti, dauge
lis iš buvusiųjų senų kuopos 
narių žada dalyvauti šiose iš
kilmėse, kad atnaujinus savo 
senas pažintis ir pasidalinus 
įspūdžiais su jaunaisiais. 
Tat iki pasimatymo.

—o—
Sveikina iš Los Angeles, Cal.

Ab- 
>kiū-

a, P. 
icys,

Gi pirmasis 41-os kuopos 
organizatorius J. K. Milius, 
kuris šiuo laiku gyvena toli
moje Los Angeles (Californi- 
joj) apgailestauja, kad nega
li dalyvauti iškilmėse, siun
čia savo širdingiausius svei
kinimus savo buvusiems ben- 
drabarbiams-vyčiams ir da
bartinei kuopai. Sveikinimai 
bus ištisai perduota vakarie
nės laiku. Yra labai pagirti
nas pasiūlymas, apie kurį 
bus pranešta irgi sukaktuvių 
iškilmėse. Bus ir daugiau įvai 
rių pranešimų bei sveikinimų 
Tad reikia tikėtis, jog šios 
kuopos sukaktuvės ir svečių 
iš Lietuvos pagerbtuvės bus 
tikrai įspūdingos. A.

rimai ir šokiai) $4.00 Vaka
rienę rengia Profesionalų 
Klubas.

— Balandžio 14 d. profesi- 
onolų programoj per radio 
WMBQ kalbėjo kun. J. Bal- 
kūnas apie vaikų prasižengi
mus (child delinquency). Šia 
tema profesionalai turės dar 
keletą kalbėtojų, kadangi 
Brooklyne plečiasi lietuvių 
vaikų prasikaltimai. Profesi
onalai stengsis informuoti 
visuomenę vaikų auklėjime.

Radio programa turima 
antradienio vakarais 10:20v.

— Klubo susirinkimas į- 
vyko bal. 16 d. pas dr. J. Pau- 
lonį. Paskaitas skaitė Dr. A. 
Petriką ir Lietuvos svečias 
p. V. Uždavinys.

Ar Jau Įsigijote Bilietus?
Šį sekmadienį, bal. 19 d. 

Liet. Vyčių 41 kp., pagelbs- 
tint Federacijos Apskričiui 
ir kitoms draugijoms, Aprei
škimo par. salėje, rengia iš
kilmingą vakarienę, rankdar
bių parodą, paveikslus apie 
Lietuvą ir šokius, pagerbti 
iš Liefuyos atvykusius pava
sarininkų atstovus: Dr. J. 
Leimoną ir adv. J. B. Lauč- 
ką ir taipgi paminėti kuopos 
20 metų sukaktuves.

Iškilmėse apylinkės visuo
menė turės pirmutinę progą 
susipažinti su garbingais 
svečiais ir išgirsti vėliausių 
žinių apie savo tėvynę,

Pavasarininkų iš Lietuvos 
atvežta vyčiams rankdarbių 
paroda yra ypač didelė, gra
ži ir įdomi, kokią mažai kas 
;iš mūsų yra matęs ir ją tu
rėtų pamatyti kiekvienas lie
tuvis. Podraug su paroda 
bus rodoma ir gražios filmos 
apie Lietuvą. ‘

Vakarienės pradžia 5 vai. 
paveikslai ir paroda 7:30 v., 
o šokiai 8:30 vai. vak. Įžan
ga į viską kartu $1.00, tik į 
šokius 35 c., į parodą ir pa
veikslus 15 c. Pelnas pusiau 
su parapija. Bilietus prašoma 
įsigyti iš anksto pas kuopos 
narius, kitų draugijų atsto
vus, arba parap. klebonijoj 
bei ’’Amerikos” redakcijoj. 
Draugijos ar pavieniai asme
nys paėmę platinti bilietus, 
prašome grąžinti pinigus ar 
bilietais iki penktadienio va
karo rengėjams ar į ’’Ameri
kos” redakciją.

MIRĖ V. ČIŽAUSKAS

IŠ PROFESIONALŲ 
VEIKIMO

— Gegužės 13 d. vakare 
New Yorker viešbutyje ruo
šiama pagerbimo vakarienė 
daktarui A. Misevičiui, jo 25 
metų -daktaravimo Brookly
ne. Vakarienė bus vieša. Ti- 
kietas asmeniui (valgis, gė-

Dr. Juozas Leimonas
’’Pavasario” Federacijos 

vyriausia vadas ir K.V.C. 
direktorius. Jo su J, B. 
Laučka pagerbimui šį sek
madienį, Apreiškimo para
pijos salėj, L. V. 41-ma kp. 

rengia iškilmingą vakarienę

Didžiojo New Yorko
Federaciįos Apskritis

Velykų dieną mirė ’’Ame
rikos” skaitytojas Vincas 
Čižauskas, gyv. 216 More St. 
Brooklyne, kun. Čižausko, 
M.I.C. tėvas. Velionis visą 
laiką jautėsi sveikas ir dar 
pereitą savaitę dirbo, o Vely
kų dieną mirė.

Kun. J. Čižauskui ir velio- 
nies šeimai bei giminėms 
reiškiame užuojautą.

mingo gyvenimo ir nepamirš 
ti organizacinio darbo.

SVEČIUOJASI
— Kun. Pijus Lekešis šią 

savaitę svečiavosi Philadel- 
phijoj ir Washingtone.

— Maspethe svečiuojasi 
kun. Struckus. Lankėsi kun. 
A. Vosylius, M.I.C. ir kun. 
V. Čižauskas, M.I.C.

RADIO PARENGIMAS NEW YORK CITY

Sekmadienį, balandžio 26 
dieną muz. P. A. Dulkė ren
gia pirmą Radio Vakarą sa
vo radio programai palaikyti 
p. Dulkės parengimą mes pri 
valome paremti savo atsilan
kymu, nes jis ne tik koncer
tais, radio programom ir juo 
kais mus dažnai linksmina, 
bet jis buvo ir pirmas ’’Ame
rikos” naujų raidžių fondo 
rėmėjas, padovanojęs net 
$50.00 Muz. Dulkė yra visiem 
nuoširdus ir prielankus; bū
kime ir mes toki.

STUDENTŲ IR ALUMNŲ 
PARENGIMAS

Penktadiėnį, balandžio 24 
d. pas B. Shilins (Šalinsko 
svetainėj, 84-02 Jamaica A v.) 
Brooklyno Stud ir Alumnų 
Klūb. rengia ’’Bunco, Bridge 
Dance” parengimą.^ Visiems 
užtikrinta geras laikas.

APSIVEDA DiARBŠTUS
JAUNUOLIS

Prieš keletą metų iš. Lie
tuvos grįžęs ir buvęs labai 
veiklus Apreiškimo par. na
rys, vytis Pranas Milašaus- 
kas, apsiveda su p-le Marga- 
reta Radzevičiūte, šliūbas 
bus gegužės 10 d. Apreiškimo 
bažnyčioj, Brooklyne. Po to 
bus ’povestuvinė puota New 
Royal Palace.

Jaunavedžiams linkime lai-

40 Valandų Atlaidai
Vienintėlej lietuviškoj New 

York City Aušros Vartų par. 
bažnyčioj, balandžio 19 d. 
prasideda 40 valandų atlai
dai, kurie baigsis balandžio 
21 d. Parapijonys ir šiaip 
lietuviai turėtų pasinaudoti 
proga ir įsigyti Dievo malo
nių.

ŠIRDINGAS AČIŪ!

Nuoširdžiai noriu padėkoti 
Karalienės Angelų par. Soda- 
lietėms už paruoštą man 
’’Surprise Shower Party,” 
ketvirtadien, bal. 2 d., parapi
jos salėje. Taipogi dėkoju 
kun. J. Aleksiūnui ir kun. J. 
Laurynaičiui už jų atsilan
kymą ir linkėjimus. Širdingas 
ačiū visiems.

Irena Bindokiūtė

Ką svarstysime ateinančia
me Federacijos posėdyje?

Nevienas gal draugijos at
stovas suka sau galvą ieško
damas naujų sumanymų, ku
riais galima būtų suįdominti 
Federacijos posėdy, kuris 
įvyks trečiadienį balandžio - 
Aptil 29 d. Gi tuo tarpu esa
ma labai daug ko svarstyti 
ir suįdominti visus atstovus. 
Šį kartą paminėsime tik du 
dalyku. Visu pirma Federa
cijos apskričiui reikėtų aps
varstyti apie iškilmingą da
lyvavimą visų draugijų pri
klausančių prie Federacijos 
Apskričio vieną kartą į me
tus bažnyčioje. Pavyzdžiui, 
vieną metą vienoje bažnyčio
je, kitą metą kitoje ir taip 
paeiliui kiekvienos parapijos 
bažnyčioje, kurios draugijos 
priklauso prie Federacijos. 
Dieną galima būtų parinkti 
pastovi.. Tai būtų kaip ir lie
tuvių katalikiškos akcijos 
šventė. Draugijos dalyvautų 
su savo vėliavomis, bei kitais 
ženklais in-corpore. Gal net 
galima būtų sutvarkyti, kad 
tą dieną visos draugijos pri
eitų prie Šv. Komunijos. Tai 
būtų nepaprastai įspūdingas 
ir pavyzdingas Federacijos 
katalikiškas pasirodymas. 
Taigi šiuo klausimu galėsi
me plačiai pakalbėti ateinan
čiame Federacijos Apskričio 
posėdyje. Tai vienas dalykas 
iš šio atžvilgio į mūsų tikybi
nį nūsistatymą. Antras svar
stytinas klausimas, tai gali
mybė įsigyti nuosavą pikni
kams bei kitiems parengi
mams sklypą žemės bei par
ką. Argi nė keista, kad pri
vatus asmuo gali įsigyti pik
nikams parką, namus ir gra
žiai išsilaiko. Argi Federaci
jos Apskritys, į kurį vis dau-

ATVYKO

Balandžio 8 d. Švedų Ame
rikos Linijos laivu Grips- 
holm iš Lietuvos atvyko Juo
zas Latinis, iš Krikštėnų

vienk. Ukmergės apsk. Lati- 
nis yra gimęs Amerikoj ir 
mažas išvežtas Lietuvon. Ten 
lankė Ukmergės gimnaziją 
iki V klasės. Brooklyne apsi
stojo pas ’’Amerikos” skai
tytojus p. Žaliauskus. Latinis 
su Žaliausku aplankė redak
ciją ir pažadėjo parašyti šį 
tą iš savo kelionės.

Tel. Elizabeth 2-8661
MICHAEL

Real Estate, — Insurance

Res. Tel. Elizabeth 2-8537

— Notary Public
120 Broad St., Elizabeth, N. J.

Apkainuoja, parduoda , Pilnas patarnavimas
nejudoAas nuosavybes, Visokios apdraudos ir
Sukolektuoja rendas bondsų reikaluose
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

Šią vasarą visos Brooklyno ir Maspetho lietuvių pąrapijos rengia milžinišką išvažiavimą laivais į Bear Mountains,. Birželio 21 
dieną. Čia matome laivą, kuris veš mus į ’’Meškų Kalnus” Hudsono upe, tyru oru pakviepuoti. Tikietus įsigykite iš ąnįtsto. <

giau ir daugiau draugijų įs
toja, negalėtų ko nors dide
lio nuveikti. Juk tai suvieny
tomis pajėgomis galima kaip 
sako, ir kalnus nuversti.

Mes nemanome tuč tuojau 
nupirkti didelį parką ar ką 
panašaus, bet būtų pravartu 
tą klausimą judinti. Tam tik
slui būtų gera išrinkti komi
siją, lai ji žiūrinėja, tyrinėja 
vietą, kainą, išgalvoja planus 
kaip būtų galima nuosavybė 
įsigyti ir lai referuoja savo 
veikimo eigą Federacijos Ap
skričio posėdžiui. Vis gi tai 
būtų rimtas ir labai didelės 
svarbos darbas.

”Na, vyrai, pajudinkime 
žemę” — susieškokime gerų 
argumentų už ir prieš tuos 
du sumanymus, gi posėdy 
bus daug gyvumo. Be to, dar 
.daugiau rasis įdomių dalykų 
svarstymūi. *

—o—
Kiekvienas žmogus juačia 
patraukimą ^priklausyti prie 

kurios nors organizacijos.
Nei vienas negali save taip 

jau atskirti nuo bendro gyve
nimo, kad galėtų pasakyti, 
jog jisai’ neturi jokio reikalo 
priklausyti prie kokios nors 
draugijos. Žmogui yra įgim
tas draugijinis gyvenimas, 
nes jis gali pasidalinti savo 
mintimis, sumanymais. Kiek
vienas gali pasirinkti • tokią 
draugiją, kuri jojo gabumam 
bei nusistatymams geriau
siai atatinka. Kiekvienas ka
talikas privalėtų ir taipgi 
jam pačiam būtų naudinga 
prie vienos ar net ir keleto 
parapijoje esančių draugijų 
priklausyti, kad galėtų pil
nai dalyvauti parapijiniame 
gyvenime kartu su parapijos 
klebonu. Gi parapijų visos 
katalikiškos draugijos susi
būrę į Federacijos Apskritį 
sudaro tam tikrą bendrą jė
gą bei taip vadinamą frontą, 
prieš visokius kitus ’’fron
tus”, kurie'yra statomi ko
vai prieš katalikišką idėją.

Tokiu budu katalikas per 
draugiją prisideda prie vei
kimo Bažnyčiai, savo parei
goje, vyskupijoje, bendrai 
lietuvių tarpe. Taigi yra kil
nus tikslas Katalikiško Vei
kimo. Be to,. yra praktiška 
nauda draugijai priklausyti 
prie Federacijos Apskričio. 
Nes Apskritys gali daug dr- 
jai pagelbėti, jeigu jinai bū
tų reikalinga pagalbos.

—jo—
’Visi prašomi įrašyti Federa

cijos klausimu.
Teko išgirsti teiraujantiš, 

ar galima būtų kiekvienam 
rašyti į šį Federacijos Aps
kričiui ’’Amerikos” pavestą 
skyrių. Ne tik* galima, bet 
nuoširdžiai kvięčiame visus, 
kas tik įdomaujasi Federaci
ja, rašyti. Turite naujų su
manymų — kelkite šiame 
skyriuje viešumon.. Ko nors 
norite paklausti ar sužinoti 
— klauskite šiame skyriuje, 
mes pasistengsime Tamstom 
kuogeriausiai paaiškinti. Vis 
ką veikime viešai, nes tai vi
suomeninis darbas — tai idė
jos ir pasišventimo darbas. 
Lai mūsų katalikiškas vei
kimas būna visiems žinomas, 
matomas ir pavyzdingas.

Tokiu savo veikimu išeisi- 
16

me į Lietuvišką Pasaulį, taip 
sakant, kaip ir su misijomis. 
Gi panašios misijos visiems 
tinka, nekalbant jau apie 
lietuvius.

Taigi visi į darbą, kas tik 
gali ir kaip gali.



•'Ž&. . $ZA-

Šv. Jurgio Porarp

< 107 Onion Avenue,

APREIŠKIMO PARAPIJA

Karai. Angelų Parap

231 Bedford Avenue,

Telephone: Evergreen 8-7027

MASPETH, L I.

sJnipijos šiemet turės 
lietavių kunigų. Norai 
darbuosis lietuvių pai 
ge, bet kur dirbs, vis 
pinais viengenčiais. Bi 
no vyskupijoj šventins 
Vincas Pinkus.

"Vienybės” 1 
lojasi/kad ”Brc 
gų Amerika” šn 
lietuvių tautos t 
našą šliupą” ir 1 
siškais” žodžiai

Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

Priešais Apreiškimo Bažnyčią '
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY* PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

^lietuviai žiūri ji 
įj partinėmis, bet lie 

akimis, Čia ne 
airio, bet visų Chicag< 
^reikalas. Su Zūrii 
progos ir kitiems lietu' 
Žengti pirmyn politikoj

Tel.: STagg 2-6041 NOTARY PUBLIC,

M. P. BALLAS, Inc. 
BIELIAUSKAS 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 1

giais metais sušilau 
daugiaulietuviųkunigų 
eitą sekmadieuj Sprinj 
BL vyskupas, J. E. Jan 
Griffin įšventino Petrą

< Tel. STagg 2-0783 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA
/ (LEVANDAUSKAS)

J GRABORIUS /

Brooklyn, N. Y.

VIETOS ŽINIOS
VIENMARŠKINIŲ BALIUS

Dažnai matome salėse šo
kėjus prakaituojant, net taip 
prakaituojant, jog rodos jie 
po lietum stovėtų. Būtų daug 
maloniau tokiu atveju nusi
vilkti, bet salės ’’etiketas” 
neleidžia ir žmogus turi varg 
ti sušilęs. Bet metuose yra 
viena, diena, kada Amerikoj 
etiketas ir mandagumas pa
mirštamas: tai gegužės — 
May 1 diena. Už tai ’’Ameri
ka” gegužės 1 d. ir ruošia 
’’Vienmarškinių Balių” Ka
ralienės Ang. par. salėj.

Tai bus penktadienio vaka
ras, visiems patogu atsilan
kyti. Už tai nepamirškite, 
kad gegužės 1 d. vienmarški
niai galėsime šokti Karai. 
Ang. par. salėj, kame bus ir 
gėrimų bei užkandžių.

JUBILIEJINE VAKARIENE
Iškilminga vakarienė pami 

nėjimui 25 metų gyvavimo, 
rengiama Šv. Jurgio parapi
jos Šv. Ražančiaus D-jos. 
Vakarienė įvyks puikiai įren 
gtoj parapijos salėj, (207 
York St.) Gegužės - May 17 
d. Pradžia 6 vai. vak. Visos 
ir visi kviečiami dalyvauti 
ir kartu pasidžiaugti ražan- 
činių 25 metų veikimu.

» Ankstyva Mirtis
Balandžio 8 d. pasirgęs 

apie keletą savaičių, pasimi
rė a. a. Petras Stripeikis, 16 
m. amžiaus jaunuolis. Ilgą 
laiką tarnavo altoriaus tar
nautoju ir buvo pavyzdingas 
jaunuolis. Nežiūrint, kad ir 
gana toli gyvena nuo savo lie 
tuviškos bažnyčios, bet kas 
savaitę atsilankydavo į savą 
— lietuvišką bažnyčią.

Aprūpintas Šv. Sakramen
tais palaidotas balandžio 13 
dieną iš Šv. Jurgio bažnyčios.

Gražiai gyveno — gražiai 
mirė. Tebūnie jam amžina 
ramybė. y

i 1
Velykų Iškilmės

Velykų šventės praėjo la
bai gražiai. Šiais metais Kris 
taus Grabas buvo pataisytas 
prie Pan. Švenčiausios alto
riaus. Viskas naujai įtaisyta, 
kas darė nepaprastai gražų 
įspūdį. Velykų ryte pamoks
lą sakė tėvas Alfonsas.

17 d. praleisti pas Klasčių.
— Sunkiai serga p. Bra- 

zinskienė. •
— Karolius Astrauskas 

susituoks su Ona Jansiūte, 
Šv. Anzelmo bažnyčioje, Bro- 
oklyne.

— Politmonas J. Brigaitis 
susilaukė sūnaus Eduardo. 
Apkrikštytas bal. 13 d.

Pijušinės
Žinome, kad kun. Pijus Le- 

kešis šio straipsnelio neskai
tys, nes jis šią savaitę yra iš
vykęs atostogų. Taigi drą
siai galime skaitytojams pra
nešti, kad yra rengiama 
’’surprise” vakarienė kun. 
Pijui Lekešiui pagerbti. Tai 
bus gegužės 5 d. Maspetho 
Atsimainymo V< J. parapijos 
salėj. Tikietuą įsigykite iš 
anksto.

Margučių Vakaras Maspethe
A.L.R.K. Moterų Sąjungos 

30 kp. rengia Margučių Va
karą balandžio 26 d. 6:30 vai. 
vak. parapijos salėje. Už gra 
žiausius margučius bus duo
damos dovanos. Sąjungietės 
daug dirbo dėl rinkimo aukų 
naujai bažnyčiai ir dabar 
dirba dėl atmokėjimo alto
riaus skolų; tam tikslui yra 
ruošiamas ir šis vakaras. 
Svetainėje praleisti vakarą 
įžanga tik 35 centai,

J. Unguraitis, 253 Rutledge 
St., Simas Stagniūnas, 1665 
Linden St., Ridgewood, J. Te- 
rebeiza, 128 Berriy St, V. 'žau 
kas, 168 Hemlock St. Kazys 
Dabrovolskis, 194 Lincoln 
Av., J. Butkus, 69 Marcy Av., 
J. Žerolis, 19 Chestnut St., 
Marė Krasauskienė 56 Tėn 
Eyck St. Karolina Kaukienė, 
168 Hemlock St., Ona Stag- 
niūnionė, 1665* Linden St., 
Ridgewood, Konst. Dumb- 
lienė, 19 Chestnut St., Julė 
Terebeizienė, 180 Halė Avė., 
Petronėlė Draugellėnė, 402 
Hooper St., Uršulė Mikuls
kienė, 201 Etna St. Ona Be- 
levičienė, 445 Ridgewood Av., 
Morta Šertvytienė, 8016—88 
Ave., Antonina Andrišiūnie- 
nė, 233 Berry St., Pranciška 
Bendziuvienė, 581 Driggs Av. 
Marė Stučienė, 22 Fillmore

ŠTAI KAIP

Brooklyno visų parapijų 
laivu ekskursija I Bear Moun 
tains įvyksta birželio m. 21 d.

Tikietai jau yra platinami, 
kiekvienos parapijos atskiro
mis spalvomis. Apreiškimo 
parapijos (raudonos spalvos) 
tikietų galima gauti pas šios 
parapijos draugijų ir Paren
gimų Komiteto narius, bei pa 
vienius asmenis.

Visais reikalais kreipkitės 
į kleboniją, arba Parengimų 
Komiteą, kuris seka:

Kazys Masaitis, 250 Keap 
St. — Pirmininkas.

M. Kivytienė, 67 Ten Eyck 
St. Vice-Pirmininkė,

Vytautas Žalnieraitis, 19 
Chestnut St. — Sekretorius,

Antanas Andrišiūnas, 233 
Berry St. Iždininkas.

A. Kivyta, 67 Ten Eyck St.

Varduvių Vakariene
Apreiškimo par. Parengi

mų Komitetas rengia savo 
klebono kun. N. Pakalnio ir 
kun. J. Kartavičiaus pagėrb- 
tuvių vakarienę gegužės 31 
d. Visi kviečiami dalyvauti. 
Vėliau pranešime daugiau. » 
Pl., Brooklyn, N. Y.

—jo—
Mot. S-gos 29 kp> rengia 

teatrą, bus šUvaidinta bega
lo graži 3-jų Veiksmų kome
dija ’’Žemės Rojus”, kurią 
vaidins Vytauto Vaidilų Ra
telis. Tas įvyks Motinų Die
noje — gegužės 10 d, 7 vai. 
vak. Apreiškimo para£. salė
je. Pelnas pusiau su parapi
ja. Tikietų galima gauti pas 
uares. Rengimo komisijon 
įeina: O. Dobrovolskienė ir 
U. Mikulskienė. Rast.

prisidėti prie šio gražaus 
darbe, bėt deja, kapitalo veik 
j&š visus jaučiama nedatek- 
lius — tai kuom gi aš galiu 
prisidėti? Žinoma, pavieniai 
savęs nenuskriaudžiant vėik 
nieku negalit prisidėti. Bet 
atsiginkime posakį: Vienas 
vyras ne talka... kur du stos 
visados daugiau padarys.”

Taigi, Šv. Vardo D-ja, su
prasdama svarbą, nutarė ge
gužės (May) Š d. parapijos 
salejė surengti linksmą balių 
ką, kurio pelnas eis naujos 
šildymo sistemos įrengimui. 
Taigi čia lengva proga kiek- 
vienam pfišidėti prie šio gra
žaus ir naudingo darbo. Viši, 
kurie pirks baliaus tikietUš 
ir atsilankys į balių, prisidės 
prie įrengimu mūšų bažny
čiai naujos šildyffid sistemos, 
Tikietai jau pardavinėjami ir 
galima’ įsigyti pas draugijos 
narius. Tikietų kaina tiktai 
25 centai. J, Mykolaitis

Moterų Sąjunga

Pirmadienį, balandžio 6d. 
įvyko Moterų Sąjungos 24os 
kuopos susirinkimas, daly
vaujant skaitlingam būriui 
narių. Prisirašė 4 naujos na
rės.

Motinos Dienoje yra už
prašytos Šv. Mišios, t. y. sek
madienį, gegužės 10 dienų.

Užkandžių Balius

Penktadienį, gegužės 15 d. 
parap. salėj įvykšta ’’Užkan
džių Balius”, kurio pelnas 
skiriamas ’’Amerikos” nau
dai. Bus šokiai, visokį links
minimai, o ypač užkandžiai, 
ktiriUoS mūsų virėjos pada
rys Skaniausius. Bet ką čia 
tiek pasakot, ateikite į mūsų 
salę Gegužės 15 d. 8 vai. vak. 
ir patys pamatysite. Jus kvie 
čia Moterų S-ga ir už atsilan
kymą bus dėkinga ir ’’Ame
rika” KORESP.

Balandžio 17 d., 1936

, r ——
brooklyno lietuviai gydytojai

DR. J. MISEVIČIUS

270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p. 
U—u VOK.

Tel.: ĖVetgteen 8-8707

DR. JOHN WALUK

161 NO 6tb STREET

VALANDOS: 
8—10 ryte 
1—2 P. P. 
6—8 vak. 

Šventadieniais etudtanu 
Tel,: EVergreen 8-9229

DR. ED! W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

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

Tel,: MAnsfleld 6-8787

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIUPAITĖ)

179 So. 2nd Street

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

DR. A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

321 SO, 4th STREET k

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergre^p 7-9105

DR. BLADAS K. VENCIUS 
5

(DANTŲ GYDYTOJAS)
499 GRAND STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REpubllo 9-8040

jjetuvis Žiūrįs laimėjo 
pigiau kunigų, 
govs su Komunizmu 
^tulikai taikoje ir m 
y^^uridega.

primary 
j teisėjus laimė, 

adv, Jonas T. Zūr 
lietuvis, laimėji 

Įninsciją ankšton teisėj

Įėję į mūsų bažnyčią visi 
džiaugiamės gfažiai atnau
jintais altoriais ir kitais pa
taisymais bei pagražinimais 
Nekartą tenka nugirsti: ’’Vi
sai ne ta btžnyčia atrodo.” 
Atsiminkime, kad tie patai

symai bei pagražinimai ne
apsieina be stambių išlaidų, 
šią vasarą dar bus dėdama 
nauja šildymo sistema, nes 
senoji jau nebetinka tolimes
niam naudojimui: vartoja 
daug kuro, o menkai apšildo 
Įsižiūrėjus į tą viską, dauge
lį paima noras irgi kuo nors

— Velykos buvo labai įs
pūdingos. Vietos bažnyčia 
gražiai išpuošta, buvo per
pildyta ryte 5:30 ir 10 vai. 
mišiose. Choras giedojo Ve
lykines giesmes, pritariant 
smuikoms. Solo giedojo po
nia Tamošaitienė ir Miss 
King. Rytą prieš pamaldas 
pašventinta nauja Atsimainy 
mo stovyla bažnyčios prie
kyje..

— Balandžio 22 d. vyčiai 
ruošiasi priimti pavasarinin
kų svečius Dr. J. Leimoną ir 
adv. J. B. Laučką. Bus paro
da ir krutamieji paveikslai. 
Pradžia 8 vai. vak. Įžanga 

k35 centai.
— Balandžio 23 d. 8 vai. 

vak. parap. svetainėje Namų 
Savininkų draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą. Visi 
savininkai kviečiami atsilan
kyti..

— Jau pardavinėjami lai
vo ekskursijos tikietai. Ti
kietų spalva žalia. Komitetas 
dirba.

— Parapijos gegužynės 
geguž. 17 d.* programa bus 
įvairi. Choras ruošia koncer
tinę dalį. Visi ruoškimės geg.

Svarbi Naujiena 
Lietuviams

’OVER GLOBE” LIETUVIŲ FABRIKO ČEVERYKAI 
SU ’’AM-O-FLEX” PADAIS IR VITPADŽ1AIS, JAU RAN
DASI S. A. MIL CIA U S KETURIOSE KRAUTUVĖSE.

’’AM-O-FLEX’’ vitpadžiai yra speciališkai išdirbta ge
riausios rūšies oda, dėvint minkšta, nesiraukšleja ir nede
gina kojų. ’’AM-O-FLEX” vitpadžiais čeverykai parsiduo
da po $8.50 ir iki 14.50 porai, tiktai aukštos klasės krautu
vėse.

Tad kam mokėti tokias aukštas kainas svetimtaučiui, 
kuomet galite gauti ’’OVER GLOBE” išdirbystės čevery- 
kus su ”AM-O-FLEX” padais, minkštus kaip zomčius — 
Kangaroo Kid ir Calf odos. Tokie čeverykai užtikrina liue
są patogumą sveikom ir sugadintom kojom, gražiai apauti 
už $4.50 arba $5.50 porai.

Moterims bateliai madni, gražūs, lengvi su ’’ARCH SUP
PORT” ir ’’AIR-TRED” čeverykų viduje yra minkštos gu
rno paduškaitės.

Vaikams didelis pasirinkimas visokių madų čeverykai — 
pritaikyti jaunuolių augančiom kojom, kurie turi ne tik 
turi gražią išvaizdą, bet ir stipriai pasiūti, ilgai dėvisi ge
ros kokybės ir pigiau atsieina.

Avalinės reikale, prašome kooperuoti su MILCIAUS 
krautuvėmis, čia geros prekės, žemesnės kainos ir mauda 
gus patarnavimas.

LIETUVIS PAS LIETUVĮ!

tel.: STagg 2—7177

EVERGREEN 8-9770

Brooklyn, N. Y.

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

Tel.: STagg 2-2306

PALOCIUS SALDAINIŲKRAUTUVE
GERIAUSIOS Rūšies

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate 
Pusryčiai, Plėtūs it Vakarienė. Geriausia paslrįhkifiias

S AJSKRYMAS gairintas namie iš geriausios sttietotios. ALUS iŠ
S geriausių bravotų. Parehgimariis priimami užsakymai. Kreipkitės:
E ' J. GINKUS,
E 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.
Fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiitiiriiiiiiiiiilliiliiiiiiiiiiiiuiii

TEL Virginia 7-4409 ,
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS P. ŠAUNSKAS)
GRABORIUS ir BAU3AMUOTOJAS

Graži, moderniška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kam- 
bariai duodama nemokamai. Samdo automobilius įvairiems rū
kalams. Kainos labai prieinamos. ''

84’02 Jamaica Avenue, Woodhaven, L. L !
PRIE FOREST PARKWAY
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SAVININKAS—A. SHRUBSKIS

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.

w v w PRIEŽASTIESKOSULYS šalčio
Yra pašalinamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE. 

Šios gyduolės 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, susldaruslų Išmatų.

Virš minėtų gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai iš:

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

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

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

TeL: JUniper 5—0259

REPUBLIC LIQUOR STORE
LIETUVIŠKAS MONOPOLIS 

431 Grand Street
Šalę ’’Amerikos” redakcijos

Šv. Jono Universitet 
ir daugelyje Kat mi 
įvedamos socialio t 
pamokos. Prasidės bi 
ir baigsis geg. 29 d. Pi 
bus vakarais 8-9:30 ’ 
suaugusių. Registruo 
Įima visiems; moksle 

'įimikalaujama. šis 
veikimo pavasarinis 
pašvenčiamas komi 
kritikai Visos aukšto 
talikų mokyklos įvei 
sus socialio veikimo 
mais, ypač komumzn 
lai Patariant liet 

moksleiviams . regisi 
15 Lewis Av. Brook!

Bal 13-14 d. Wai 
suvažiavo Amerikos 
tarptautinės taiko 
racija. Suvažiavo 
delegatų. Posėdžiai 
iomi Mayflower H 
ja Pirmam posėdi 
ninkavo lietuvis 
kun. Dr. J. Koncii 
tose keltos mintj 
kos principų orį 
Nacionalės organu

MILCHUS SHOE SHOPS Inc
69-21 Grand Ave., Maspeth, L. I.
56-27 Clermont Ave., Maspeth.
66-31 Grand Ave., Maspeth, L. I.
197 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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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.

|ei norit gauti į kitus miestus ar farmas, kreipiktės:
1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.

N. MASENAS BAKING CO.

PHONE EVergreen 7-1312

DR. H. MENDLOWITZ
PERSIKĖLE NAUJON 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.

wionaies organu 
kūnas tarptautini 
ekonominiai bei 
valstybių santyki 
tarptautinės taik 
auklėjimas taiko;

r 11. Suvažiavusit
į rimčiausios mol
LF gos iš įvairių i
T Uetuvos katalil

bna panašią sąju

VELYKOMS IR VISOKIEMS 
PASILINKSMINIMAMS

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

Lietuvos valstybinė

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIES 
GAZO PEČIUS

Rankpinigių nereikia — Išsimokėjimai per tris metus 
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 

^(Housing Plan)
'Standard"

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

Mes Išvalome Garo Boile
rius oru už $2.00 ir dau
giau Klausykite mūsų Ra
dio garsinimo kasdien U 
WMBQ. Jums nereikės rū
pintis nlekuom. Tik pašau
kite ar parašykite adresuo 
darni:

SAVAGE & PLATZ
994 MADISON ST., 

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

Praeitą aavait 
ke ponavo T 
likų švietimo di 
E. A.). Praneši 
kat. pradinėse 
mokosi 2.159.6! 
kat vidurinė 
271,786 moksle 
kolegijose 51.4 
universitetuose 
dentai; 169 ' 
11.922 auklėtini 
tojll mokyklose 
dentai. šiose mc 
tina 85.820 mok] 
fesoriai (kunigą 
ar pasauliečiai) 
graži Bažnyčios 
jėga.




