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VOKIETIJA LARMUOJA DĖL KLAIPĖDOS 1918 M. VASARIO 16 D. AKTAS Iš Visur
Berlynas, vas. 12. — Kaip* 

’’Times” korespondentas pra 
neša, čia įvyko didelės studen 
tų demonstracijos prieš Lie
tuvą, dėl Klaipėdos.

Vokiečiai padrąsinti Saaro 
laimėjimu, pilni fanatizmo ir 
noro plėstis į rytus, visu savo 
įtūžimu ėmė bruzdėti prieš 
Lietuvą. Ypatingai šiuo laiku 
vokiečiai šėlsta, nes Kaune 
Karo lauko teismas sprendžia 
Vokietijos bernų — Klaipėdos 
išdavikų bylą. Demonstracijoj 
dalyvavę keletas tūkstančių 

‘ studentų, su profesoriais; visi 
dainavo nazių karo dainą ir 
teutonišką ’’Josime į rytus”, 
dainą. Po to vienas iš studen
tų, su atentatisto rekordais, 
pasakė kalbą, kviesdamas gel
bėt teisiamus Kaune vokie
čius. Ši demonstracija yra pa
sekmės surengtos Barlyno uni 
versitete Klaipėdos Parodos, 
kurią remia Rektorius Fisher 
ir finansuoja ’’Užsienio Vo
kiečiams remti draugija.”.

Korespondentas pažymi, 
kad toki vieša naziij demons
tracija šalies sostinėj sudarė 
daug nemalonumo nazių va
dams. Nes, sako, kova dėl 
Klaipėdos pavesta vadams, 
kurie tą darbą varo per spau
dą ir radio labai pasekmių-^ 
gai.

LIETUVA NUGALĖJO 
AMERIKĄ

Washington, D. C. — Stalo 
teniso (ping-pong) tarptauti
nėse rungtynėse Londone vasa 
rio mėn. 8 d. Lietuvos koman
da nugalėjo A. J. Valstybių 
komandą 5 prieš 0.

’’Daily Sketch” rašo, kad 
tai buvo pirma rungtynių sen 
saeija. /

REIKALAUJA IŠTIR
TI

Washingtone, vienas atsto
vi} pareikalavo, kad būtų iš
rinkta komisija, kurios tikslu 
būtų ištirti dabartinę Meksi
kos piliečių padėtį. Jis sako,, 
kad yra žinių, jog pereitoje 
savaitėje yra žuvę be žinios 
apie 5,000 gyventojų, kurie at
sisakė valdžios įsakymus pil
dyti.

U. S. DIDŽIAUSIS OR
LAIVIS SUDUŽO

San Francisco, Cal. Vas. 13. 
— Didžiausias Amerikoj ir vi
sam pasaulyj oro laivas — di
rižablis ’’Macon” susidaužė 
ant Ramiojo Vandenyno ir nu 
skendo. Iš 83 skridusių laive 
žmonių — U. S. laivyno tar
nautojų 81 išgelbėta ir 2 žuvo. 
Laivas, nakties metu maniev- 
ruodamas, pateko į audrą, dėl 
neišaiškintų aplinkybių nusto
jo kontrolės ir iš 1250 pėdij 
krito jūron, apie 15 mylių 
nuo Point Sur. ’’Macon” bu
vo paskutinis didžiulis U. S. 
laivyno oro laivas, turėjęs 
185 pėdas ilgio (Vokiečių 
Graf Cepelin turi 776 pėdas), 
su savim galėjo paimti 4 lėk
tuvus ; buvo padarytas iš ypa
tingai lengvo aliuminiaus lie- 
dinio; buvo sustiprintas spe
cialiom konstrukcijom prieš 
oro srovių veikimą. Turėjo 
net 3,000 pėdų nuleidžiamą 
lopšį, iš kurio galima stebėti 
laivų judėjimą vandenyne. 
’’Macon” statyba laivynui 
kaštavo $2,450,000.

ITALIJA RUOŠIASI 
KARUI AFRIKOJ ...
Mussolini įsakymu, visi Ita

lijos atsargos kareiviai 1911 
m. gimimo, kas sudaro apie 
225,000 vyrų, pašaukta karo 
tarnybon ir skubiai išsiųsta į 
Afriką, Somalilandą. Ten vyk
sta susirėmimai su Abisinijos 
kareiviais, kuriuose yra nema
žai sužeistų ir nukautų. Neži
nia kuo tas susikirtimas baig
sis. Abisinija, sako, irgi mobi- 
lizuojasi.

VOKIEČIAI, LENKAI 
IR JAPONAI TURI 
SLAPTĄ SUTARTĮ
Paryžius, vasario 11 d. — 

Prancūzijos vyriausybė suži
nojusi, kad vokiečiai, lenkai 
ir japonai yra padarę slaptą 
militarinę sutartį.

Ačiū lenki} ir japonų eko
nomiškai paramai, Vokietija 
turi galimybės kovoti su sun
kenybėmis šią žiemą. Dėl su
tarties rusai esą labai susirū
pinę.

LIETUVOS TARYBA SAVO POSĖDYJE VASARIO 16 D„ 1918
M. VIENU BALSU NUTARĖ: KREIPTIS Į RUSIJOS, VOKIETIJOS 
IR KITŲ VALSTYBIŲ VYRIAUSYBES ŠIUO PAREIŠKIMU: LIE
TUVOS TARYBA, KAIPO VIENINTELĖ LIETUVIŲ TARTOS ATS
TOVYBĖ, REMDAMOS PRIPAŽINTĄJA TAUTŲ APSISPRENDIMO 
TEISE IR LIETUVIU VILNIAUS KONFERENCIJOS NUTARIMU
RUGSĖJO M. 18 — 25 D. 1917 M., SKELBIA ATSTATANTI NEPRI
KLAUSOMĄ, DEMOKRATINIAIS PAMATAIS SUTVARKYTĄ LIE
TUVOS VALSTYBĘ SU SOSTINE VILNIUJE IR TĄ VALSTYBĘ 
ATSKIRIANTI NUO VISŲ VALSTYBINIŲ RYŠIŲ, KURIE YRA 
BUVĘ SU KITOMIS TAUTOMIS. DRAUGE LIETUVOS TARYBA 
PAREIŠKIA, KAD LIETUVOS VALSTYBĖS PAMATUS IR JOS 
SANTYKIUS SU KITOMIS VALSTYBĖMIS PRIVALO GALUTINAI
nustatyti kiek galima greičiau sušauktas steigia
masis SEIMAS, DEMOKRATINIU BŪDU VISŲ JOS GYVENTOJŲ

J. V. VALDŽIA PERS
PĖJA NATURALI- 

ZUOTUS PILIEČIUS
Washington. — Vasario 10 

d. Valstybės Departamentas 
perspėjo visus naturalizuotus 
piliečius apie važiavimą ap
lankyti savo gimtinius kraš
tus. Nors Amerika yra prie
šinga baudimui jos piliečių už 
neatlikimą kariškos tarnybos 
gimtiniuose kraštuose, bet ji 
nieko negali padaryti, kad 
juos apsaugojus nuo pabaudų 
už jų veiksmus prieš tapimą 
Amerikos piliečiais.

Šiuo klausimu jau esą susi 
tarta su Albanija ir Švedija 
ir ten naturalizuoti piliečiai 
gali drąsiai važiuoti, bet yra 
16 valstybių, kur norintieji 
važiuoti pirm turi susitarti su 
tų valstybių atstovais, kad 
jie nebus baudžiami kada nu
važiuos į tas valstybes. Tų 
valstybių tarpe yra minima ir 
Lietuva.

LINCOLNO GIMTA
DIENIS

Vasario 12 d. milionai žmo
nių su pagarba paminėjo vie
ną iš didžiausii} žmonių, žy- 
miausii} Amerikos prezidentų 
— Abraham Lincoln gimtadie 
nį.

Lineolnas yra gimęs sama
notoj lūšnelėj, bet per savo 
gabumus, darbštumą išėjo 
mokslą ir per žmoniškumą pa
siekė Amerikos prezidento gar 
bes. Jis pasižymėjo teisingu
mu, žmoniškumu. Tačiau jis

LIETUVOS TARYBA

mirė nuo pasikėsintojo kul
kos... Jis juodukus išlaisvino 
iš vergijos, todėl dažnai vadi
namas vergų tėvu.

POLITINĖ KAMPANI
JA JUGOSLAVIJOJ
Viena, vas. 11. — Serbų vy

riausybė pradėjo politinę kom 
paniją Jugoslavijoje. Tai 
prieš rinkimus parlamentan. 
Vyriausybė nori laimėti rin
kimus ir varžo kitų partijų 
veiklą. Numatoma nauja dik
tatūra.

DVEJOPA HITLERIO 
POLITIKA*

Iš vienos pusės Hitleris per
sekioja katalikus ir propoguo- 
ja nazišką pagonizmą, iš ant
ros puses ėmė bičiuliauti ir 
su katalikų vyresnybe. Vasa
rio 12 d. jis dalyvavo specia
liuose Popiežiaus atstovo su
rengtuose pietuose. Tas sukė
lė susidomėjimą, nes tarp šv. 
Sosto ir nazių ikišiol buvo ne
normalūs santykiai.

PANAIKINTAS KON
SULATAS .

Washingtonas. — Amerikos 
valdžia, matydama, kad pripa
žinimas Rusijos ir pažadai žy* 
delio Litvinovo buvo tik^žo- 
džiu ir kad žadėtas ’’biznis” 
tarp Rusijos ir Amerikos ne
sivysto, atšaukė savo Genera- 
lį Konsulą iš Maskvos. Be to 
bus sumažinta ir atstovo ”šei
myna^ ir oro atstovai atšauk 
tį^*; -i,

— Kaune likviduota komu
nistė} spaustuvė ’’Kibirkštis”, 
kuri pasirodė, veikė prie Gut 
mano spaustuvės.

— Apie Frank Gregą, kuris 
New Yorke rado $46,000 ver- 

( tės šėrų, plačiai rašo netik 
New Yorko, bet visos Ameri
kos didžioji spauda. Beveik 
visi pažymėdami, kad jis yra 
lietuvis, prieš 47 metus atvy
kęs iš Šeduvos. Dabar girdėt 
kino paveikslų gamintojai 
jam siūlo eit į sceną.

— Lietuvoje plačiai varoma 
propaganda už ’ ’mėlynųjįj 
ženklų” vartojimą. Juos duo
da su visomis lietuvių gamy
bos prekėmis, kuriuos pirkė
jai gauna veltui ir su jais da
lyvauja stambiuos piniginiuos 
laimėjimuos.

— Latvijoj, kainų inspekto
riaus įsakyta nekelti aukštų 
kaini} ir nelaikyti aukštomis 
senų prekyboje ir pramonėje. 
Kas nesilaikys šio įsakymo — 
bus baudžiamas net iki 20,000 
latų.

— Varšuvoj susekta gauja, 
prekiavusi jaunomis mergai
tėmis, kurias jie gaudydavo ir 
siųsdavo į Pietų Ameriką pa
leistuvystės namams.

— Brazilijos lietuvii} drau
gija ’’Viltis” nutarė leisti 
žurnalą. Sukelta Šerais po 10 
milreisų.

— Liet. Minist. kabinetas 
išleido raginimą ūkininkams 
daugiau gaminti sviesto ir pa
kėlė 20c. ant kilogramo.

— Apie sausio vidurį ’’Lie
tuvos Aidas” išsiuntė savo 
nuolatinį korespondentą Gus
tainį į Varšuvą.

— Lietuvoje įsteigtas Baž
nytinio meno muzėjus, kuris 
randasi Kauno Kunigų Semi
narijoj.

— Kaune teisiami Klaipė
dos išdavikai. Kaikurie grie
biasi visokių priemonių išsitei
sinai, bet kiti didžiuojasi savo 
■darbeliais, treti deda pastan
gas papirkti liudininkus.

— Statistiniai daviniai ro
do, kad šiais metais Ameri
ka sunaudos daugiau žemės 
ūkio produktų, nei pernai. Ta
čiau atrodo, kad išvežti į už
sienius bus sunkiau. Tačiau 
dūktų kaina turės kilti.
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’’Amerikoj” skelbtis naudinga 
Skelblmii kainos siunčiamos 

pareikalavus
Raštus ir žinias "Amerika” trumpina sulig reikalo. Netalpinti raštai 

korespondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženk
lų. Pilnai neapmokėtų laiškų redakcija nepriima.

KAZYS P. VILNIŠKIS — Redaktorius.
423 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

Telephone STagg 2—2133

VASARIO ŠEŠIOLIKTA
Lietuva Nepriklausoma- 17 metu. Pasiryžimas, pasiauko

jimas ir ištvermė mūsų tėvynę pastatė kitų valstybių eilėse.
' Didžiausias tautos turtas jos laisvė, nepriklausomybe* 

sako buvęs antras respublikos prezidentas p. A. Stulginskis. 
Atn to laisvės aukuro aukojama daug’ žmonių gyvybių, pa
keliama daug- sunkaus triūso, iškenčiami pažeminimai, kalė
jimai, ištrėmimai, persekiojimai ir tt.

Lietuvai lemta buvo savo žarnelėje visas didžiojo karo 
baisybes regėti ir jausti, teko jai ir žiaurioji kelerių metij 

okupacija pakelti.
Tačiau, garbingos praeities gaivinami Tautos sūnūs, pa

dėjo nemaža pastangų tuo didžiuoju karu pasinaudoti, kad 
Lietuvai kuo daugiausia laisvės, net pačią . nepriklausomybę 
išgautų. '

- Vasario 16 dienos aktas yra mums ypatingai brangus ne 
tik dėl to, kad jis skelbia Lietuvos Nepriklausomybę, bet kad 
tai yra drąsus savarankiškas vieningos Tautos žygis, kuris, 
kaip matome, pasiekė tikslą.

Nudirbtieji per pirmąjį dešimtmetį (dabar 17 metų. — 
Red.) dideli mūsų valstybės darbai yra vieningų mūsų Tau
tos pastangų uždavinys. Tautai tpnka ir šiandien dar daug 
sunkumų nugalėti, tačiau, susibūrę teisėtumo bei teisingumo 
pagrindais vienybėn, laimingi išeisim iš tų sunkumų nugalė
tojais.

Tebūnie šių metų šventė mums pasiryžimų, pasiaukoji 
mų ir ištvermės atnaujinimo šventė. Praitiės pamokinti iš
bandyti, ir dabarties sustiprinti, mūsų išeivija solidariai.sto
vės Tėvynės Nepriklausomybės sargyboje^ Išeivija tėvų že
mės neišsižada. Ją brangiai atpirko, atstatė. Išeivija ir dabar 
jos dvasia gyvena, alsuoja. Lietuvos nepriklausomybė taip 
susirišus su išeivija, kad abi negali atsipalaidoti nuo viena 
kitos. Tad tos nepriklausomybės išlaikymas, rėmimas, gyni
mas puola ir ant išeivijos pečių.

Vasario 16 d. išvakarėse, kyla išeivių širdys dangun 
Maironio malda :

’’Apsergėk, Aukščiausis tą mylimą šalį, 
Kur mūsų sodybos, kur bočių kapai! 
Juk tėviška Tavo malonė daug gali! 
Mes Tavo per amžius vargingi vaikai.
Neapleisk, Aukščiausis mūsų ir brangios tėvynės, 
Maloningas ir Galingas per visas gadynes!”APŽVALGA:s

AR IR ČIA POETIŠKA?

Tul a s ’ ’poetą s ’ ’> -'V’J d. ;ls
viena Bimokjyno laikrnsiį, 
pats pasakė visų kartojamą 
posakį, kad: ’’Apie mirusius 
arba gerai arba nieko”. Ta
čiau ne n n kentė nenžsipuolęs 
ant Vyskupo Antano Parana u 
sko, lietuvybės žadintojo, gra 
žiosios lietuviškos poemos ”A- 
nykščių Šilelio” autoriaus, 
kurio visa lietuvių tauta mini 
25 metų mirties sukaktį.

Advertising rates on application 
Advertising in "Amerika" \ brings 

best results

Jo fanatiškas nusiteikimas 
prieš religiją išlindo ir šį kar
tą. Vyskupas Baranauskas ir 
užkliuvo tik dėlto, kad jis bu
vo Vyskupas. Taigi ’’poetas” 
nuplakė jį skaudžiausia rykš
te. kokią tik rado savo nea
pykantos sandelyj: Vysk. Ba
ranauskas buvo lenkomanas— 
sako jis. Visii pirma, jei šis 
’’poetą” buvo bent vidurinėj 
mokykloj, tai turi žinoti fak
tą, kad Antanas Baranauskas

’’AMERIKA”

parašė ’ ’A nykščių Šilelį ’ ’.,
idant įrodžius, kad lietuvių 
kalba yra lygiai lanksti, gra- r
ži ir dar tinkamesnė poezijai, 
ir dailiajai literatūrai, negu 
lenku, kada universitete len- 
kų studentai bandė pažeminti 
lietuvius ir jų kalbą.

Antrą, jis Vysk. Baranaus
kas buvo kurį laiką užsikrėtęs 
lenkiškumo dvasia (aš to ne
ginu), tai argi užtai jį turi
me pasmerkti? Rodos ir Tau
tos Patriarchas Basanavičius, 
Dainius Maironis, — Mačiulis, 
Lietuvos Himno autorius Viii 
cas Kudirka ir daugelis kitų 
mūs įžymybių buvo savo lai
ku persiėmę lenkomanija. Bet 
jei ne tie ’’lenkomanai”, tai 
tamsta, kaipo poetas, atminti
nai dar ir šiandien žinotum 
kuo kvepia lenko, ruso ar vo
kiečio nagaika.

Jeigu jau išaugome į ’’po
etus”, o ypač gavome pasiti
kėjimą redaguoti laikraštį, tai 
turėkime platesnį akyratį ir 
neįžeidinėkime visuomenės ir 
tautos jausmų įvairiais išsišo
kimais.

Mums reikalingi pozityvūs 
darbuotojai, bet ne pamatų 
knisėjai. Jei nesugebame rim
tai pasirodyti, verčiau tylėki
me. Tadą gal nevisi žinos ’’po
eto” atestatą, kuris gana 
įdomiai kalba. Paulius.

’’TIK NE KOMUNIZMAS”
Tokia tema ’’Darbininkas” 

savo š. m. 11 Nr. įdėjo įdo
mų ir rinitą straipsnį kuriuo 
atsako į komunistų išleistą 
brošiūrą: ’’Krikščionybė ar 
Komunizmas ’ ’. Straipsnyj 
’’Tik ne Komunizmas” Udar- 
nikas gražiai sukritikuoja ko
munizmą, jo skleidėjus.

Bendrai reikia pasidžiaugti, 
kad ’’Darbininkas” ėmė gy
viau gvildenti darbo žmonių 
reikalus, išeidamas prie ko
munistus, kurie tik mulkina 
ir niekus skelbia darbo kla
sei. Ypatingai lietuviai komu
nistai randa -daug aukų nesu
sipratusių lietuvių tarpe, ku
riuos jie suvilioja tuščiomis 
kalbomis. Lietuviai turėtų 
bent kartą susiprasti ir veid
mainius parazitus pašalinti 
nuo sveiko lietuviško * kūno. 
Lietuvis turi būti laisvas, o 
ne žydo komunisto tarnas.

■MMMMaaneUMGnMMMMMmMMKMMMMMMrr\ ----------------------
STUDENTU VAJUS

Amerikos Lietuvių Studen
tų ir Profesionalų centro val
dyba su naujais metais paskel 
bū ir naujų savo organizacijai 
narių prirašinėjimo vajų. Pra
džioje, kaip paprastai, šis dar 
bas nėjo taip gyvai, bet dabar 
jau visos kolonijos7 ima insi- 
judinti.

,L. S. ir Pr. S-ga yra vienin

telė Amerikos lietuviuose to
kia organizacija, panaši į Lie
tuvos ’’Ateitininkus”. Jos į- 
kūrinias atnešė naują viltį 
mūs išeivijos gyvenimui. Iš 
šios organizacijos susilauksi
me naujų veikėjų, naujų ener 
gingų vadų, prisitaikinusių 
prie šios šalies gyvenimo ir 
persiėmusių sveika lietuvybės 
dvasia. Reikia tik, kad pra
džioje, kol ši organizacija yra 
dar silpna, jai padėtų, dau
giau ja susirūpintų mūsų vy
resnieji vadai.

Sveikiname A. L. S. ir P. S- 
gos centrą ir linkime gerų sė
kmių šiame vajuje.

MILIONINĖS VERTĖS MA- 
RIAMPOLIEČIO IŠRADI

MAS
’’Šaltinis” rašo: Mariampo- 

lietis stud, teeini. Or. padarė 
didelį ir svarbų išradimą — 
iš pakulų gaminti visų rūšių 
vatą: maišymui į vilnas, pe- 
rekselinę ir aukščiausios rū
šies — gigroskopinę. Paga
mintos vatos savikaina yra 
gana pigi.

Išradimas jau išbandytas ir 
gauta geri rezultatai. ’

Dabar ponas Or. daro ban 
dymus iš linų pluošto gauti 
dirbtinį šilką, tačiau šis .išra
dimas dar nėra bandomajam 
stovy j. Iki šiol gauti bandymų 
daviniai yra geri ir yra vilties, 
kad greitu laiku pavyks paga
minti puikų šilką. Tokiu būdu 
galima bus sunaudoti linai 
šilko gamybai, o pakulos va
tai.

Lietuvos ekonominiam gy
venimui šis išradimas turėtų 
didelės reikšmės. Iki šiol di
deles pinigų sumas reikėdavo 
išmokėti užsieniams už vatą. 
Kai tuo tarpu linams, ir labai 
rūpestingai ieškant, negalima 
rasti užsieniuose rinkų. Čia ga 
Ii būti tikras ūkininkams iš
sigelbėjimas, nes linai Lietu
voje auga labai gerai nereika
laudami ypatingo įtręšimo ar 
įdirbimo.

Galima būtų išplėsti ir va
tos eksportas, nes iki šiol jos 
gaminimas buvo žinomas tik 
iš medvilnių, kurios auga šil
tuose kraštuose.

Šis išradimas yra dar tuo 
įdomus kad jis gali padaryti 
perversmą ne tik Lietuvos 
ūkyje bet ir sukrėsti viso pa
saulio vatos bei šilko pramo
nę. <

Dėl fabriko statymo išradė
jas jau tariasi su vienu stam 
biu Lietuvos finansistu. Mano 
ma kad nuo ateinančio rudens 
ūkininkai linus galės parduo
ti nebe užsieniams o savo nau
jajam vatos fabrikui.

Lieka tik palinkėti jauna
jam išradėjui kad ir toliau

Vasario 15 d., 1935 nu •'

tęstų pradėtąjį darbą su tokia' 
pat energija ir kad greit susi-: 
lauktume šį svarbų išradimą, 
įgyvendintą. t

IŠ DARBO LAUKO
— Vas. 9 d. prezid. Roose- 

veltas pasirašė tobako kodą: 
Tobako industrija ligi šiol ne 
turėjo kodo. Tik birž. 16 d. 
bus kitas patiektas, daug pla 
tesnis. Šisai kodas nustato 40 
vai. savaitę, daugiausiai 8 v. 
darbo dieną ir minimum atly: 
ginimą 25 ligi 40 centu valau- 
dai. Cigaretų industrijoj mi
nimum atlyginimas bus 30 cen 
1u valandai.. <- 1 '

— Am. Darbo Federacija 
praneša, kad dabar bedarbių 
yra 11,329,0000. Lapkrityj ir 
gruodyj sumažėjo 71,000 be
darbių, bet 4 nuošimčiai pašo?- 
ko pašalpos sąraše. Unijos ' 
praneša, kad šių metų pra
džioje jau jaučiama pagerėji
mas ir darbų daugėjimas.

— Vyriausybės svarsto pla
nus kelti industrijas iš didžia- ... 
miesčių į miestelius. Norima 
apgyvendinti darbininkus ma 
žuose miestuose, kur pragyve
nimas yra pigesnis. Bus skiria 
mas tam tikslui fondas iš pus
trečio biliono dolerių. Planus« 
dirba The Business Advisory- 
and Planning Council of the 
Commerce Department*

— Atsisakius nuo prekybos 
su Sovietais, vyriausybė pasi
rašė sutartį su Brazilija. Jung 
tinės Valstybės ieško atskirų 
sutarčių padidinti savo eks
portą. Amerikos eksportas 
nupuolė 50 nuošimčių dėl blo
gų laikų. Bet visgi auksas ve- 
žemas Amerikon.

— Nežiūrint, kad akimi ir 
sunku pastebėti laikų pagerė
jimo, vienok statistiniai davi
niai rodo, kad ekonominiai . 
reikalai pasaulyj gerėja. Tas 
aiškiausiai pasireiškia Angli
joj ir Švedijoj. Amerikoj pa
stebimas pagerėjimas ūkinin
kų reikalų.

PAVASARININKŲ ATSTO
VAI ATVYKS Į AMERIKĄ
Pereitą vasarą pavasarinin

kų centro valdyba su dr. J. 
Leimonu priešakyje, susitarė 
su atvykusiu iš Amerikos Vy
čių c(iitro pirmininku A. J. 
Mažeika, dėl atsilankymo pa
vasarininkų atstovų su artis
tais ir rankdarbiu paroda į? 
Ameriką. Pavasarininkų kon
ferencija. įvykusi gruodžio 
27 — 28 dd. Kaune, entuzias
tiškai pritarė ii išrinko J. B. 
Laučką delegacijos vadu. Da
bar pavasarinikai šiai kelionei 
sparčiai ruošiasi ir tikisi būti 
Amerikoje ateinančio rudenio 
pradžioje.
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MOKSLAS IR IŠRADIMAI

Belaisvio Marškiniai
Kadangi žinau, kad žmonės 

manimi nemažiau pasitiki 
kaip klebonui, tai čia noriu pa 
virožyt vieną rokundą, kuri at 
sitiko jau po vainų, 1919 m. 
Man dar esant Levaniškiuos, 
vienas Susiedas Jonas, grįžo 
iš plieno, kaip pas mus sako. 
Tas reiškia iš vokiečiu nei ai s-
vės. Jis grįžo, pripuolamai, 
gana, gražiai apsirengęs, nors 
nuo bado ar blogos duonos 
veidas buvo kiek sutinęs.

Į kelintą dieną, kai Jonas 
išėjo senai matytais laukais ir 
pievomis pasidžiaugti, jo žmo 
na sumanė Jono apnešiotus 
marškinius išplauti. Kaip pa

kaitė, kad pašustų, o pati nu
bėgo pas kaimynę džiaugsmu 
pasidalinti... Bernas grįžo iš 
lauko pusryčių ir, radęs ver
dantį puodą, parsitikrino, kad 
tai smulki zacirka, ar kaip 
mes sakytum — makaronai. 
Nieko nelaukęs įsipylė pieno 
ir ėmė visu ’’darbininkišku” 
apetitu srėbti. Tuo tarpu grį
žo iš kaimynkos šeimininkė ir 
atrado, kad samdinys valgo 
sriubą, kurios jam nieks ne
paruošė. Ilgai neteko dairytis 
kai samdinys ėmė burnot už 
nešvarumą, nes esą pilna sriu 
ba guzikų. Tuo laiku įžengė ir 
Jonas, kuriam žmona ėmė sa
kyt, kad ji užkaitusi Jono 
parsineštus marškinius, o sam 
dinys radęs lik guzikų pilną 
zacirka. Paaiškėjo, kad sam- / 
dinys suvalgė Jono marški
nius, kurie buvo, kaip pasiro
dė, pagaminti iš popieros. 
Taip Jonas neteko marškinių, 
kuriuos žadėjo palikti savo 
vaikams kaipo atmintį jo per 
gyventų baisių valandų teu
tonų žemėj. Dėdė,

— Kinijos vyriausybė įsakė 
visiems savo piliečiams vy
rams nusikirpti plaukus o mo
terims nedėti kojų į kalades, 
kad jos neaugtų didelės. Toks 
parėdymas priešinas labai se
niems kinų papročiams.

— Statistikos žiniomis, Vo
kietijoj išsterelizuota 180,000 
žmonių. Jų tarpe daug nusi
kaltėlių, silpnapročių, bet ne
mažai ir politinių Hitlerio prie 
šų.,

TĖVYNĖ IR JOS SŪNŲ MEILĖ

Pasaulis yra didelis, pla
tus ir įvairus. Jame gyvena 
su virš 1,726 milionai viso
kių rasių ir įvairių spalvų 
žmonių, kurie savo išvaizda, 
savo atskira kalba, papročiais 
ir kitomis skirtingomis dva
sios ir kūno ypatybėmis yra 
susiskirstę į tam i ikras dide
les grupes, vadinamas tauto
mis. Kiekviena jų turi savo 
kraštą, kuriam ji gyvena ir 
savo šalį, vadinama jos tėvy
ne, kuri turi be galo didelės 
reikšmės ir įtakos tai tautai, 
ir jos gyvenimui.

Žmogus vos tik užgimęs 
jau kvėpuoja savo tėvynės 
oru ir minta jos maistu.

Pasaulio žmonių tėvynės 
yra įvairios ir nevienodos. 
Tas nevienodumas susidaro 
nuo krašto žemės padėties ir 
vietinių aplinkybių, kurios la 

j bai veikia į tautos žmonių gy
venimą, į jų kūno sudėtį ir

Žmonės iš savo tėvynės 
gauna labai daug visokių 
dovanų ir privalumų, už ku
riuos jie turi ir privalo, kiek 
galint, savo tėvynei atsilygin
ti ir parodyti jai savo pagar
bą ir meilę ne tik žodžiais, 
bet darbais ir pasišventimu

Beskaitydami senovės pa
saulio istoriją, randame, kad 
visos tų laikų tautos savo tė
vynę labai mylėjo, ją gerbė ir, 
reikalui atsitikus lengvai gy
vybę už savo tėvynę atidavė 
— paaukojo.

Kadangi tėvynės meilė 
žmonėms yra taip, kaip ir ti
kėjimas įgimtas dalykas, tai 
jų ir prisirišimas prie savo tė
vynės ir jos mylėjimas yra 
labai didelis.

Senovės žydai turėjo dide
lę savo tėvynės meilę, kuri 
visuomet degė jų širdyse. Jie 
dar ir šiandien turi nemaža 
tėvynės meilę ir deda visas 
pastangas, kad Palestiną, kur 
jie per kelis šimtus metų 
prieš Kristaus gimimą gyve
no, atgavus.

Žydų patriarchas Jokūbas, 
kuris Dievo Apveizdos likimo 
atvestas į turtingąjį tuo lai
ku Eigipto kraštą, labai gai
lėjosi savo tėvynės ir, nega
lėdamas į ją sugrįžti, mirda
mas pareiškė savo gilų troški
mą, kad jo kūnas būtų palai
dotas Žadėtojoj Žemėj — tė
vynėj...

Taip pat ir patriarchas Juo 
zapas prašė ir maldavo savo 
brolių ir ainių, kad jie, kai 
grįš į savo tėvynę, paimtų ir , 
jo kūną ir nuvežę palaidoti! 
tėvynės šalyje.

Didis žydų pranašas Mozė, 
kuriam Dievas davė ant kal
no Sinajaus Dešimtį Prisaky
mų, taip pat labai troško pa
matyti savo tėvynę — Žadė
tąją Žemę, bet už nusidėjimą 
Dievas jį nubaudė, neleisda
mas jam į tėvynę nuvykti.

Senovės graikai labai mylė
jo savo tėvynę ir dainose ap
dainavo savo karžygius ir did 
vyrius, kurie daug gero savo 
tėvynei padarė ar už ją gal
vas padėjo.

Romėnai irgi savo tėvynę 
labai gerbė ir priešui ją už
puolus, drąsiai gynė jos lais
vę, nesigailėdami nei savo 
gyvybės.

Bevartydami senovės raš
tus, randame, kad ir lietuviai 
labai savo tėvynę Lietuvą my
lėjo, dėl jos laisvės daug ka
riavo ir savo gyvastis leng
vai išsižadėjo dėl savo tėvy
nės, begindami ją nuo priešų 
ir užpuolikų kryžeivių, len
kų, rusų,- totorių ir kitų, ku
rie norėjo ją pavergti.

16-ta VASARIO
Vergijos pančiais surakinta, 
Tėvynė, brangi, tu kalėjai, 
Per\šimtmečius jau nuslopinta, 
Sūnų, tu ištvermę auklėjai.

Vienybėj žengėme galingi, 
Už mūsų brangiąja, šventovę, 
Rytojui buvome audringi, 
Stiprybės dvasią susikrovę.

Viltis — kova, mirtis garbinga, 
Alsuot laisvai, sutraukyt pančius; 
Krūtinėj meilė mūs galinga, 
Drąsiau pirmyn, šalin tos kančios’

Ir laisvės varpas suskambėjo.
Vėl atgimė mums Lietuva, 
Pasauliu džiaugsmas nuaidėjo: 
— „Tėvyne, — tu laisva!!!”

7 7 </ /

Šešiolikta Vasario diena 
Šventai minėsim visados.
O Vilniaus šauksimės kasdieną — 
Be jo nerimsim niekados!

Vytžaltis.

ŽIEMA

Žiema vaikšto pasipiltus,
Po laukus ir po girias, 
Čia nukanda žalias rūtas, 
Dūksta, švilpia, po lankas.

Baltą skarą užsidengus 
Bėga vieškeliais baltais, 
Kur sustoja, ten surengia, 
Snaigėms puotą paupiais.

Medžiai alpsta — šaltis žydi 
Gėlėmis miškų šakose, 
O žiemužė — ponia didi 
Ilsis šilko vystykluose.

4

Br. Orūnas.

Nors vėliau Lietuva buvo 
ilgai po svetimu jungu paver 
gta ir neturėjo laisvės, bet ne 
žuvo ir vėl laisva tapo, todėl, 
kad tėvynes meilė pamažu 
ruseno lietuvių širdyse, ku
riai užteko mažiausio pažadi
nimo, kad ji vėl pradėtų liep
snoti jų krūtinėse ir pasirei
kštų darbais.

Dar nespėjo pasibaigti di- 
dysai karas, o jau lietuviai, 
vedami karštos tėvynės mei
lės, ruošėsi prie atvadavimo 
savo tėvynės.

Vos tik atgavus Lietuvai 
savo laisvę, tuoj ją užpuolė 
pirmiausia, bolševikai, paskui 
bermontininkai ir lenkai, ku
rie norėjo ją pavergti, bet 
nepavyko, nes lietuviai, lieps
nojančiomis tėvynės meile 
širdimis, drąsiai, nors ir men 
kais ginklais, stoja į mūšį su 
galingais priešais, juos nuga
li ir priverčia trauktis atgal 
bėgti iš Lietuvos.

Lenkai, matydami, kad 
prieš lietuvius negali atsilai
kyti su savo didelėmis jėgo- 
nlis,' net kreipiasi tautų są- 
jungon, prašydami pagalbos, 
kad tik kaip nors lietuvius

nuo mūšių sulaikyti, kad šie 
jų iš Lietuvos žemių neišva
rytų, tik kitoms tautoms įsi-, 
maišius ir gražiais pažadais 
Hetuvių pasirįžimą sulaikius, 
Vilnius liko lenkų rankose.

Nors jau ir keturiolikti me 
tai, kai lenkai laiko neteisin
gai pagrobę lietuvių sostinę 
Vilnių ir trešdalį Lietuvos že 
mių, bot netoli, gal būt, ta 
diena, kada lietuviai, vedami 
karštos savo tėvynės meilės, 
amžiams sutriuškins lenkų 
’’galybę” ir savo sostinę Vil
nių ir kitus pavergtus kraš
tus iš priešų vergijos išlais
vins. Taigi besiruošdami mi
nėti 17 metų sukaktį nuo Lie 
tu v os nepriklausomybės ats- 
t ei gini o, kaupkim e dvasi ą 
naujiems darbams, naujiems 
žygiams, kurie gal pareika
laus iš mūs ir gyvybių, nes 
niaukiasi mūs tėvynės padan
gė, lenkiškais ir vokiškais de 
besi mis, kuriuos turės sutir- 
pyt ir išblaškyt tėvynės mei
le liepsnojančios sūnų širdys, 
kad vėl šviesi saulutė šypso- 
tūs ant mūs tėvynės pievų ir 
lauku.

S. L.
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U.WMBQ—
Ar girdite Amerikos radio pro

gramas? Trečiadieniais 7 vai. va
karo. Penktadieniais 10:15 v. ryto

PRIE SAVO UŽSIMOJIMŲ

Pradėdami savaitraščio A- 
merikos radio programas tu
rėjome nusistatymą, kad mū
sų programos turės būti kuo 
skirtingos nuo kitų lietuvišku 
radio programi], kurių jau bu
vo apie penkios ir visos veda
mos pavienii], asmenų, grynai 
bizniukais sumetimais. Taigi 
pavienių asmenų vedamose 
radio programose turi būti 
tiek skelbimų, kad užtektų už 
stotį apmokėti ir dar liktų 
pr a gyvenimui. Tokių progra
mų vedėjams pirmiausia rūpi 
ne menas, bet surinkimas kuo 
daugiausia apmokamų skelbi
mų. O kadangi tokių radio 
programų yra kelios, tai kiek
vienas stengiasi ’’smarkiau” 
už kitą gautus biznierius pa
garsinti, kad geriau biznieriui 
įtikus. Čia ir prasideda mūsų 
radio programose daina be 
galo apie visokių biznierių hi
mniškas dorybes: alų, degtinę, 
ilešras, skilandžius, kalvaric- 
ką vyną, patentuotus vaistus, 
kurie ’’gydo” galvą., pilvą, 
žarnas, plaučius, nugarą, strė 
Has, sprandą, kaklą, išskirsto 
susikimšimą, paliuosuoja užsi
kimšimą ir 11.

Kuomi skiriasi mūsų?
Kuomi skiriasi savaitraščio 

* Amerikos radio programos ? 
Čia turime prisipažinti, kad 
skirtumo padaryti vis dėl to 
dar nesuspėjome. Mūsų prog
ramos skirtingos bent tuomi, 
kad mes turime mažiau ko
mercinių skelbimų ir kad mū
sų programose dalyvauja pa
rapijų chorai, kurie kaikada 
išpildo muzikalę programos 
dalį labai įspūdingai. Bet ko
dėl tik kai kada? Kodėl mū
sų radio programos negali 
būti kiekvieną kartą įspūdin
gos, žadinančios klausytojų 
kilnius jausmus? Juk mes tu
rime keturis gerų vadų veda
mus chorus, solistu, duetu, 
kvartetu ir ansambli. Turime

L. 4-

visą eilę idealingų draugijų, 
gana daug lietuviškojo jauni
mo. Tai kodėl mes neparodom 
pilnai ką mes galime, ar bent 
ką mes turime ? Todėl, kad

Mums trūksta lėšų 
c.

Už radio stotį reikia užmo
kėti. Turtingų žmonių savo 
tarpe neturime, kad tam tiks
lui paaukotų. Mūsų laikraštis 
Amerika įsikūrė pačiuose sun
kiausiuose ekonominių sunku

mų metuose, tad iš laikraščio 
laukti reikalingų lėšų radio 
programos ištobulinimui, kuo 
met laikraštis šiais sunkiais 
laikais turi kovoti už savo eg
zistenciją, negalima. O pasiti
kėti biznierių paramai, kuri 
ateina pavidale skelbimų, yra 
ne kas kitas, kaip tik ta dai
na begalo, apie kurią pamili
ne jome šio straipsnio pradžio-
je. Čia turėtų būti aišku vi
siems, kad gražesnių radio pro 
gramų išvystymui yra reika
linga draugijų talka ir pavie
nių kooperacija. Žinoma, prie 
šio kilnaus darbo galėtų pri
sidėti ir biznieriai bei profe
sionalai idėjiniais, lietuviškos 
garbės sumetimais, o ne vien 
bizniškais apskaičiavimais.

Gerbiamųjų draugijų dar- 
buotojai-jos, esate kviečiami 
virš iškeltu klausimu susido
mėti ir savo draugijų susirin
kimuose apie tai pasitarti. Sa- 
vaitraštčio Amerikos radio 
programos vadovybė netrukus 
patieks radio programai pla
ną. Jūsų pasiūlymai ir gali
mumai prisidėti prie šio svar
baus darbo — bus nuoširdžiai 
vertinami.

— The Catholic Herald pra 
neša, kad už kardinolo Bour
ne sielą meldėsi visoj Angli
joj ir nekatalikai.

BAŽNYČIOS VEIKIMAS

— La Croix, Paryžiaus ka
talikų dienraštis, praneša, 
kad Lenkijoje susitvėrė Ry- 
mofilm kompanija, kuri iš-

Brooklyn, N. Y. Šv. Jurgio parapijos: Mot. Sąjungos 35 
kuopa: M. Brangaitienė, O. Bartkienė ir M. Kučinskienė. Para" 
pi jos Kun. K. Paulonis. Choro S. Jakupčioniūtė, A. Pakinkie- 
nė ir S. Rugienius. Vaikelio Jėzaus dr. 3 sk. M. Brangaitienė. o

Apreiškimo parapijos: Sv. Ražančiaus dr-ja: O. Stagniū- 
nienė, O. Kudzmienė, P. Plaktonicnė, O. Rimydienė, V. Bele-

dirbs ir išleis filmų iš katali- vieienė ir P.. Benziuvienė. LRKSA 135 kp. K. Dumblys^ Šv. 
kų gyvenimo. Pirmoji filmą t Vardo draugijos S. Stagniūnas, K. Masaitis, A. Juška, T. Ci
bus ’’Prioras Kordecki, Čen- 
st aka vos apgynėjas.”

žauskas, J. Terebeiza, E. Ambrozevicius, V. Lubinskas ir K. 
Baltrušaitis. Vaikelio Jėzaus dr-jos 1 sk. K. Zaukienė, B. Že-

— Japonijos imperijoje ka-1 meckienė, P. Rimkunienė ir T. Klimienė. Šv. Pranciškaus 3-
talikų yra 250,747. Pačioj Ja
ponijoj, pagonų šalyje, kata
likų yra 103,271. Tokios ka
talikų universitetas yra vie
nas geriausių ir naudingiausių 
rytuose.

v*— Paryžiaus gedulos pa
maldose (vasario mėn. pra
džioje) Notre Dame katedro- 
jej, dalyvavo ir vyriausybė 
prem. Flandin priešakyj. Ra
dikalai smarkiai puolė prem
jerą. Bet parlamentas davė 
jam pasitikėjimą. Pirmu kar
tu vyriausybė oficialiai daly
vavo pamaldose. Francūzija 
vis palankesnė bažnyčiai. Rim 
tai kalbama apie konkordatą 
su šv. Sostu.

— Kun. F. J. Haas National 
Recovery Board narys refera
vo bordui, kad vyriausybė pri
valo siekti standarizuoti Ame 
rikos darbininko gyvenimą 
taip, kad jam būtų užtikrinta 
darbas su $2.500.00 atlygini
mo.

RYTINIŲ VALSTIJŲ KATALIKŲ SEIMELIO

Stasys Lukoševičius patiekia referatą ’’Organizuotas vei
kimas”, kuriame jis apibudina organizacijų'svarbą mūsų gy
venime, įvairių organizacijų šioje šalyje nuveiktus darbus, jų 
bendradarbiavimą tarp savęs ir organizacijų ateitį Amerikoje.

Seka Lietuvių Dienos Brooklyne raportas, kurį išduoda 
K. Vilniškis. Savo raporte jis pažymi, jog Lietuvos diena pa
sisekė visais atžvilgiais labai gerai ir pelno liko $672 su virš., 
perduota Liet. Universaliam Biurui. Toliau jis padėkojo ko- v
misijai už pasidarbavimą ir pasiūlė, kad ateinantiems metams 
komitetas būtų padidintas, išrenkant į jį ir apylinkės vargo- 
ninkus. Seimas tą pasiūlymą priėmė ir išrinko naują komitetą 
iš sekančių asmenų: K*. Vilniškis, K. Krušinskas, A. J. Mažei
ka, P. Kižis, J. Tumasonis, A. Valantiejus, J. Mickevičius, p. 
Nedzinskienė, p. Subatienė, p. Stagniūnienė ir muzikai: J.

I

Jankus, J. Brundza, P. Dulkė ir J. Tamošaitis.
Toliau seka raportas apie Lietuvių Dienos komisijos New 

Jersey valstijoj nuveiktus darbus. Pasirodo, kad tame ko
mitete buvo betvarke ir nebuvo kam sušaukti tenykščio komi- 
miteto susirinkimo ir tokiu budi! nieko nebuvo nuveikta. Se
kantiems metams išrinkta naujas Lietuvių Dienos New Jer
sey valstijoj komitetas iš kun. Kelmelio, kun. Simonaičio, 
muz. Stanšausko ir kiti New Jersey vargonininkai. Pirmą su
sirinkimą sušauks kun. I. Kelmelis.

Rezoliucijų komisija patiekia 10 rezoliucijų, kurias per
skaito K. Vilniškis ir seimelis priima vienbalsiai.

Pirmininkas reiškia padėką seimo dalyviams už gražią 
tvarką, vietos klebonui kun. N. Pakalniui už suteikimą pa
talpų seimeliui ir už gražų priėmimą. J. E. Vyskupui T. Ma
tulioniui už dalyvavimą šiame seimelyje. Seimelis baigiamas 
J. E. Vysk. T. Matulioniui atkalbant maldą. Visi seimo daly
viai užkviečiami dalyvauti tą vakarą ’’Amerikos” koncerte 
šioje svetainėje. 4

Seimelyje dalyvavo sekanti atstovai: nuo Didžiojo New 
Yorko Federacijos Apskričio — K. Krušinskas, J. Tumasonis, 
St. Lukoševičius.

čio ordeno — J. Lašaitė, J. Misevičienė, P. Mažeikienė, A. Ju
cienė ir T. 'Palubinskienė. Mot. Sąjungos 29 kp.: M. Šertvy- 
tienė, U. Čižauskienė, Vaitekunienė ir Milukienė. Liet. Vyčių 
41 kp.: S. Mažeikienė, J. Masalskis, J. Lugauskas ir A. J. Ma
žeika, Parapijos choras V. Juška ir K. Lesevičius. Sodalietės: 
L. Rimidis, M. Serbent, M. Milašauskas ir O. Čižauskas.

Karalilenės Angelų parapijos: Šv. Raž. draugija: A. Pa- 
žereckienė, M. Pankevičienė, A. Garliauskienė, M. Stasiukevi- 
čienė, V. Kisieliauskienė M. Kružikauskienė. Apaštalystės M. 
draugija S. Mikaliūnienė. LDS. 12 kp. St. Lukoševičius. L. R. 
K. S. A. 134 kp.: M. Skrodenis, J. Marcinkevičiūtė, P. Mon
tvila ir T. Kubilienė. Mot. Sąj. 24 kp. B. Radzevičienė ir M. Si- 
maškienė.

Atsimainymo parapijos Maspeth, N. Y.: Klebonas Kun. J. 
Balkūnas, Kun. P. Lekėšis. Altoriaus draugija: P. Šimkienė 
ir V. Višniauskienė. Apaštalystes Maldos A. Lutvinienė, E. Vi- 
lutienė ir A. Urbonienė. Parap jos choro J. Kleizas ir J. Mo- 

A. Kivitienė, O. Petrulienė ir 
ja: E. Nedzinskas. Šv. Ražan- 
.ė, O. Černiauskienė, R. Nedzin 
irdo draugija: S. Cerebiejus, 
. Valantiejus. LRKSA 108 kp.

J. Vilutis. Tretininkų drau- 
€511 ū.

ASTAS

u vos ir Pabaltės legionieriai, 
’hiladelphia, A. Banys, p. Rai- 
įgelų, Šv. Jurgio ir ivlaspetho 
lorai, Brooklyno Vyrų choras, 
Avižonio 9 muzikantų orkes- 

5nė, į kuiną įžanga $1.00. Su 
lyvaut ir visoj programoj.

J. Apskrities S. Subatienė.
. Šerienė K. Kurilienė, A. Mu- 
Krunglienė, J. Lugauskas J. 

insevičius, J. Butkus, J. Žida- 
stumbris, M. Junevičienė, M. 
A. Razickas, M. Milušauskai- 
Genaitienė, M. Ulevičius, T. 
s, J. Krasnis.
. J. Mažeika, raštin.

somybes 17 metų
IMAS 

UJANT 

^S, UKRAINIEČIU

Maspeth, N. Y.
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Elizabeth, N. J.

Pavykęs vakaras
Sausio 27 d. sekmad. 7 vai. 

vak. Šv. Petro ir Povylo para
pijos salėj buvo suruoštas va
karas Sodaliečių, kuris visais 
atžvilgiais pavyko.

Vakaro vedėjas, gerb. muz. 
J. Žilevičius atidarė vakaro 
programą su trumpa kalba su 
pažindindamas vakaro veikė
jus.

W. Budreckis išpildė dalį 
muzikalės programos su armo 
nika.

Seka parap Sodaliečių vai
dinimas ’’Nepaisytoja” 4 aktų 
drama, parašyta kun. Pr. Ju
ro. Ši drama buvo atvaidinta 
gana gerai. Matomai visi vai
dintojai išvien dirbo, lankėsi 
praktikose, o kas svarbiausia 
tai kad kiekvienas mokėjo sa
vo roles, kas labai retai ten
ka matyt.

Geriausiai atvaidino šie as
mens: E. Steponavičiūtė, M. 
Navikiūtė, , V. Norbutukė, P. 
Jankūnas, A. Motiejūnas, M. 
Lukšaitė, ir J. Žvirblis. Taipgi 
gerai vaidino: O. Kašėta, K. 
Bernatonis, A. Markevičius, J. 
Vaicelevi’čiūtė, W.. Budreckis, 
V. Badelis, A. Beržinskas, M. 
Vaiciulevičiūtė.

Laike pertraukų sudainuota 
keletas duetų p-lių E. Stepo
navičiūtės ir V. Norbutukės. 
Vietinis parap. klebonas kun. 
J. Simonaitis sveikino vieti
nius rengėjus, atvykusį ’’Lie
tuvių Meno Teatrų ir gausiai 
atsilankiusią publiką. Savo 
trumpoj ir energingoj kalboj 
pastebėjo, kad Sodaliečių dr- 
ja yra gerai auklėjama — va
do p-lės V. Norbutukės.

Užbaigus vaidinimą p. V. 
Norbutukei įteikta gėlių bu
kietas. Kalbą pasako ’’Lietu
vių Meno Teatro,” pirmin. A. 
Alekna sveikindamas visų lo
šėjų vardu.

’’Lietuvių Meno Teatras” 
suvaidino ’’Meilė, visų ligų 
gydytoja”. Vaidinimas taip 
pavyko, kad Elizabethas ilgai 
atmins šią komediją.

Tuom pirmoji dalis progra
mos baigėsi ir prasidėjo šo
kiai. Matęs.

Newark, N. J.
/

J. E. Vyskupo atsilankymai.
Vasario 3 d. pas mus lankė

si garbingas svečias kankinys 
J. E. Vyskupas T. Matulionis. 
Iškilmingą sumą laikė ir pa
sakė gražų pamokslą. Po pietų 

buvo suteiktas Sutvirtinimo 
Sakramentas ir iškilmingi mi
šparai. Žmonių buvo pilna ba
žnyčia.

Tą pačią dieną, vakare, pa
rapijos salėj, Jo Ekscelencija 
buvo pasveikintas linkėjimais 
ilgiausių metų, kurį sugiedojo 
Šv. Cecilijos choras, ved. A. 
Stanšausko. Vyskupas Matu
lionis pasveikino minią trum
pa kalba. Po to vietinis kle
bonas kun. Kelmelis pranešė, 
kad ateinantį antradienį bus 
J. E. prakalba.

Sulaukus antradienio, vasa
rio 5 d., žmonių prigužėjo 
pilna parapijos salė, kad jau 
gana senai tiek buvo; kitiems 
teko pastovėti apie 3 valan
das. J. E. kalbėjo labai aiškiai 
ir širdingai. Daug pasakė apie 
darbininkų skurdą, ’’darbiniu 
kų rojuj” Rusijoj. Daug bu
vo ir juoko, kaip pasakydavo, 
kad už cibulio galvelę reikia 
mokėti rublis arba už vieną 
kiaušinį rublis ir pusė. Žmo
nės labai gražiai užsilaikė, 
nors nemažai buvo ir Rusijos 
šalininkų. Tik kažin kur buvo 
mūsų vidami ’’tautininkai” 

.arba ’’tauzininkai”, kad nei 
vieno nesimatė?

Šis atsilankymas J. E. Vys
kupo T. Matulionio bus mūsų 
kolionijai ilga atmaintis. Ne- 
warkieciai linki J. E. Vysku
pui ilgiausių metų ir dar ilgo 
pagyvenimo, kad galėtų dar 
daug pasidarbuoti katalikų 
bažnyčiai ir lietuvių tautai.

Kupstas.
■ i

Lietuvos Nepriklausomybės 17 
Metų Minėjimas -

Vasario 17 cl. Newarko apy
linkės lietuviai bendrai rengia 
paminėjimą Lietuvos Nepri
klausomybės 17-kos metų su
kaktuvių. Tas viskas įvyksta 
Šv. Jurgio draugijos salėj, 180 
New York Ave., Nawerk, N. 
J. Pradžia 7 vai. vakare.

Programoj dalyvauja buvęs 
Lietuvos operos dainininkas 
Kazys Kriaučiūnas, Smuikiniu 
kas A. Brazauskas iš Union 
N. J., jam akomp. M. Urban, 
iš Maplewood, N. J. ir šv. Ce
cilijos choras ved. muz. A. 
Stanšausko. Bus ir duetų iš 
choristų.

Kalbėtojai bus: Lietuvos vi
ce konsulas P. Daužvardis. 
Advokatas Kazys F. Paulaus
kas, Vilniaus Gelež. findo įgal- 
liotinis Steponaitis. Vietinis 
klebonas kun. I. Kelmelis ir 
Newarko miesto majoro pagel- 
bininkai pp. Kelly ir Tham- 
son..

Taipgi šeštadienį, vasario 
16 d. ryte, Šv. Trejybės lietu- 
vių bažnyčioj, bus laikomos

1 pamaldos už žuvusius kovoje 
’ dėl Lietuvos nepriklausomy
bės kareivius. Visi esate kvie
čiami dalyvauti šiose pamaldo
se.

Lietuvi, neužmiršk tautos, 
dalyvauk šiuose minėjimuose 
be skirtumo, nes mūsų vieny
bė nepaleis Klaipėdos ir pa
dės atgauti sostinę Vilnių!

J. Ponelis, Jr.
Newarko Lietuvių Bendro Ko
miteto Raštininkas

Paterson, N. J.
Operete Lietuvaitė Vasario 17

Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje 147 Montgomery PI. vasa
rio 17 d., sekmadienį, 7 vai. 
vakare, yra statoma operetė 
’’Lietuvaitė”. Ji yra 3 veiks
mų, parašyta p. J. Steponaičio 
muzika p. J. Žilevičiaus. Ope
retę režisuoja kun. S. Stonis, 
prie piano akompanuoja mu
zikas V. Justas. Lošime daly
vauja M. Baubliūtė, M. Alek- 
siūtė, P. Andreičikas, M. Obe- 
levičiūtė, J. Spranaitis, G. Zie 
lieniūtė, B. Obelevičius, P. 
Dutkus ir dalis šv Cecilijos 
choro.

Kviečiame atsilankyti.
— Irena Staniulytė baigė 

pradžios mokyklą su aukso 
medaliu. Malonu, kad lietu
vaitė taip gražiai pasižymėjo. 
Linkime su tokiu pat pasise
kimu ir toliau mokslus tęsti.

— Parapijos trustisai išrink 
ti J. Jasiulaitis ir Litnikas; 
kolektoriais gi: J. Marčins- 
kas, Mazalas, Puidokas, Rut- 
kaitis, Taraila ir Žilius. Lin
kime pasekmingai darbuotis.

— Bažnyčios ir klebonijos 
iš oro nudažymui išrinktas 
iš A. Dutkaus, Jackevičiaus, 
JarUlevičiaus, Jasulaičio, Le
kavičiaus ir K. Spranaičio.

Geriausio pasisekimo.

BALTIMORE, MD.

Sekmadienį, vasario 10 d. 
šv. Vardo draugijos buvo ben 
dra šv. Komunija. Nors rytą 
sniegas dribo, bet vyrai skai
tlingai, kaip visuomet, ėjo 
prie Dievo stalo.

Rimtas jaunuolis inž. A. Ta
mašauskas, Šv. Vardo dr-jos 
narys, apleido Baltimore, po 
trijų metų bedarbės. Gelžke- 
lio B. & O. kompanija pašau
kė į. darbą, bet net į Ohio val
stiją. Gailisi tėvai savo sū
naus, draugija pavyzdingo na 
rio išvykusio taip toli.

Vasario 17 d. parapijos sa
lėje, bus paminėta Lietuvos 
nepriklausomybės 17-kos me

tų sukaktkis. Užprašyti kal
bėtojai ir choras. Muzikas J. 
Čižauskas sako, kad choras 
gerai prirengtas viską išpildy
ti. Taipgi Seselės Kazimierie- 
tės turi prirengusios mokyk
los vaikučius. Kun. Dr. L. J. 
Mendelis paskelbė, kad tą die 
ną bus Šv. Mišios Lietuvos in
tencijai ir jis pats tai dienai 
pritaikintą pamokslą pasakys.

Vasario 24 d. įvyksta Šv. 
Vardo draugijos vyrų korta- 
vimo vakaras naudai tos drau 
gijos, nes jie jokių mėnesinių 
nemoka.

Kovo 3 d. kaip žinom se
niau, ruošia vakarienę parapi
jos naudai Altoriaus Ražan- 
čiaus Motenj draugija parapi 
jos salėj, o p. Aleks. V. Žigas 
tą dieną paskelbė Tautininkų 
salėje krutamus paveikslus. 
Žiūrėsime, kas tą dvikovą lai 
mės. J. K.

HARRISON — KEARNEY

Harrison-Kearney L. Vyčių 
susirinkimas įvyko vasario 4 
d. Nauja valdyba išrinkta se
kanti : pirm. A. Stankiūtė, vice 
pirm. P. Velyvis; ižčlin. H. Si- 
viskiūtė, prot. rašt. S. Vely- 
viūtė, f in. rašt. A. Yukneliū- 
tė, laikr. koresp. K. Slekai- 
čiūtė; angliškai — V. Keme- 
žis. Šiemet valdyba išrinkta iš 
labai energingų ir veiklių jau 
nuolių. Prisiršė keletą naujų 
narių per šį susirinkimą.

Išrinkti komi lėtai smarkiai 
dirba, kad vaidinamas ”Old 
Fashioned Dance”, kur bus 
laikomas už kelių mėnesių, bū 
tų sėkmingas. Daugiau bus pa 
skelbta vėliau..

Po susirinkimo buvo social 
ir jaunimas gražiai pasilinks
mino. Geras būtų dalykas, kad 
galėtum turėt ’’social” po 
kiekvieno susirinkimo. Būtų 
gera proga jaunimui susipažin 
ti ir pasilinksminti.

Koresp.

PADĖKIME LIETUVIUI 
AFRIKOJ

N. Romanavičius, tarnaująs 
francūzų legione Afrikoj, su
sirašinėja su A. Vitkausku, 
per kurį jis prašo lietuviškų 
knygų ir laikraščių. Romana
vičius sakosi vargstąs tame le
gione jau ketvirti metai (dar 
lieka metai), neturėdamas cen 
to ir nežinodamas už ką lie
ja savo prakaitą Sacharos 
smėliuose. Knygos ar laikraš
čiai jam būtų maloni dovana, 
nes ten jų negalima gauti. 
Siųsti galima šiuo adresu:

N. Romanavičius, 37128, C. 
M. A. du 1-er Etranger,

Khenchela, dept.
Constantine, Africa.

AMERIKOS LIETUVIŲ KA
TALIKŲ STUDENTŲ IR 

PROFESIONALŲ SĄJUN
GOS CENTRO VALDY

BOS SVARBUS PRA
NEŠIMAS

Centro Valdyba šiuomi pra 
neša, kad visos kuopos būti
nai kuo anksčiausiai išpildy
tų sekančius svarbius tvarkos 
reikalavimus :

Sulig Konstitucijos, kiekvie 
na kuopa turi savivaldybės 
teisę nustatyti narių mėnesi
nius mokesnius savo kuopos 
atatinkamiems nariams (pav. 
studentams — 15c. mėn.) ta- 
čiaus, iš surinktųjų kuopos 
narių mokesnių, sekanti Cen
tro metiniai mokesniai yra iš
siunčiami Centro iždininkui:

a) studentam $1.00 metams.
b) profesionalams $2. met.,

c) rėmėjams $3.00 metams.
Kuopų finansų sekretoriai 

arba iždininkai išsiunčia nario 
mokesnius Sąjungos Centro iž 
dininkui: Mr. Peter M. Barzi- 
lauskas, 3 Elderts Lane, 
Woodhaven, N. Y., drauge su 
sąrašu mokančiųjų narių.

Visos kuopos privalo kas 
tris mėnesius prisiųsti Centro 
Finansų Sekretoriui Miss Isa
belle Rovas, 12 Dudley St., 
Rochester, N. Y., sąrašą savo 
kuopos narių (studentų, pro-' 
fesionalų ir rėmėjų), kurie 
moka kuopos ir Centro mokes 
nius, pažymint jų vardus, pa
vardes ir adresus.

Visi nariai, kurie moka Cen 
Iro mokesnius yra skaitomi 
pilnais Sąjungos nariais ir 

įgauna ’’Studentų Žodį”.
Visi kuopos nariai turi bū

ti pilnai užsimokėję Centro 
metinius mokesnius iki birže
lio (June) 30 d., 1935 m.

Kuopų sekretoriai privalo 
atsiųsti savo kuopos valdybos 
narių vardus, pavardes ir ad
resus Centro Sekretoriui Mr. 
Anthony Miciunas, Mariana- 
polis College, Thompson, Ct.

Visais informacijos reika
lais malonėkite kreiptis į 
Centro Pirmininką — Mr. J. 
C. Morkūnas, 41 Willite Dr.„ 
Rochester, N. Y. arba į Centro 
Sekretorių Mr. Anthony Mi- 
ciūnas, Marianapolis College, 
Thompson, Conn.

TĖVO J.BRUŽIKO, S. J.
MISIJŲ MARŠRUTAS

Nuo vasario 4 iki 17 dd., 
Bax 73, Silver Cree, Pa. (New 
Phila.).

Nuo vasario 18 iki 24 dd., 
St. Casimir’s Church, St. 
Claįr, Pa.

Tėvas Bružikas misijų me
tu platina katalikišką spau
dą. Patariame per jį užsisa
kyti ’’Ameriką”.
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| VIETOS IR APYLINKĖS ŽINIOS |
VASARIO 16 D. MINĖJI

MAS

Septynioliktoji Lietuvos Ne 
priklausomybės sukaktis Br'oo 
klyne bus minima Vasario 17 
d. Klaščiaus Salėj. Dalyvauja 
Liet’. Latvijos ir Estijos kon
sulai ir legionieriai. Dainuos 
solistė Mickūnaitė ir A. Ba
nys, gros smuik. Raišys. Da
lyvauja parapijų chorai, Lie
tuvos Daina ir Brooklyno Vy 
rų choras. Po programai bus 
vaakrienė. Kas iki šeštadie
niui įsigys tikietus į vakarie
ne, su jais galės dalyvaut ir 
visoj programoj.

MASPETH, N. Y.

Maspethas gražiai pasirodo. 
Katalikų Federacijos 51 sky
rius Great Necke turėjo gra
žų parengimą ir $121.00 auko
jo naujos Bažnyčios statybai 
Maspethe.

— Blissvillės lietuviai, da
lis Maspetho parapijos, kur 
randasi virš šimto šeimynų, 
rimtai susirūpino savo naujos 
Bažnyčios statyba. Girdėt, reji 
giama ten ’’Urmo Balius” ir 
visą uždarbį skiria naujos 
bažnyčios statybai. Maspetho 
lietuviai tik laukia užkvieti- 
mo ir visi žada dalyvauti.
Šv. Vincento D-jai pasisekė

Šv. Vincento Draugija tu
rėjo didelį balių vasario 9 d. 
Atateka Klube Maspethe su 
geriausiom pasėkom. Žmonių 
dalyvavo keletas šimtų. Dr- 
ja sakosi — pasisekė. Dabar 
nežino kiek aukoti parapijos 
naujos bažnyčios statybai. 
Šv. Vardo Dr. gražiai pasirodė

Sekm. vasario 10 d. Šv. Var
do abi draugijos bendrai priė
mė šv. Komuniją per 9 vai. šv. 
AI i.šias. Žmonės labai džiaugėsi 
matydami taip skaitlingą vy
rų būrį prie Dievo stalo.

’’MOTINĖLĖS” VEIKIMAS

’’Motinėlės” valdybos tre
čias posėdis įvyko vasario 5 
d. š. m. Maspethe pas kun. J. 
Balkūna. Svarbiausi tarimo c.
klausimai lietė stipendijautus 
ir naujų narių vajų. Nauji na- 

. riai įsirašė — kunigai: V.
Karkauskas, J. Kinta, K. Ba
lutis, J. Aleksiūnas, S. Stonis, 
K. Klevinskas, M. Daumantas, 
V. Ažukas Dr. V. Martusevi- 
eius D. Mikšys, P. Laumakis; 
ir VI. Budreckaitė ir P. Pran 
ckevičius, Gyvojo Ražančiaus 
draugija (Mt. Carmel, Pa.)

Ligi šiol aukojo ’’Motinė

lei” $100.00 ir pakeltas į am
žinus narius kun. N. Pakalnis.

’’Motinėlė” šiais metais šie 
kia surinkti stipendijoms 1000 
dolerių. Geradariai prašomi 
aukoti moksleivių stipendi
joms. Aukas galima siųsti iž
dininko vardu: kun. N. Pa
kalniui sekretoriaus adresu. 
Kun. Jonas Balkūnas, sekr.

64-25 Perry Ave.,
Maspeth, N. Y.

GREAT NECK, L. I.

Greatneckiečiai taipgi mi
nės vasario 16 d. šventę. Bus 
šventė balius Sobenko salėje 
nepriklausomybės dienos va
kare. Vas. 17 d. Šv. Aloybi
jaus bažnyčioje bus laikomos 
pamaldos 12:30 vai., giedos 
vietinis choras. Vasario 17 d. 
vakare visi vyksime į Klaš
čiaus salę Maspethe.

KARALIENĖS ANGELŲ 
PARAPIJA

Vasario 2 ir 3 dd. parapijos 
choras rengė koncertą parapi 
jos salėj. Publikos atsilankė 
labai daug, ypač vasario 3 d. 
Programa buvo įdomi ir įvai
ri, susidedanti iš dainų, muzi
kos ir komedijų. Dainas išpil
dė parap. choristai ir solistai, 
ved. P. A. Dulkės. Smuiku vi
sus sužavėjo virtuozas p. Rai
šys. Publika jį triukšmingai 
sveikino.

Ypatingai gražiai pasirodė 
per abi dienas su skirtingomis 
komedijomis Vytauto Vaidylų 
Ratelis; lošė šie asmenys:

Vodevilį ’’Daug triukšmo 
dėl nieko” vaidino: P. Star- 
kaitė, V. Žalnieraitis, O. Stu- 
puriūtė, J. Krapukąitis, A. 
Pažereckaitė ir A. Zupkus.

Komediją ’’Išgydė” vaidi
no šie: Pr. Kizis, M. PeČkiūtė, 
S. Jurevičiūtė, V. Raudonaitis 
ir P. Milašauskas.

Gražiai lošė ir P. Dulkė, 
Matuza ir Serbentas. Gražiai 
dainavo A. Jonavičiūtė, V. Ba 
leika, muz. Dulkė ir kiti.

Choras, širdingai dėkoja vi
sai publikai už atsilankymą, 
dainininkams ir ypatingai Vy
tauto Vaidylų Ratelio nariams 
už taip gražią juokų progra
mą —■ komedijas.

— Choro puota nukelta vė
lesniam laikui.

— Vasario 17 d. mūsų cho
ras dalyvauja Lietuvos Nepri
klausomybės paminėjime.

J. Avižonis.

Nori daug naujienų žinoti ?
— Skaityk ’’Ameriką”

STRAZDŲ BALIUS
Karalienės Angelų par. šv. 

Vardo dr-ja vasario 22 d. va
kare rengia dideli STRAZDŲ
BALIŲ, parap. salėje.

Kadangi šv. Vardo dr-jos 
medžiotojai, išvykę giriosna, 
pranešė, kad nušovė kelis šim 
tus strazdų ir gyvą strazdų 
karalių su visa jo šeima suga
vo, todėl rengimo komisija 
kviečia visus lietuvius vasa
rio 22 d. ateitį į balių, straz- 
dienos paragauti. Strazdų ka
ralių su pačia, vaikais ir liz
du pamatyti ir linksmai prie 
geros muzikos pasišokt. Įžan
ga į balių tik 25c. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Košelienos balius.
Mūsų parapijos šv. Ražan

čiaus draugija rengia naują 
balių: tai Košei ienos Balių. 
Įvyks šeštadienio vakare vasa 
rio 16 d. mūsų salėj. Todėl vi
si parapijonai ir šiaip pažįsta 
mi kviečiami dalyvauti. Visi 
stengkimės paremti Karalie
nės Angelų šv. Ražančiaus dr- 
jos balių.

PRAKALBOS APIE ’’ROJŲ”

Pereitą penktad. vasario 8 
d. Klaščiaus salėj, buvo vie
ša paskaita apie Sov. Rusiją. 
Kalbėjo J. E. Vyskupas T. 
Matulionis, prieš kiek laiko 
grįžęs iš ’’Darbininkų Tėvy
nės”. Žmonių susirinko apie 
ketvertą šimtų, nes nieks neti 
kėjo garsinimui, kad Jo Eksce
lencija kalbės apie Rusiją, a- 
pie kurią jis taip sparčiai ir 
atsargiai, kad ir privačiai, pa
sako vieną kitą faktą. Šį kar
tą nuosekliai nupasakojo, kaip 
Rusijoj kilo revoliucija ir 
kaip pradžioje nekaltai atro
dančiais įstatymais, o vėliau 
ir griežtais tų įstatymų aiš
kinimais, komunistai suvaržė 
religinę bei pilietinę laisvę. 
Kalbėtojas nurodė visai ne
perdėtais, bet šiurpiais fak - 
tais, kaip baisias dienas gyve
na milžiniškoji tauta, kuri var 
gsta, kenčia ir nežino už ką, 
nemato galo tos baisios ne
laimės. Šie mano išsireiškimai 
yra supinti su mano jausmu, 
kuris , manau, nekitoks susi
darė ir tą vakarą atsilankiu
siems komunistams. Jie į pas
kaitą ėjo su tikslu patriukš
mauti, kaip paprastai, bet iš 
jų išėjo visai kitokį. Jo Eks
celencija jiems pasidarė ne 
toks ’’darbininku išdavikas”, 
kokį jie piešė savo spaudoj, 
bet darbininkų prietelius, su 
jais gyvenęs ir dirbęs apie 25 
metus. Ir dabar pratę bartis 
bei šmeižti kitus draugai, 
nesuprato kaip tas žmogus, 
išlaisvintas iš sunkiausių dar
bų kalėjimo ir nuo giltinės 

nagų, neburnojo ant komisą- 
rų, nekvietė keršyti, o prašė 
tik melstis už Rusiją. Vieton 
sudaryti pasibiaurėjimą sau
valiavimu Rusijos komisarų, 
net pats sudrebėjo, kai kun. 
J. Balkūnas užklausė, ar tiesa, 
kad Rusijoj dėl bado yra val
gomi ir žmonės. Čia prelegen
tui pasirodė, kad turi išduo
ti baisų’ dekretą pasauliui, 
kuris komunistus apjuodins 
už jų nemokėjimą šeimini likau 
t i, už jų blogą tvarką, kad 
tokioj derlingoj šalyj milio- 
nai kesmet miršta badu- ir 
Ukrainos kaimuose dažnai pa
sikartoja žmogėdystės; vys
kupas atsako, kad jis nematė.. 
Nors žinome iš keleivių pasa
kojimų, kad taip yra.

Įdomu tai prekiavimo sut
varkymas tam ’’Rojuj”. Dar
bininkas, amatninkas ar rašti
ninkas uždirba nuo 60 iki 200 
rubliii menesiui. Jis gauna už 
tą uždarbį pirkimo kortelę, su 
kuria gali pirktis maisto ir 
drabužių nustatytą kiekį, ku
ris iš duotų skaitlinių atrodo 
begalo mizernas. Bet dar blo
giau, kurie negali valdiško 
darbo gauti (kitokio darbo vi 
sai nėra), jų nieks nešelpia, 
nieks negelbsti: jie tad vadi
nami darbininkų priešai. Jei 
Kuris ir gauna kur kokį rublį, 
tai brangumas be kortelės jį 
pražudo; pav. už svogūną reik 
mokėt rublis, už bulvę tiek 
pat, už silkę 2—3 rubliai, ba
tai 80—120 rublių siūtas 300 
—450 rublių Kailiniai 4000— 
6000 rubl. Moteriški kailiniai 
su lapiij kalnieriu — 40 — 60 
tūkstančių rublių. Drabužių 
kainos tokios pat ir perkant 
su kortelėmis. Taigi palyginki 
me darbini ko uždarbį su kai
nomis ir matysime ’’rojaus” 
darbini kų padėtį. O ne paslap 
t is, ir užsienio keleiviai paste
bi, kad Rusijos moterys ir vy
rai (žinoma komisarai ir jų 
žmonos) dėvi puikiai. Taigi iš 
kur jie gauna tuos aprėdalus? 
Čia ’’brolybė, lygybė” visai 
nuoga stovi prieš akis. Pasi
rodė ir kitas ’’triksas”, kuris 
užsienio keleivius apgauna, 
tai ’’Amtorg,” krautuvės ku 
rios yra viskuo geriausiu už
versta ir kuriose esą labai pi
gu. Bet čia galima pirkt tik už 
dolerius, litus, frankus ir auk
są. Rusijos pinigai čia neima
mi. O kurgi darbininkas gaus 
tų ’’zagraničnų” pinigėlių?

Daug kitų įdomių dalykų 
pasakė Jo Ekscelencija, kurių 
čia sunku išvardinti. Kik.

BAZARAS JAU ARTINASI

Penktadienį, vasario 22 d. 
prasideda didžiulis Apreiški
mo parapijos bazaras. Bazarą 
rengia visos parapijos drau

gijos, visos kurios turės savo 
būdas ir dirba išsijuosę pada
ryti jį tikrai įdomiu, įvairiu ' . u *
ir sėkmingu.

Šokiai bus kas vakaras, ku
riems grieš geras V. Kivyto 
orkestras lietuviškus ir ameri
koniškus šokius. Įžanga pap
rastais vakarais 10 centų, o še 
štadiemais, ir sekmadieniais 
15 centų.

Visa apylinkės visuomenė 
yra kviečiama atsilankyti į šį 
bazarą, kur bus galima laikas 
praleisti tikrai linksmai ir be 
to, turės progos išlaimėti gra
žių dalykėlių.

Bazar o komisijų ir draugi
jų atstovų susirinkimas įvyks 
vasario 18 d. 8 vai. vakare pa
rapijos salėj. Prašome visų da
lyvauti.

IŠSTATYMO ATGARSIAI/
Praeitą savaitę, Grand Cen

tral Palace, New York City, 
įvyko Lietuvių Dailės Meno 
Ratelio 15-tos tauto-dailės iš
statymas. Buvo įvairių iš Lie
tuvos partrauktų audinių, me 
zginių ir kitų išdirbinių. Gana 
daug mezginių ir audinių pa
sisekė parduoti.

Sekanti lietuviai prisidėjo, 
paskolindami daugelį įvairių 
dalykų: A. Daukantienė, J, 
Garšvienė, A. Kulbokienė, C. 
Kulbokienė, S. Masiulienė, T. 
Sarapaitė, A. Senušienė, J. 
Strimaitienė, J. Valaitienė, E. 
Vyzienė, A. Zarskienė, A. Dau 
kantas, A. A. Zaksas, J. Stri
maitis ir Liet. Konsulas pulk. 
P. Žadeikis.

Viršminėtų asmenų paskolin 
ti daiktai labai žymiai padidi
no ir pagražino išstatymą. Lie 
tuvių Dailės Meno Ratelis nuo 
širdžiai dėkoja jiems už para
mą.

DĖKOJAME

Vasario 10 d. Juoku Vaka- c 
ras pavyko gana gerai: nei 
juokų, nei publikos daugiau 
nei bebūtų tilpę... Daug darbš
tumo parodė Apreišk. šv. Raž. 
Draugijos pirmin. Ona Stag- 
niūnienė ir sekret. Petronėlė 
Draugei ienė, pasi rūpindamos 
bufetu. Taipgi p. K. Stagniū- 
nas ’ ’ b arte n deri a u damas” i r 
Šv. Vardo Dr-jos pirm. K. Bal
trušaitis, V. Vitkus, p. Masai- 
tis, Zokas, Tumasonis Dobro
volskis rūpinosi visa tvarka ir 
tikietais, o Mencevičius ir But 
kus patarnavo programai. Vi
siems dėkojame už pasidarba
vimą ; taipgi dėkojame p. Jan 
kui ir jo Ansambliui už sūdai 
nuotas daineles. Bet didžiau
sia padėka priklauso Pittsto- 
no lošėjams: pp. Šeporaičiui, 
Račinskui ir Šakočiams, taipgi 
jų administratoriui Ambrozai 
čiui. Rengėjai.



Vasario 15 d., 1935 m. ”AMERIKA” 7

APREIŠKIMO; [PARAPIJA

Ar buvote pereitą sekmadie" 
nį Aprėiškibio bažnyčioje ant 
8 vai. Mišių7 Aš buvau ir pa
stebėjau, kad visa vidurinė 
Šalis po vyrų puse buvo pri
pildyta Šv. Vardo draugijos 
vyrų. Tikrai tai buvo gražus 
reginys. Jie savo pavyzdžiu 
atrodė, kad esą gynėjai to Šv. 
Vardo. Visi bendrai linksmai 
veidais ėjo prie Šv. Komuni
jos. Todėl garbė jums, Apreiš
kimo Vyrai. Jau dabar gali
ma tikrai sakyti, kad mūsų 
parapija yra organizuota, 
nuo vaikučių iki senelių: da
bar galima tikėtis gražios su
tarties parapijos darbe. Jau 
ir dabar (Actions speaks lou
der, than words) ’’Veiksmai 
garsiau kalba, kaip žodžiai.

Ir kodėl gi neveikti turint 
tokį gairbingą ir išmintingą 
Vadą, asmenyje gerb. klebo
no. Jis savo gražiu pavyzdžiu 
ir prielankumu prie kiekvieno 
kad ir kiečiausį žmogų para
gina prie veikimo. Kaip ašis 
•suka visą mašineriją, taip mū
sų klebonas savo tvarkingumu 
ir švelnumu suka visą parapi
ją, labai gražiai ir tvarkingai.

Todėl garbę Apreiškimo pa
rapijai turint tokį sumaningą 
Vadą. 
»

- JUOKŲ VAKARAS 
( ’ PAVYKO% 
p e. Vasario 10 d. Amerika, pu
siau su Apreiškimo parapija, 
rengė ’’Juokų Vakarą”. Pro
gramą turėjo išpildyt Wyo
ming Klonio juokdariai. Dido
ka Apreiškimo salė dar prieš 
7 vai. prisigrūdo pilna žmo
nių. Ir 15 min. po 7 scenoj pa
sirodė K. Vilniškis, pranešda
mas publikai, kad juokdariai 
dar nesusirinko ir ne žinia kas 
su jais atsitiko. Taigi progra
mą paprašė pildyti parap. An
samblio, po kurios seksią šo
kiai. Toks rengėjų praneši
mas publikos nutiktas dideliu 
nepasitenkinimu. Taigi p. Vii 
niškis pareiškė, kad po prog
ramos, kas bus ja nepatenkin
ti, galės atsiimti bent pusę į- 
mokėtos už t i kietą kainos.

Apreiškimo Ansamblis va
dovaujamas muz. J. Jankaus, 
puikiai išpildė keletą dainelių 
kurios tačiau nepatenkino 
’’apviltos’' publikos. Tik bai
gus dainuoti, gale salės pakilo 
triukšmas, kuri sukėlė švvės v- •
žengimas laiptais į salę. Vie
nas iš juokdarių ją vedė už 
snukio, kiti sekė paskui ir ar- 
monistas — profesorius, sėdė
damas ant šyvės užpakaliu į 
priekį, su armoška. traukė: 
’’Kai aš turėjau šyvą kurnė
ki jojau lankyti savo merge
lę.” Tuojau svečiai su visa 
’’amunicija” užsikraustė ant

scenos ir apie dvi valandas 
krėtė įvairias ’’foiies”, paįvai
rindami gražiomis bei linksmo 
mis dainelėmis. Publika prog
rama buvo begalo patenkinta, 
nors per ištisas dvi valandas 
juokėsi be ‘paliovos, nuo ko ir 
žandai skaudėjo. Vėliau dau
gelis pastebėjo, kad tokios 
puikios programos Brookly 
nui dar nieks nebuvo patie
kęs. Ištikrųjų Wyoming klo- 
niečiai pasirodė puikiai. Broo
kly niečiai taipgi pasirodė ge
rai : taip skaitlingai susirinko 
ir nuoširdžiai juokėsi... ’’Ame 
rika” kelintu kartu išeina su 
įdomiais ir skaitlingais paren
gimais. Sveikintina. Kik.

SVARBUS ŽINGSNIS

Vakario 22 dieną prasideda 
Apreiškimo parapijos Baža
ras, ar lietuviškai sakant ker
mošius, kuris tęsis iki kovo 4 
d. Šį bazarą ruošia visos pa
rapijos draugijos; valdybos 
ir komisijos deda pastangas 
padaryti jį pasekmingiausiu. 
Biznieriai ir veikėjai suauka- 
vo daug dalykų, kuriuos lan
kantieji galės laimėti ar pasi
pirkti.

Bazaras gali būti dviejopai 
suprastas tiek pačių parapijie 
čių, tiek pašalinių lietuvių. 
Jei bazaras suprantamas vien 
kaipo kermošius, kuriame su
sirenkama pasijuokti, pasišne 
kučiuoti, pašokti ir stiklą a- 
laus išgerti, tai nebogas daly
kas. Tačiau daug geriau, jei 
'bazaras suprantamas kaipo 
kermošius ir kipo proga para
piją paremti, jai sukelti tam 
tikrą sumą pinigų, kad gali
ma būtų prideramai aplaikyti 
bažnyčią, gražią salę ir ypač 
parapijos mokyklą, tai toks 
supratimas yra kilnus ir svei
kintinas. Tokio nusistatymo 
lietuviai sukūre mūsų parapi

jas, mokyklas, pasistatė bažny 
čias, sales ir jas palaiko. Tik 
toki žmonės ir šiais sunkiais 
laikais palaiko tuos mūsų lie
tuvybės centrus: bažnyčias, 
ir kur yra mokyklas bei kul
tūrines organizacijas. Taigi ir 
šiame bazare mes matysime 
daugiausia tuos kilnius, pa- 
triotingus lietuvius! O jų ma
tysime daug! Kazys.

IŠ ALUMNŲ-STUDENTŲ 
VEIKIMO

VasariolO d. Stud, ir Alum- 
nų Klubas turėjo savo susi
rinkimą p-lės Berzitės na
muose, Woodhavene. Susirin
ko daug narių, kurie rodė 
daug entuziazmo ir energijos 
veikimo klausimus svarstant. 
Ištikrųjų malonu pastebėt, 
kad aktyviai su studentais dir 
ba ir kai kurie profesionalai.

Tarp kitko, kun. K. Paulo- 
nio buvo patiekta Lietuvos 
pašto ženklų nariams, kurie \
tuo susidomėję.

Po susirinkimo ponia Berze- 
tienė visus skaniai pavaišino. 
Susirinkimas baigtas gražiu 
pasilinksminimu..

Sekantis klubo susirinkimas 
įvyks sekmad., kovo 10 d. 4 
vai. po piet, p-lės Geraitės na
muose, 347 Chauncey Street, 
Brooklyn, N. Y. Kolegijų stu
dentai ir jas baigusieji kvie
čiami dalyvauti. Sekr.

IEŠKOMAS
Julius Vaitkevičius, kilęs iš 

Plentos kaimo, Slabados vals
čiaus, Alytaus apskrities, kur
sai 1929 m. gyveno Pittsburgh 
Pa. Ieškomas arba žiną -apie jį 
asmenys prašomi susižinoti su 
Lietuvos Pasiuntinybe šiuo a- 
dresu:
Lithuanian Legation, 
2622 — 16th St., N. W.

Washington, D. C.

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

COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street, Brooklyn, N. Y«
Telefonas: EVergreen 7-1661
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E Tel.: STagg 2-2306I PALOCIUS SALDAINIŲ
= KRAUTUVE
= GERIAUSIOS RŪŠIES
= Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Mot Chocolate
E Pietūs išankstb susitarui
E AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš
E geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
E J. CINKUS,
E 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.
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Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

Brooklyn, N. Y

NOTARY PUBLIC

Tel. STagg 2—0788 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA
(LEVANDAUSKAS)
. GRABORIUS

Tel.: STagg 2—6043

M. P. BALLAS, Inc.
BIELIAUSKAS 

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

Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

Priešais Apreiškimo Bažnyčią
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 8-7027
• GARSAS BAKERY, Inc.

SAVININKAS—A. SHRUPSKIŠ
Gera Duona—Žmogaus Sveikata

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

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

per tai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

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

Kreipkitės adresu:

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

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

N. MASENAS BAKING CO.



Nepaprasta Naujiena! Triukšmingas (vykis!

Apreiškimo ParapijosBAZARAS - KERMOŠIUS
Atidarymas Penktadienio vakare - Vasario 22 d

Tęsis iki Užgavėnių, Kovo-March 5 d.
BUS VISOKIŲ PRAŠMATNYBIŲ — KO PASAULIS DAR NEI 

REGĖJO NEI GIRDĖJO
DIDI IR MA&I, JAUNI IR SENI — VISI Q BAZARĄ!!!

PARAPIJOS MOKYKLOS SALĖJE

No. 5th ir Havemeyer Sts Brooklyn, N. Y.

IŠ MOT. SĄJUNGOS 29 KP. LIETUVIS ŽYMIOS BIZNIO

VIETOS VEDĖJAS
Sausio 22 d. sąjungietės su

rengs ’’Surprise Party” p. E. 
Petraitienei, 88 Hope St. Br- 
klyn, N. Y. jų 25 metų vedy
binio gyvenimo proga. Susirin 
ko nemažai narių ir svečių. 
Prie gražiai paruoštų stalų vi
si gražiai linksminosi. Kuopos 
pirm. U. Mikulskiene sveiki
no p. E. J. Petraičius ir įtei
kė gražią dovaną nuo Mot. S- 
gos 29 kuopos. Sąjungietės ir 
svečiai linkėjo Petraičiams ir 
jų dukrelei ilgiausių metų. Ce
lebrantai dėkojo rengėjoms ir 
svečiams už tokją netikėtą 
puotą bei dovanas.

SUSIRINKIMAS

Moterų Sąjungos 29 kuopos 
susirinkimas įvyks trečiadie
ni, vasario 20 d. 7 :30 vai. va- 
kare, Apreiškimo salėje. Visos 
narės malonėkit ateiti, nes bus 
labai svarbus susirinkimas. 
Atsiveskit naujų narių prisi
rašyti. Sąjungietė.

Antros didžiausios New 
Yorke graborystės įstaigos 
New York Cathedral Funeral 
Chapel, Ine. vedėjų yra išrink 
tas lietuvis Bronius Shalins- 
kas — Shalins. Jis yra žinomų 
brooklyniečių Šalinskų sūnus, 
išauklėtas gražioj lietuviškoj 
dvasioj. B. Shalins mokėsi La- 
ffayette Kolegijoj, Easton, 
Pa. New Yorko Universitete 
ir sėkmingai baigė Renouard 
Training School for Embal
mers. Ilgokai praktikavosi į- 
vairiose graborystės įstaigose.

Dabar, padedant jo energin 
giems tėveliams B. Shalinskas 
mano atidaryti modernišką 
graborystės įstaigą lietuviais 
apgyventoj miesto dalyj, kad 
ir jiems Bronius galėtų patar
nauti, kaip patarnauja žy
miems svetimtaučiams.

MIRĖ
Julia Juškas, 20, gyvenusi 

257 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. mirė vasario 1 d. Palaidota 
vasario 4 d.\ iš Apreiškimo ba
žnyčios į Šv. Trejybės kapines

Marijona Baužienė, 51 m., 
gyvenusi 87-26 92 St. Wood
haven, N. Y. Mirė vasario 5 
d. Palaidota vasario 8 daryte 
iš Apreiškimo bažnyčios į Šv. 
Jono kapines.

Laidotuves prižiūrėjo gra- 
borius J. Levanda-Levandau- 
skas.

TURĖS PARENGIMĄ

Kitą šeštadlienį, vasario 23 
d. Jaunų Vyrų ir Merginų lie- 
tuvių klubas rengia parengi
mą savo klūbe, 425 Grand St. 
Brooklyne. Šis parengimas y- 
ra kelintas iš eilės, kuris tiki
masi, bus sėkmingas. Visi 
kviečiami atsilankyti.

SUSIRINKIMAS

Didžiojo New Yorko Fede
racijos apskrities mėnesinis 
susirinkimas įvyks vasario 22 
d., penktadienį, Apreiškimo 
Šv. Pan. parapijos mokyklos 
kambariuose. Prasidės 8 vai. 
vakare.

Visi kuopų ir draugijų atsto 
vai prašomi būtinai dalyvau
ti, nes bus daug naujų dalykų 
svarstymui. Be to Apskrities 
pirm. gerb. kun. Pakalnis ža
dėjo referuoti svarbius reika
lus liečiančius Katalikų Ak
ciją. Susirinkite visi.

GRAND PARADISE BALL ROOMS
buvus GRAND ASSEMBLY

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

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

Tel.: 'Evergreen

POVILAS GUSTAS

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinitiiiiniiiiiiiiiii 
CLINTON PARKAS

Tinka Piknikams, Baliams, ir kitiems parengimams :

JUniper 5-8059 Jonas Klasčius, Savin.:

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. :

Vasario 15 d., 1935 m.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p, 
6—8 vak •

Tel.: EVergreen 8-8707 '

DR. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel.: MAnsfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS
(PETRAUSKAS) 

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

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vak.

Iškiriant ketvirtadienius ir 
Sekmadienius

Tel.: JUniper 5-4488

DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS:
9—12 ryte
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-9105

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND STREET

VALANDOS;
9—12 ryte
2—8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel.: STagg 2-0706

Namų REpublic 9-3040
-----------------------------------------------\

Phone EVergreen 8-10494

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

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

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

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

Tek: JUniper 5—0259

Tek: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

Tel.: STagg 2-3672

PAKETBUKAI

LEATHER GOODSTRUNKSand1

AMBRELIAI

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

Skelbimą Amerikoje.

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

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

(Prie pat Forest Park stoties)
Į Notary Public Tel.; Virginia 7-1896

Parduoda ir išmaino namus, krautuves ir biznius, 
išnuomuoja kambarius ir sukolektuoja rendas. Taipgi 
apdraudžia automobilius, judomą ir nejudomą nuosa- 

Ė vybę, žmogaus sveikatą ir gyvybę.
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