
ŠTAI KAIP

Kokią vietą užima katali
kiškas laikraštis lietuvio na
muose? Kiek laikraščių lan
ko lietuvio šeimą? Kas na
muose skaito katalikiškus 
laikraščius? Šitokius ir kito
kius klausimus galime už
duoti sau ir atsakymai, kaip 
koks barometras, rodys mū
sų katalikystę ir lietuvystę. 
Vasario mėnesyj katalikų 
Šūkis turi būti: katalikiškas 
laikraštis kiekvieno kataliko 
šeimoje. Amerika tebūnie lie
tuviškų šeimų lankytoja.

—o—
Vasario 12 d. sukanka ke

turiolika metų, kai Šv. Tėvas 
Pijus XI vainikuotas popie
žiumi. Kaip Kristaus Vietiniu 
kas, jis nenuilstamai dirba 
už taiką, nurodydamas Tai
kos Kunigaikštį visoms tai
kos • problemoms rišti. Jis 
siunčia prie taikos kylančias 
iš broliškos meiles , ramybes 
gaunačios ne iš viršutinių ir 
formaluj derybų ar paktų, 
bet iš meiles, kuri kyla iš 
žmonių sielų bei širdžių, ri
šanti visus, gydanti ir pa
laikanti broliškus santykius.

" Patarlė sako, kad ką Die
vas nori nubausti, atima jam 
protą. Taip beprotiškai pra
dėję Lietuvos vyriausybė al- 
gtis su spaudos įstatymu. Ka
talikų spauda Lietuvoje pri
versta smerkti mus katali
kus išeivijoje. Teisingai 
’’Draugas” pabržė, kad ’’tau 
tos vadai” — švogeriai Sme
tona su Tubeliu drįsta kal
bėti apie tautos vienybę. 
Jie yra ne vieny to j ai, bet 
tautos vienybės žudytojai. 
Jiems vieta kur kitur, o ne 
valstybės priešakyj ’ ’.

Sausio 27 d. 2491 miliono 
bonų bilius prieš prezidento 
veto tapo įstatymu. Ameri
kos veteranų draugijos va
das pranašauja, kad dar ki
tas bilius bus pravestas dėl 
pensijų, kuris numato 100,- 
000 miliono dolerių.,,. Galva 
sukas beskaitant tuos milijo
nus. Mes, vargšai turėsime 
panešti mokesčių jungą, ku
ris jau dabar vos panešamas.

—o—
Šių metų. ”Vytis” No. 1- 

382 išėjo lietuviškesnis. Pu
sė straipsnių parašyta lietu
viškai. Sveikiname vyčių pir 
mininką inž. A. J. Mažeiką, 
kuris deda visas pastangas ; 
lietuvinti ir katalikinti vyčių | 
organizaciją. Naujų Metų 
pasiryžimuose pirmininkas 
ypač pabriežia, kad šiais
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FONDAS SPARČIAI AUGA TRUMPOS NAUJIENOS
Ruoškimės Vasario 16-jai

ATMINKI!

KAS GRIAUNA TIKYBĄ

GRIAUNA ŽMONIJOS

* PAMATUS

Kaip jau girdėjote, nepoil- 
go ’’Amerika” žada išeit 
žymiai padidinta; tada ir 
jos kaina bus pakelta; taigi 
dabar laikas ’’Amerikos” pre 
numeratą atnaujinti, arba 
naujai užsirašyti, kol eina 
vajus ir kol kaina yra vos 
$1.50 metams.

Padidinant ’’Ameriką” 
mes norime ją visokeriopai 
pageriniti. Svarbiausia tai, 
kad . dauguma mūsų skaity
tojų yra besenstą žmonės ir 
jiems dabartinės ’Amerikos’ 
raidės yra peršviesios. Todėl 
su laikraščio padidinimu rei
kės ir nauji] raidžių, kurios 
būtų lengviau skaityti ir ne
užimtų daugiau vietos, kaip 
dabartinės. Dabar yra kelia
mas naujų raidžių fondas. 
Pirmasis muz. P. Dulkė da
vė $50.00, pereitą savaitę 

o šią savaitę V. V. davė 
$5.00. Taigi naujų raidžių 
fonde jau turim $70.00. Kas 
bus sekantis ? Kas įvertins 
mūsų norą senesniems pada
ryti ’’Ameriką” lengviau 
skaitomą? O juk tai dauge
liui bus dideliu malonumu. 
Taigi laukiame iš draugijų 
ir pavienių!

VASARIO 1... D. REIKALU

Vasario 16 — Liet. Nepri
klausomybės paskelbimo die
na — bus nepaprasta. Fed. 
Apskrities dienos Rengimo 
Komisija rengiasi visu smar 
kurnu. Be kalbų^dainų ir ki
tokių pamarginimų, bus ju
damieji paveikslai, kurie pe
reitą rudenį buvo parvežti 
iš Lietuvos ir dar niekam ne
buvo rodomi. Paveikslai bus 
įdomūs ir dėlto kiekviena, tu
rėtų pasinaudoti proga ir at
silankyti į šį parengimą, kur 
netik pasirodysite patriotais, 

žiu dainų, patriotingų pra- 

metais kiekviena vyčių kuo
pa būtinai privalo tapti A. 
L. R. K. Federacijos narė.

kalbų ir naujų judamųjų pa
veikslų. Po visko bus šokiai.

Vakaro programa prasidės 
4:00 v. po pietų. Tuojaus bus 
kalbos, dainos: Dainuos Ap
reiškimo, Karalienės Angelų 
ir šv. Jurgio parapijų cho
rai. Po kalbi] ir dainų bus 
15 min. pertrauka ir po to 
prasidės judamieji paveiks
lai. Paveikslus rodys vietos 
jodomųjų paveikslų traukė
jas p. Kazlauskas.

Įžanga visam popiečiui ir 
vakarui bus 25c. susidariu
sioms išlaidoms padengti. 
Kas ateis į prakalbas, galės 
pasilikti ir visą vakarą, pa
matyti judamuosius paveiks
lus. Taigi, rengkimės prie 
paminėjimo!

VOKIETIJOS — JA
PONIJOS SUTARTIS

Londonas. — Kyla rimtas 
susirūpinimas dėl Vokietijos 
-Japonijos sutarties. Nors 
minėtos šalys oficialiai už- 
ginčina apie kokias nors su
tartis, bet iš patikimų šalti
nių sužinota, kad toki su
tartis sudaryta tarp Vokie
tijos ir Japonijos. Kas labiau 
šia Anglijos diplomatus jau
dina, tai nežinojimas tos su
tarties turinio. Spėliojama, 
kad tai yra Rusijos klausi
mu. Rusijai puolant Japoni-

Rusiją ir tokiu būdu bend
rai nuveikti Rusiją.

LENKIJA
VOKIETIJAI

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybė pranešė Vokietijai, 
kad ji nuo vasario 7 d. ne
praleis nesustabdžius Vokie
tijos ekspresinių, lokalių ir 
specialių traukinių, kurie ei
na per Lenkijos koridorių 

tijos, jei Vokietija nesumo
kės Lenkijai 60 milionų zlo
tų už koridoriaus geležinke
lių naudojimą.

— Kaunas, Lietuvos V. į Geneva. — Wilhelm Gust- 
D. Universitetas gavo žinią j ]off, Voketijos nazių vadas 
iš Afrikos, kad ten rasti 2 j švaicarijoj, vasario 4 nušau- 
negyvi Lietuvos gandrai (bu--

žiedai rodo, kad vienas iš 
jų buvo Kapčiamiesty j, Aly
taus apskr,; jis nuskrido 
9,900 kil. Kitas apžieduotas 
1930 m. Alytaus apskr. Užu- 
tolių kaime. Jis net 6 vasa
ras skrido į Afriką, ir atgal, 
padarydamas 10,000 kilome
tru.

New York, N. Y. — Sausio 
4 d. čia sustreikavo 20,000 
moteriškų aprėdalų (milline
ry) darbininkių. Prie to gali 
prisidėti ir namų keltuvų 
(elevators) darbininkų strei 
kas.

— Geneva. — Italijos at
stovas laukia savo vyriausy
bės parėdymo apleisti Tautų 
S-gą, jei prieš ją bus pavar
tota aliejaus įvežimo uždrau
dimas. Italija mano, kad ji. 
gali pasielgti su Tautų S— 
ga, kaip prieš kurį laiką pa
sielgė Voketija ir Japonija. 
> Roma. — Italija praneši-

lių 28” fašistų divizija yra 
skelbia, kad ta divizija vi- 
jopų kariuomenės. Etijopai 
smarkiai nukentėjusi nuo eti- 
sai sunaikinta.
/London. — Anglijos par
lamentas mano priimt pasiū
lymą paskirt vieną bilioną 
dolerių ginklavimui krašto.

Washington, D. C. Cenzo 
biuras paskelbė, kad 1935 
m. Jungt. Valstyjose buvo 

į 127,521,000 gyventojų.
GRASINA I Warsuva. — Visoj Lenki-

joj plinta agitacijos prieš

Stockholm. — Čia kalbama 
kad Etijopijoj pasireiškia 
badas, ypač pietiniam fron
te. Daug karių dėlto meta

Washington, D. C. — Pre
zidentas Roozeveltas kreipė
si į Kongresą, kviesdamas 
atšaukti medvilnės kontro
lės, tabako ir bulvių aktus, 
kaipo buvusius žemės ūkio 
kontrolės akto AAA priedus.
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garsaus 
Staviskio 

atvyko į 
Staviskio

smarkus su- 
Japonijos — 
Sov. Rusijos 
pulkų. Tas

tas. Šovėjas pabėgo.
— Nusišovusio 

Franci jos aferisto
į žmona Arletto, 
1 New Yorką. Dėl 
aferos griuvo net tuolaikinis 
Franci jos ministerių kabine- 

’ tas, po kurio kilo krašte pa
nika ir riaušėse žuvo nema
ža žmonių.

— Nušautojo Luisianos se
natoriaus Huey Long žmona 
baigs jo nebaigtą terminą 
senate.

— Hsinking. — Mongolijoj? 
pasienyj įvyko 
sirėmimas tarp 
Manchukuo ir 
— Mongolijos 
gali privesti prie rimto karo 
Tolimuose Rytuose.

— Pranešama, kad Bulga 
rija grasinanti atšaukti savo 
atstovą iš Maskvos dėl to 
kad Sov. Rusijos nauja pi
nigų sistema draudžia varto
ti užsienio valiutą..

London. — 'Buvęs premje
ru Ramsey McDonald išrin
ktas į Anglijos parlamente 
atstovų būtą.

Cairo, Egyptas. — Sausio 
29 d. 60 tapo sužeista riau
šėse, prieš anglus. Riaušėms 
vadovavo jauni egyptiečiai 
studentai.

Maskva. — ’’Tasso pra
nešimu, sausio 15 d. SSSR 
užsienių prekybos komisaria
te buvo žodžiu susitarta dėl 
prekių mainų tarp SSSR ir 
Lietuvos 4936 metais. 
'Berlynas. — Vokietijoj die
na iš dienos auga opozicija 
prieš Hitlerį. Jis dabar grie
biasi griežtų priemonių prieš 
’’jaunimo skaldytojus”, bet 
matomai ir tas nieko negel
bės, nes nepasitenkinimas na- 
zių režimu yra perdidelis.

— Amerikos Angliakasių 
Unija (UMWA.) suvažiavi
mas viešai pasisakė už prez. 
Roosevelta. Mainieriai nere- c
mia jo kaipo demokrato, bet 
kaipo neturtingų žmonių 
draugą.
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NETIKSLIOS IŠVADOS
% Juozas Kriščiūnas savo paskaitoj ’’Vyras šeimoj ir 

viešame veikime” priėjo prie netikslių išvadų. Jis sako: 
’’Liūdnas reiškinys Amerikos lietuvių tarpe — tai libera
lizmas, kuris sparčiai kasmet plečiasi. Parapijose parapi-

• jonų, mokyklose mokinių skaičius kas met mažėja. (Čia 
daugiausia turiu omenyj Amerikos lietuviiį centrą — Chi- 
cagą). Laisvamanybės pasekėjų kas kart daugėja”. To
liau p. Kriščiūnas savo teigimą remia pavyzdžiu Chicagos 
lietuvių laidojimais dvejose kapinėse — katalikų ir tauti
nėse”'. Statistikos daviniais remdamas parodo, kad laisva- 
manybė auga, kadangi laidojimai auga tautinėse kapinėse. 
”Iš šio pavyzdžio aišku, sako jis, kad tame didžiajame Ame
rikos lietuvių centre plečiasi liberalizmas”. Kriščiūno da
viniais Chicagos kolonija pusiau liberališka (Žiur. Vytis 
Nr. 1. 1936 m.)

•' Su Chicaga galime lyginti ir kitus lietuviškus centrus, 
kad ir Brooklyn, Boston, Philadelphia, Pittsburgh, Det
roit, Cleveland ir pan. Ar ištiesų liberalizmas mūsų tarpe 
auga? Ar jos ištiesų pusiau liberališkos? Visai ne. Ėmę sta
tistikas parapijose randa, kad parapijoniį skaičius ir vai
kučių skaičius mokyklose mažėja. Bet kokia priežastis? 
Ne dėl lietuvių suliberalėjimo. Dėl lietuvių persikrausty
mo į priemiesčius, į graženes rezidencijiį sekcijas, dėl gim
dymo kontrolės, lėlei maišytų sutuoktuvių, ir pagalios imi
gracijos suvaržymo. Katalikai lengvai apsipranta svetim
taučių parapijose, jas remia ir į jų mokyklas vaikučius lei- | 
džia. Kitur ir šių kapinėse laidojasi. Dar negirdėti tokių 
parapijų, kur klebonai parapijonų mažėjimą aiškintų libe
ralė j imu.

Is kur liberalų išaugimas? Liberalizmo išsiplėtojimas 
tik įsivaizduotas. Tikrai, liberalų skaičius sparčiau mažta, 
negu katalikų, dėlei tų priežasčių. Laidojimai kapinėse nėra 
kriteriiimas jų mažėjimo ar daugėjimo. Chicagos didmiesty j 
-lietuvių veidas dažnai keičiasi dėl darbo ar nedarbo ar kitų 
galimų priežasčių. Peržiūrėk ir palygink libėralų draugi
jas praeities su dabar. Palygink jų laikraščius, prenume
ratas, veikimą, parengimus, ir pastebėsi didelį sumažėji- I 
*mą. Bet laidojimai, kaip sako,' didėja. Čia turi būti kita j 
priežastis.

I

Pažvelgkime į Brooklyną. Bendrai šiais metais keturios 
" lietuviškos parapijos kartu turi daugiau parapijonų kaip 

prieš dešimt metų. 1935 metais visos kartu turėjo daugiau 
pajamų, kaip 1925 metais. Nors sutuoktuvių, krikštų ir pa
laidojimų mažiau. Katalikų veikimas dabar yra gyvesnis, turi

> nuosavą laikraštį, spaustuvę, naują bažnyčią, daugiau vei
kėjų ir kunigų. Liberalų veikimas jaučiamas silpnesnis, 

’ ne tiek įtakingas, ypač tautininkų. Tiesa, su lietuvių prie
augliu Brooklyno parapijos, mokykla ir draugijos turėtų 
būti didesnės. Beti dėl virš minėtų priežasčių natūraliai lie
tuviai mažta, ištautėja, išsikrausto.

Bendrai kalbant Amerikoje lietuviai katalikai mažta 
ne ^dėl suliberalėjimo. Mūsiį įstaigos vienija lietuvius į cen
trus, sąmonina patriotizme, skiepija dorovę ir užlaiko išei
viją sveiką. Jei kaikur katalikų ir liberalų skaičius čia au
ga, čia mažėja, gali būti kitokių priežasčių, tik ne dėl pro
porcingo vienų ir kitų daugėjimo bei mažėjimo.

Jasys.

PADĖKIME LIETUVAI 
KOVOTI UŽ VILNIŲ!

Artinasi Vasario 16-oji die
na, didžioji nepriklausomos 
Lietuvos šventė. Švęs ją se
noji mūsų tėvynė, švęsime ją 
ir mes, jos išeiviai, ar tų iš
eivių vaikai bei anūkai.

Gal ateis kada laikas, kada 
vien tik džiaugsmo diena. 
16-oji Vasario bus lietuviams 
D&bar-gi mūsii džiaugsmas, 
vis dar perpintas dideliu su
sirūpinimu. Štai mūsiį sosti
nė Vilnius vis dar pavergtas 
Lietuvos rytuose velka sunkų 
ir arti miliono mūsų brolhį 
lenkų okupacijos jungą. 
Štai teutonas ginkluojasi ir 
graso pulti mūsiį Klaipėdą.

Kol vokiečiai nedrįsta pra 
dėti karo, tol Lietuva gali 
stiprinti Klaipėdoje savo po 
zicijas. Bet Vilniaus kraštas 
jau 15 metų kaip veda sun-

savaitė Šv. Komunijos, daug 
meldžiąsis ir rašąs religinį ro
maną apie Šv. Augustino at
sivertimą.

. »

KOMUNIZMAS PRASTI- ' 
KOJE U

Amerikietė Emma Gold- 
mann, agitavusi savo paskai
tose už komunizmą, pradžioj 
komunistų viešpatavimo išvy
ko .į Rusiją ir nesenai grįįo 
atgal smarkiai nusivylusi. Ji s
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kyklos, engiama spauda ir or 
ganizacijos, šviesesnieji kai
miečiai pūdomi kalėjimuose 
arba ištremiami. Tiesa, tokią 
žiaurią priespaudą vartoda
mi lenkai sužadino mūsų 
broliuose didelį susipratimą 
ir pasiryžimą kovoti už savo 
gyvybę, tačiau kova yra la
bai nelengva. Kraštas nua
lintas, nepakeliamais mokes
čiais apkrautas.

Visa mūsų tauta turi stoti Į išleido Sovietų Rusijos filoso" 
toje kovoje į talką savo bro- kritiką, kur įrodo, kad 
liams rytiečiams. visa jos sistema nieko bend-

Lietuvos nepriklausomybės ra su komunizmu neturi. Tai 
18-ą sukaktį minėdami, visi yra tik rūšis ir tai blogiau- 
mes atsiminkime brolių Vii- šia rūšis ’’valstybinio kapita" 
niečių vargus ir atskleidę sa- lizmo”. ’’Komunizmas’’, sa
vo'Vilniaus pasą, (kas jo ko ji, ’’siekia tokios visuo- 
dar neturime, būtinai įsigy- meninės formos, kurioj nėra 
kime) įlipinkime į jį už tiek, luomų skirtumo, visi nariai 
Vilniaus ženklelių, kiek mū- turi vienodą nuosavybės tei
sų kišene išgali. Tuo būdu, sę į padalinimą gaminių. Jei 
eidami talkon Vilniaus Ge- turtas yra socializuotas, tai 
ležiniam Fondui, mes ir bro- kiekvienas gali laisvai 
liams Vilniečiams padėsime Į naudotis ir 'niekas jam 
ir taip pat krausime tautos 
atsargos kapitalą paskuti
niam tautos mūšiui už savo 
Vilnių ir už Tėvynės rytus.

Federacijos Sekretorijatas Įlizuota. ir priklauso valstybei, 
lygiai taip kaip Amerikos 
valdžiai priklauso paštas, Vo 
kieti jo j ir kituose kraštuose 
valstybei priklauso geležin
keliai Komunizmo Rusijoj 
nėra nė pėdsakų, nes visos 
pajamos Rusijoj priklauso 
valstybei. Užsienio prekyba I 
yra jos absoliutus monopolis ; 
spauda priklauso valstybei,- 
ir kiekviena knyga, kiekvie
nas laikraštis yra valdžios 
leidžiamas. Trumpai, viskas 
prikluso valstybei, tuo tarpu, 
kai senaisiais laikais tik tam 
tikros teisės buvo rezervuos 
tos karūnai. Tokią padėtį ga
lime pavadinti valstybės ka
pitalizmu, bet jokiu būdu ne 
komunizmu. Kadangi valsty
be visas gamybos priemones 
valdo, dėl to buvo lengva jai 
išvežti į užsienius javus tuo 
laiku, kai valstybės pietuose 
ir pietų rytuose žmonės ken 
tėjo badą ir du milionai žino 
nhį mirė badu (1932 ir 1933 
metais.).

Atskiros apylinkės ir mie
stai, taip pat ir ištisos sri
tys neturi nepriklausomos 
egzistencijos. Ir tokią padė
tį, kuri išplaukia iš tiranijos, 
dar blogesnės negu caro lai
kais, vadinti komunistiška, 
atrodo man didžiausias kvai
lumo pažymis”.

Taip nusivylę patys ko
munistai mato realybėje, ką 
teorijoje idealizavo.

Tie, kurie per amžius skelbė 
si esą mūsų broliais, dabar 
deda visų pastangų, kad tik 
užsmaugus Vilniaus krašto 
lietuvių tautinę gyvybę. Bai
giama naikinti lietuvių mo-

-------- oOo--------
TAIP DIRBA 20 AMŽIAUS APAŠTALAI -
— Visas katalikų pasaulis junga šią. vasarą buvo sušau- 

pradeda iš naujo reikšti savo 
susirūpinimą dėl nesiliaujan
čių katalikų persekiojimų

, Meksikoje. Nesenai ten buvo 
vėl suimta 31 kunigas. Mo
kyklose ir kaimuose varoma Į šaukiamas 
smarki propaganda prieš Die- Tarptautinis 
^ą ir Bažnyčią. Į'

kusi didelį kongresą. Jis turi 
114,000 narių, kurie yra pa- 
sirįžę kovoti už Kat. Bažny
čios teises Ispanijoje.

— 1937 m. metų pradžioje 
naujas iš eilės 

Eucharistinis 
Kongresas Manilos mieste, Fi_

— Prieš kiek laiko Perų | hpmų salose, 
valstybės katalikai (Pietų 
Amerikoje- surengė nepapras
tai įspūdingą I Tautinį savo . ._ , . .. . kvieną šeštadienį jomis puo-šalies Eucharistinį Kongresą.
Šventasis Tėvas, kalbėdamas | 
per radio į Kongreso daly- 

I vius, vėl ragino juos melstis 
už pasaulio taiką, ypač ste-

Į būklingose savo krašto Mari- 
I jos šventovėse.

— Marselyje katalikų lai-1 
kraštininkai įkūrė tarptauti
nę Kat. Spaudos sąjungą, ku
ri pasiryžusi su ypatingu at
sidėjimu kovoti prieš bedie
vių spaudos propagandą.

— Dabartinis Abisinijos 
imperatorius buvo išauklė
tas katalikų misijonierįų. 
1910 m. vienas misijonierius 
jį išgelbėjo iš skęstančio lai
vo. Nuo to laiko jis pasirodė 
dar dėkingesnis katalikų mi
sijoms. 1924 m., lankydamas 
Europą, imperatorius atšilau 
kė ir pas Šventąjį Tėvą.

— Ispanijos katalikų są-

šia šalykeliij kryžius! Valio, 
Subačiaus pasiryžėlėms!

— Lapkričio 10 d. Kauno 
Kun. Seminarijos V. A. na
riai surengė labai gausų su
sirinkimą. Susidomėjimas re
liginiu prisikėlimu čia yra 
nepaprastai didelis.

— Vytauto D. Universite
te žadama netrukus pradėti 
religinio turinio paskaitos 
šiaip jau katalikams studen
tams, studentėms, kurie pa
tys nori giliau pažinti savo 
tikėjimą.
. — Šv. Kryžiaus seserys tu
ri jau 45 lietuvaites seseris 
ir 15 kandidačių iš Lietuvos.

Iš trijų, rodos, gana pa
tikimų šaltiniij teko patirti, 
jog p. A. Valdemaras Utenos 
kalėjime ne tik sutvarkė kri
kščioniškai savo moterystės 
ryšius, bet ir einąs bent kas

praj 
keik
sau: 
pirn 
ir p 
link 
žmo<
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’’Svietas mamas, svietas 
cudaunas ’ ’, sako lietuviška 
giesmė. Jei ta giesmė Brook 
lyne būtų madoj, tai reiktų 
giedot: ’’Gustas mamas, 
Gustas cūdaunas”*. Aš neno
rėjau tikėt, bet žmonės vis 
pasakojo, kad Gustas ruošiasi 
ženytis. Tik negalėjau su
prast kaip ten viskas dėjosi, 
nes vieni sakė, kad jis ženy- 
sis su Ona Allen, kiti kad su 
Barbora Bartišiūniene, o kiti 
vėl bažinosi kad Vyšniaus
kienė bus Gustienė. Aš vis 
lyg tas neviernas Tamošius, 
mislinau, kad Gustas ir to
liau laikysis singelio stono ir 
turės daug frentų.... Bet ve, 
Subatoj amerikanekos gazie- 
tos paskelbia, kad graborius 
Gustas buvo pasodintas į cy
pę ir paleistas tik už $1000 
užstato, kad jis išviliojęs iš 
našlių po porą tūkstančių do
lerių ir ketinęs jas vest, o da
bar prie altoriaus eina su ki- 
užeinu su tom gazietom į vie
ta. Aš lyg ant cekavasties 
Uos našlės saliūną, manyda
mas jai padaryt siurpryzą ir 
parodyt kas rašoma apie tą 
ponaitį, o gi čia jau našliu
ke guli ant krūvos gazietų 
ir keikiasi.- Nesmagu pasi
darė ant širdies, tad išėjau 
ir traukiu pas savo.parapi- 
janką — našliukę, kuri turi 
irgi saliūną ir gerai pažino 
Gustą.... Čia irgi bunčius vy
rų šneka apie tuos pačius 
prajovus, o pati šeimininkė 
keikia ’’Povilą”, Mislinu 
sau: kad jūs surūgtumėt, 
pirma visos buvot jam geros 
ir pinigų negailėjot ir Povi- 
liuku vadinot, o dabar, kai 
žmogus sumislino užvest šei
mynišką gyvenimą, tai jūs 
į cypę žmogų siunčiat ; ar 
tai ne pavydas? Taip mis- 
lindamas šermukšninę pas
paudžiau po skvernu ir trau 
kiu ant Sout" first stryto, 
sakau rasiu Povyluką namie, 
tai pamokysiu gyveno ant 
svieto. Čia Sutinku jo Susie
dą, kuri daug cūdii papasa
kojo ir užtikrino, kad nors
ir žemė su akmenais susimai- j tautiką pažytką. Dėdė.

šys, o Povilo šliūbas ryt bus.
Ant rytojaus prie bažny

čios žmonių prisirinko kaip 
Raguvoj per paskutinį ker
mošių. Keliolika guzikuotų 
stražninkų daro parėtką, o 
kita —tiek jų slaugo vel- 
nom drapanom apsirėdę. At- 

’ važiavo ir išvažiavo jauni
kiai, o tos bobelkos našliukės 
ne gu-gu, nors ankščiau kal
nus- griovė ir viską žadėjo 
daryt,... Atrodo, kad tuo ir 
baigėsi Brooklyno Sachari
nų balius ir vėl stojo ramūs 
čėsai. Bet kur tau: dar daug 
juoki] gali žmonės pripasa- 
kot, kad jų besiklausant mūs 
ausys išaugs lyg asilų. Kiti 
sako, kad tos našliukės tu
rėjo ne į kortą eit, o pas 
prabaščių ir tada šliūbo bū
tų nebuvę.... Bet matyt, jos 
mislino, kad Povilas prie al
toriaus neis nes jo sąskaitos 
ir ten ne parėdke....

Velia vailoką.
Vailokas labai padabnas į 

lietuvišką milą, tik tiek, kad 
milas turi siulus ir gijas, o 
vailokas suveltas be jokios 
rokundos. Tą patį galima pa
sakyti ir apie mūsų kaiku- 
riuos darbus bei sosaides: 
vieni jų turi tam tikrą tikslą 
ir tvarką, o kiti viską varo 

‘.kaip tik papuola. Šis priklo- 
(das tinka ir pas mus organi
zuojamam skrajui per mares. 
Kaip girdėjau, pereitą petny- 
čią buvo to komiteto organi
zacinis mitingas. Šukta tuo 
pat metu, kaip ir Federaci
jos apskrities, kurio susirin
kimų 'laikas nustatytas nuo 
senai ir visiem žinomas. O 
dar juokingiau, tai kad tam 
skrajaus komiteto susirinki
me į valdybą (vice pirm, ir 
iždo sekret.) išrinkta žmo
nės be jų žinios ir sutikimo. 
Mano delnas dėlto niežti. 
Atrodo, kad čia panašiai bus 
verdama košė, kaip Čikagoj 
Grigaičio, kuris ir ten buvo 
gavęs ’’katalikų atstovų” į 
savo kamitetą..„ Vyrai, paju- 
dinkit ne žemę, o savo pa
kaušius ir apmislinkit, koks 
pažytkas turėt tokius žmo
nes kamitete, kurie neduoda 
sutikimo dirbti.... O jei tu
rit kitokių tikslų, tai gėriau 
juos pamirškit, nes taip da
ryt jums nepridera. Gana 
jau cicilistai ir ’’bendraprun 
čiai” griaužia mūsų padmū- 
rauką; tautininkam vertėtų 
pradėt cnatlyvesnj darbą, 
kuris nešti; ne asmenį, bet

SVARBESNI LIETUVOS ISTORIJOS 
ĮVYKIAI

(Pažymėta ir kiti Lietuvai reikšmingi įvykiai)

1863 m. kova 4 d. Suvalkų 
krašto lietuviai paleisti iš 
baudžiavos.

1875 m. gegužės 17 d. mi
rė Žemaičių vyskupas Motie
jus Valančius.

1883 m. vasario 21 d. išėjo 
pirmas numeris lietuviško 
laikraščio ’ ’Aušros ’ ’.

1885 m. kovo 18 d. mirė 
mūsų poetas Arminas—Tru
pinėlis.

1886 m. gegužės 11 d. mi
rė garsus senovės dainų rin
kėjas Jonas Juškevičius.

1892 m. kovo 14 d. mirė 
mūsų rašytojas ir visuomenės 
vekėjas kun. Aleksandras 
Burba, palaidotas Plymouth, 
Pa.

1892 m. rugpjūčio 17 d. 
Laižuvoje mirė poetas kun. 
Antanas Vienužis-Vienožins- 
kis.

1893 m. lapkr. 11 d. rusai 
padarė baisias lietuvių sker
dynes Kražiuose.

1899 m. lapkričio 16 d. mi
rė didis Lietuvos atgimimo 
laikų veikėjas, Lietuvos him
no autorius dr. Vincas Ku
dirka.

1901 m. rugsėjo 21 d. mi
rė poetas Pr. Vaičaitis.

1902 m. spalių 3 d. Us- 
tiužnoje, Rusijoje, mirė y,Al 
gimanto” autorius rašytojas 
dr. Vincas Pietaris.

1904 m. pirmoji Rusijos re
voliucija. Gegužės 7 d. lietu
viai atgavo spaudos* laisvę 
po 40 meti] jos draudimo.

1904 m. gruodžio 16 dieną 
Kristianijoj (Osloj) mirė 
’’Lietuviais esame mes gi
mę”' autorius dr. Jurgis Za- 
urveinas-Girėnas.

1904 m. gruodžio 23 d. iš
ėjo pirmas lietuvių dienraš
tis Vilniuje ’’Vilniaus Ži
nios.” • .

1905 m. Vilniuje susirinko 
Didysis Lietuvos Seimas ir 
reikalavo autonomijos.

1906 m. kovo 7 d. Vilniu
je mergaičių gimnazijoje pra 
dėta mokyti lietuvių kalbos.

1908 m. kovo 9 d. Petrapi- 
lyj mirė žinomas kalbininkas 
Kazimieras Jaunius, palaido
tas Kaune..

1908 m. gegužės 21 d. Pa- 
nemunėlyj mirė liaudies švie 
tėjas kun. Jonas Katelė.

1911 m. kovo 8 d. mirė gar 
sus mūsų dailininkas ir muzi-

4.

kas Mikalojus Čiurlionis.
1912 m. rugp. 2 d. Argenti

1919 m. vasario 13 d. ko
vose dėl Liet. Neprikl. Alytu
je žuvo pirmas Lietuvos ka- 
riuom. karininkas Ant. Juo

noj mirė aušrininkas Jonas 
Andrius Vištelis — Višteliau
skas.

1914 m. liepos 19 d.d gavo 
pradžią didysis karas ir tuo
jau pirmi šūviai pasigirdo 
Lietuvoje.

1915 m. rogsėjo 18 d. vo
kiečiai įėjo į Vilnių ir oku
pavo visą Lietuvą.

1916 m. m. sausio 5 d. Pe- 
trapilyj mirė kompozitorius 
Česlovas Sosnauskas, kanta
tos ’’Broliai”, ’’Kur bėga Še
šupė” ir kitų lietuviškų kom
pozicijų autorius.

1917 m. kovo 11 d. prasidė
jo antroji Rusijos revoliuci
ja. Birželio 6—10 d. pirmas 
rusų kariuomenės lietuvių 
karių suvažiavimas Petrogra 
de įsteigė lietuvių karių są
jungą ir išrinko centrinį ko
mitetą. Tuo laiku buvo ir lie
tuvių seimas Petrograde. 
Prasidėjo lietuvių kariuome
nės dalių steigimas. Rugsėjo 
18—23 d. pirmoji lietuvių 
konferencija Vilniuje išrinko 
L. Valstybės Tarybą.

1918 m. sausio 29 d. antras 
rusų kariuomenės lietuvių ka
rių suvažiavimas Petrograde, 
pasidavęs komunistų nusista
tymui, sugriovė lietuvių ka 
rių sąjungą ir lietuvių karino 
menės steigimo darbą.

1918 m. lapkričio 14 d. vo
kiečiai pranešė, kad jie iš 
Lietuvos išsikraustė ir už Ii-, 
kusius vokiečių būrius neat
sako.

1918 m. vasario 16 d. Liet. 
Valstybės Taryba Vilniuje pa 
skelbė Lietuvos Nepriklauso
mybę.

1919 m. sausio 12 d. Kau
ne įsteigtas Lietuvos Raudo
nasis Kryžius.

1919 m. Sausio 5 d. rusai 
bolševikai paėmė Vilnių, 9 d. 
Panevėžį ir Vilkmergę.

1919 m. sausio pask. die
nomis rusai bolševikai įsiver
žė į Šiaulius.

1919 m. vasario 2—5 d. ru
sai bolševikai paėmė Skuodą, 
Telšius, Šėdą ir Mažeikius.

1919 m. vasario 8 d. įvyko 
pirmosios Lietuvos karinome 
nes kovos su rusais bolševi 
kais ties Kėdainiais.

1919 m. vasario 13 d. kovo 
se dėl Lietuvos Nepr. žuvo 
mūšyje su bolševikais ties 
Kėdainiais pirmas Lietuvos 
kariuomenės kareivis Povilas 
Lukšys.

zapavičius.
1919 m. vasario 13 d. lietu

viai išmušė bolševikus iš Jėz- 
no.

1919 m. kovo 10 d. lietu
viai išmušė bolševikus iš Kra 
kenavos.

1919 m. kovo 27 d. lietuviai 
išvijo bolševikus iš Panevė
žio.

1919 m, balandž. lietuviai 
išmušė bolševikus iš Pagirių.

1919 m. balandžio 3 d. lie
tuviai išmušė bolševikus iš 
Šėtos.

1919 m. balandžio 4 d. iš- >
rinktas pirmasis Lietuvos re
spublikos prezidentas Anta
nas Smetona.

1919 m. balandž. 4 d. bol
ševikai užėmė Panevėžį.

1933 m. balandžio 17 d. 
Palangoje mirė kovotojas dėl 
lietuvybės sunkiaisiais laikai8 
kanauninkas Kazimieras Pra 
puolenis.

1919 m. gegužės 3 d. lie
tuviai išvijo bolševikus iš 
Vilkmergės.

1919 m. gegužės 1 9d. lie
tuviai vėl išmušė bolševikus 
iš Panevėžio.

1919 m. gegužės 27—31 d. 
įvyko smarkūs lietuvių ka
riuomenės mūšiai ilgu fron
tu : Kurkliai — Kovarskas — 
Subačius — Akmenė — Stum 
briškiai; didelis mūšis įvyko 
ties Kupiškiu.

1919 m. birželio 1 d. lietu
viai išmušė bolševikus iš Ku
piškio.

1919 m. birželio 5 d. lenkai 
išdraskė Vilniaus lietuvių la
bdaros įstaigas.

1919 m. birž. 8 d. pirmą 
kartą susirėmė lietuvių ka
riuomenė su lenkų legioninirt 
kais ir laimėjo mūšį.

1919 m. birž. 5—10 d. lie
tuviai išmušė bolševikus iš 
Lietuvos, nuviję juos net už 
Latvių sienos.

1919 m. liepos 26 d. iš La
tvijos įsiveržė Lietuvos pir- 
mi bermontininkų būriai.

1919 m. rugp. 24-30 d. po 
eilės sėkmingų kovų bolše
vikai buvo iš Lietuvos iš
mušti.

1919 m. Anglija pripažinon 
Lietuvos respubliką de fakto.

1919 m. rugsėjo 30 d. ber
montininkai puolė Šiaulių 
gimnaziją ir išmetė laukan 
mokinius.

1919 m. spalių 5 d. ber
montininkų būrys įsiveržė į 
Šiaulius.
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VILNIETE nelaisve

Seniai, seniai tas buvo. 
Kur šiandien stovi pa
niurę Vilniaus mūrai,* čia ga
lingo Perkūno šventykla^ 
stovėjo ant aukšto pilies 
kalno.

It dvasios, baltos vaidely- 
tės amžiną ugnį ruseno. Tais 
laikais tvaskėjo neperžen
giamos girios, jose šlamėjo 
lapai karaliaus ąžuolo ir ša
kos didingai lingavo šimta
metės eglės, o puošnių puoš
niausiai išsiskiręs buvo bal
tas berželis. Nieks negalėjo 
įveikti tųjų miškų, nes kiek
vienas bijojo slaptingų girių 
greitakojo karaliaus briedžio 
pikto zubro, nepergalimo lo- 

- kio. O kiek tų paukščiij — 
paukštelių tose giriose? Išdi
dus aras žvalgybos reikalą 
vedė. Tokie tai prajovai bu
vo tenai, kur šiandien stovi 
verkentis Vilnius....

Ko gi jis verkia? Daug ko 
pasakyti, -daug ko- liūdėti 
reikia, kol atidengsi slapty
bių vartus.
, Tik paklausykim vieno se
nelio pasakos. Eina gandai, 
būk tas senelis per Didįjį 
karą apvaikščiojęs visą Lie
tuvą ir kokia — tai senelė, 
netyčiom ėjusi pro Vilniaus 
pilies griuvėsius, matė jį ver-

Senelė sustojo ir klausėsi 
verksmo senelio. —' Senelis 
ripavo:

’’Etai kur šiandien griu
vėsiai pilies, tai būta mano 
puošnaus dvaro. Šimtus išti
kimų tarnų turėjau, žirgai 
žvengė kaustyti auksinėm 
pasagom. Puošniuose rūmuo
se, išklotuose brangiais kai
liais, skaisčios lietuvaitės 
vaisino šimtmečių medumi 
drąsius bajorus iš Parusi o 
Žemaičių ir Latvių krašto. 
Rūsiuose gulėjo ąžuolinės 
bačkos midaus pripiltos, o už 
geležinių spintų stovėjo ga
balai aukso, sidabro ir ginta
ro brangaus,...
' Kas metas ateidavo Krivių

pranešti kaimynam bajoram 
apie pavojų ir nešti ginklus 
ir kardus priruoštiems gy
nėjams.

Dangus aptemo, Perkūnas 
sugriovė, trenkdamas į puoš 
niaus į ąžuolą viduryje dva
ro. Nusiminiau skaudžiau, 
nes mačiau, kad tai ženklas 
didaus rūstumo už kokį pra
sižengimą. Ir buvo tas didis 
prasižengimas, nes mano dva 
re buvo leista viešai vartoti 
ir gudų kalba. Krivių-Krivai- 
tis ne kartą persergėdavo, 
bet jo neklausiau!

Priešai apgulė mano dva
rą. Gynėjai krito, kaip ru
denio lapai, vis retyn ir re
tyn jų eilės ėjo. Nelygi jėga. 
Likaus aš vienas ir pasige
dau savo Nerytės. Aš jieško- 
jau jos po rūsius, kad išvedus 
ją požemiais iš pražūties. 
Nerytės jau nebuvo. Aš liū
dnu žvilgsniu pažvelgiau į 
dvarą, girdėdamas riksmus 
naujų šeimininkų. ' Slaptin
gais uĮryais apleidau savo 
buveinę. Praslinko jau tuks
iantis metų, o aš vis j ieškau, 
klajoju, žvalgausi ar nera
siu savo Nerytės.

Bejieškant pasenau, sulin- 
kau, nežinau kada mirsiu, bet 
mane Krive-Krivaitis paguo
dė, jog dievai atleidžia savo 
rūstybę ir aš savo Nerytę 
surasiu, bet jos nepažinsiu.

Miškai praretėjo. Sunku 
man slapstytis. Upeliai išdžiu 
vo. Kalneliai išbalo. Išmin- 
džiau gilius takus. — Jau 
žuvo mano viltis Nerytę su
rasti. Bet, štai,' vieną dieną 
slenku pro didžius mūrus, iš 
po žemės matytis mažyčiai 
langeliai ir girdisi vaitoji
mas; tai balsas mano Nery
tės.

Ką man daryti? Prie var
tų stovi sargybinis. Neleis! 
Bet Krivė man prigelbėjo. 
Tu nieko neturi, žmonės duos 
valgyti geri — aprengs tave 
pakol tu sakysi jiems apie 
senovę Vilnijos — bet štai 

me- 
kad
ma-

mano duktė — Nerytė.
Klajojančias akis ji pakėlė 

ir rūsčiai suriko*, co chcesz? 
ja jestem Vilija.

Neryte, aš tavo tėvas, ne 
jau nepažįsti manęs? Aš ta
vęs j ieškojau tūkstantį 
tų. Man Krivė pasakė, 
rasiu tavę, Neryte, tu, 
no duktė!

Tu mano tėvas. Dabar pa
menu. Mane dvare sugavo 
lenkai, sakė, kad tėvas mano 
užmuštas, surakino geleži
niais retežiais ir įmetė į šį 
požemį; liepė sargybai dabo
ti, kad nepabėgčiau! Štai, tu 
mano tėve, atradai mane! 
Žinau kad tu nuimsi retežius 
nuo manęs”.

Kai gaidžiai užgiedojo, pi
lis apsidengė rūku, o žilas 
senelis dingo iš akių. Sene
lė vos gyva parėjo į namus, 
ir visą, ką girdėjo pasakė 
savo anūkams, o jie suprato, 
kad jie nėra lenkai, bet lie
tuviai retežiuose lenkų.

Ir, štai, šiandien, kada 
klausaisi Vilijos slaptingo 
sriuvenimo, matai Viliją au-

Nerytę dejuojančią retežiuo
se ; verkia tėvo, nori nusikra
tyti pavergėjų, kurie išdras
kė tėvo dvarą.
Vytauto Ordeno Kavalierius

.AMERIKOS DRAUGAI 
RIKIUOJASI

Per šią savaitę ’Ameriką’ 
1936 metams užsirašė sekanti 
asmenys:

Per X-ą: Mrs. E. Revukas, 
J. Laukaitis, Pr. Citavičius, 
J. Valaitis, J. Zabarauskas, 
J. Čivinskas, L. Sabis, J. 
Wenckus, P. Klimas, M. Ule
vičienė.

Per kun. K .Paulonį: —J.
Pocius, i

Per Kun. M. Pankų, Brid
geport, Conn.: K. Rudys.

Per P. šlapiką: Mrs. M.
Šlapikas.

Per Mrs. O. Petrulis: J.
Kivyta, Zeikus Helen.

Per Kun. J. Balkūną: J.

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

Karpavičius, J. Kunickis.
Per Mrs. šertvytieną: J. J. 

Sharry, Mrs. E. Willis..
Per Muz. J. Tamošaitį: J. 

Balevičius, V. Radzevičius, 
Pr. Gedvilas, Pr. Sidaravi- 

z 

čius. .
Per Muz. J. Jankų: Pr.

Lugauskas, Mrs. A. Urbelis.
Per K. Dobrovolskį — J. 

Bartavičius.
Per M. Brangaitienę: Mrs.

O. Eimantas.
Per Mrs. Subačius: —M. 

Mažienis.

VIEŠA VAKARIENE
PIRMADIBIĮ, KOVO 2 DIETĄ, 1936 M.

Išleisti Jo Ekscelenciją Vysk. Teofilių Matulionį 
HOTEL NEW YORKER «•

34 gat... ve ties 8th Avenue, New York City
Pradžia 8 vai. vakaro

Tikietas asmeniui $2.50 — Porai $4.50.
Galima vietas rezervuoti ar tikietus nusipirkti pas savus 

kunigus, ’’Amerikos” redakcijoje arba pas Federacijos 
Valdybos narius.

Kviečia Rytų Prov. Kunig'ų Vienybė ir Didž. N. Y. Fed. Aps. 
PASTABA: Viešbutis Hotel New Yorker randami ties Penn
sylvania stotimi. Galima iš visur priavažiuoti požeminiais 
traukiniais visomis linijomis ligi 34 gatvės stočiai ir eit į 
8th Avenue.

PASTABOS

Labai gaila, bet reikia pri
sipažinti, kad mūsų jauni
mas šaltai žiūri į lietuviškų 
parapijų reikalus, ypač pa
rengimus. Turime parapijose 
gražiai išpuoštas svetaines, 
o mūsų jaunimas eina links
mų valandėlių ieškoti pas sve 
timtaučius. Ten jie, pasislė
pę nuo vyresniųjų, tėvų ir 
dvasios vadų, dažnai laiką 
praleidžia nevisai padoriai. 
Ir kodėl, rodos, slėptis nuo 
savųjų, kurie taip myli jau
nimą? Jie visą savo energi
ją ir sveikatą aukoja jums, 
brangus jaunime! O kaip 
būtų gražu, kad mūsų jauni
mas niekur kitur, o tik su 
saviškiais savo parapijų sve
tainėse, lietuviškuose paren
gimuose praleistų laiką.

Taigi sakau jaunime, sus
tiprinkime savo lietuvišką 
dvasią ir siekime aukštesnio 
idealo.. O tuomet mes būsi
me tuomi vainiku, kuris 
mūsų tautai ir bažnyčiai -gar
bę neštų. O. P.

GRAŽUS VEIKIMAS

Apreiškimo parapijoj vei
kimas ūžia urdeliais: visos 
draugijos tik dirba, tik kru
ta. Negana to, įparapljos 
vargon. muz. J. Jankus turi 
net du-kart savaitinę radio 
programą iš stoties WMBQ: 
pirmadienį vakarais 7:15 va 
landą ir ketvergais dieną 
1:30 vai. Bendrai, programos 
yra labai įdomios; jose pa
sirodo parapijos jaunimo jė
gos gražiomis dainomis ir

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

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

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes, 
Sukolektuoja rendas 

bendrai programų metu va
roma katalikiška akcija. Pa- 
sitaiko ir skelbimų, kurie 
yra labai skoningai 
sutvarkyti. Sveikiname muz. 
J. Jankų ir taipgi jaunimą • 
už jų gražų darbą.

Klausytojas.

MOTINĖLeS ’ ’ PRANE
ŠIMAS

’’Motinėlės” vajus, užsibai
gė Sausio 15 d. Kadangi 
laikas buvo trumpas ir dau
gelis nespėjo įsirašyti ar už
simokėti. ’’Motinėlės” pra
šo paremti studentai. Ji ne
gali visų patenkinti dėl lėšų 
stokos. Jei ją remtų visi dva
siškiai, pasaulionys, profesio 
nalai, biznieriai ir draugi
jos ’’Motinėlė” duotų stipen
dijų dešimtiems studentų, 
šiandien remiamos keturios 
vienuolės ir vienas studen
tas.

Tad 
naujų

’ ’Motinėlė ’ ’ prailgina 
narių vajų ligi Vėly
bai. 12 d. Visi prašo

mi rašytis j narius. Nario 
mokestis 3, 5 ir 10 dolerių 
metams. Mokestį siųsti sekre
toriui. Čekius or Money Or
derius išrašyti — Rev. N. 
Pakalnis, — iždininkui.

Mokesčius prisiuntė: kun. 
E. Paukštė 3 dol., K. Vilniš
kis 3 dol. ir kun. J. V. Skrip 
kus 10 dol. iH

Sekantis ’’Motinėlės” Cen
tro valdybos posėdis įvyks 
pas kun. N. Pakalnį, Brook- 
lyne, kovo 3 d. 3 vai. p. p.

Kun. Jonas Balkūnas Sekr.
64-25 Perry Ave., Maspeth, 
New York.

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

-Krivaitis mano vaišėsna pa
laiminti mano namą ir mano 
vienturtę dukterį, žvaigždę 
yiso dvaro, Nerytę.

Ne ilgai tęsėsi mano lai
mė. Vieną dieną atskrenda 
aras ant mano namo ir prane 
Ša žinią; pulkas kareivių ne
žinomų eina per miškus, ve
damas mano tarno. Pranešęs 
aras žinią, žaibo greitumu 
dingo.

*\ Ką gi man daryti? Liepiau
. 1 tarnams uždaryti dvaro var

tus ir uždegti didelį laužą,

imk šitą gabaliuką geltoną; 
jo nepamesk, jis tau daug 
gero padarys.

Išsijėmiau tą gabaliuką 
priėjęs prie rūstaus sargo, 
jam padavęs ir prašiau lei
dimo pažiūrėt požemesna. 
Sargas paėmė gabaliuką, nu
sijuokė ir sako: eik tykiai, 
kad nieks nematytų, nieks 

, negirdėtų. Būk ten pusę die
nos, kol aš duosiu ženklą iš
eiti. Įeinu ir nustebęs ma
tau guli ant supuvusių šiau
dų geležiniuose retežiuose

MiiZilM.il
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IŠ TOLIAU IR iŠ TOLI
Bridgeport, Conn.

Smagu yra sužinoti iš pas
kutinio ’’Amerikos” No., 
kad pas mus mano atsilan
kyti ’’Dėdė su Šermukšni
ne”. Labai jis reikalingas 
netik šios kolonijos, bet ir vi 
sos Conn, valstijos lietu
viams. Kaip katalikių visuo
menė yra nerangi, apsnūdu
si, savųjų reikalų abejinga, 
tai sunku net čia ir papasa
koti. Nestebėtina tad, kad 
visokio plauko komunistėliai 
ir laisvamaniai mus išnaudo
ja. Gana ”Dėdei” lankytis ir 
Tupintis vien tiktai Newar- 
ko lietuviais, pribūk pas 
mus pavaišinsime patį ir mes.

Sekmadienį statomas yra 
parapijos salėje veikalėlis 
”Be Mamytės” imtas iš na
šlaičių gyvenimo, kuomet ne 
vienam ašarėlė bus išspausta 
perstatant. Vėliaus galima 
"bus gerokai pasilinksminti. 
Verta dalyvauti tokiuose pa
rengimuose, nes jų pas mus 
tik retkarčiais ir pasitaiko.

Rep.
v

Baltimore, Md.
Grabnyčiij šventė gražiai 

praėjo. Žvakes pašventino 
Kun. L. j. Mendelis, kai 30 
Altoriaus tarnų, su žibančio
mis žvakėmis rankose ir žmo 
nes laike žibančias žvakes. 
Buvo įspūdingas vaizdas šios 
šventės. ■

— Vasario 2 d. vakare pa
rapijos salėj įvyko didžiulės 
’ ’Žemaičių Vestuvės ’ \ Salė 
kupinai prisipildė žmonėmis. 
Svečiai antrusyk buvo sodi
nami krašte salės, o viduryj 
pašalius stalus, prasidėjo šo
kiai : lietuviški muzikantai 
traukė ant skripkų, armoni- 
ko ir didžiulės, tikrai lietu
viškos besetlijos. Jaunuolis 

• juodu žiponėliu apsirėdęs, 
aukšto ūgio vyras, Galgaus- 
kas (Baltimorėj gimęs) vaiz
davo garbingą, žemaičių vy
rą. Bet nuotaka ponia Remei
kienė (pietinės Lietuvos Dau 
kšių parapijos) taip buvo 
pasipuošus, kaip pusmergė, 
kur pas ūkininką darže la
pus skina, vaizdavo žemai
čių. merginą pažeminančiai.

Nors, turėjo puokštą žalių 
rūtų ant galvoj, nors norėta 
daugiau juoko pakrėst, bet 
■būtų gražiau pavaizduot tik- 

;.rą Lietuvos'žemaičiu nuota
ką; tąsyk ir mūsų jaunimas 

pasigėrėtų ir svetimtaučiai 
įkainuotų lietuvaičių gražius 
tautiškus rūbus . Nes pame
name, kad jaunosios, tekėda
mos pasipuošia kaip galima 
gražiausia.

Ponas Letkauskas (nuo 
dzūkų), kaip pirmutinis svo
tas, puikiai vadovavo vestu
vėms ir tinkamomiss dainelė 
mis su savo pulkeliu visus 
linksmino; reikėjo pasigėrėt.

— Artistė ponia M. Čižau- 
skienė pranešė, kad vasario 
9 d., sekmadienio vakare, 
turės moterų choro vakarą, 
kurios bus vyriškai apsi
rengę ir pirmą syk pasirodys 
savo dainomis; bus ir kito
kių dalykėlių, parapijos sa- 
lė j.

—Vasario 2. d. tuos pačiu 
laiku Mindaugo D-ja turėjo 
kitoj salėj vakarienę. Bet 
'’Žemaičių Vestuvėms” ne
kliudė ; lyg tyčia daugiau 
publikos susėjo į parapijos 
salę nei kitados. J. K.

Pa+erson, N. J.
Didelis koncertas

Sekmadienį, vasario 9 d. 
6 :00 vai. vak. Šv. Kazimie
ro parapijos salėje (147 
Montgomery PI.) įvyks me
tinis koncertas-balius, su šo
kiai šv. Cecilijos choro, vado 
vau j amo muz. V. Justo. Dai
nuos naujai išmoktas dainas. 
Programoje .dalyvauja solis
tai: M. Baublytė, Pr. An- 
dreičikas, J.. Spranaitis ir ki 
ti. Iškilmingas parengimas 
prasidės ir užsibaigs muzika 
bei šokiais. Įžanga prie durų 
40 centų. Visi Patersono ir 
apylinkės lietuviai kviečiami 
į šį didelį koncertą..

i _ ___________________

Newark, N. J.
”Kidnapino’r Vasario 16 die 

nos Rengimo Bendrąjį 
Komitetą.

Pas mus jau keletą metų 
buvo praktikuojama bendrai 
katalikij ir tautininkų ren
gti Vasario 16 d. minėjimą. 
Ir kas metą šaukiama viešas 
nesirinkimas gruodžio mėn. 
tuo reikalu ir išrenkama ko 
misija bendram darbui per 
visą metą. Susirinkimas bu
vo ir praeitą metą, kur bu
vo išrinktas komitetas. Bet 
dabar dalinami plakaitai 
skelbia, kad kokis tai ko
mitetas pasivadinęs ’taryba’, 
rengia Vasario 16 minėjimą 

ir dar 3 vai. po pietų, kada 
bažnyčioje yra mišparai. Vi
sada būdavo 7 vai. vakare. 
Gi be to, tarp kalbėtojų pa
žymėtas Lietuvos konsulas, 
kuriam duota ’ ’piliečio 
titulas. Ar čia ne ’’bendro 
fronto” politika, kurią varo 
pora laisvamaniij su- savo ta
ryba? Aš manau, kad senes
ni veikėjai žino iš kukrio 
galo kada ir dėlko atsirado 
ta ’’taryba”. Štai kur veda 
patriotingus lietuvius du lais 
vamaniai. Dar pagarsinta, 
kad bus koki tai ’’jaunalie
tuviai kalbėtojai. O iš kur 
jie atsirado? Aš sužinosiu ir 
tada pateiksiu tų jaunalietu
vių biografijas. Katalikai su- 
sirūpinkit šiuo reikalu, kad 
jau būtų šis paskutinis lais
vamanių vadovaujamas va
karas. Neužilgo gal kas pa
tieks mums naują planą, kad 
mes katalikai galėsime veik
ti kaip ir kitose kolonijose, 
be ’’bendrafrontininkų”.

Mums yra geda, kad iki- 
šiol Newarko ir bendrai 
New Jersey katalikai taip 
neveiklūs. Tad katalikai į 
darbą, atstatyti katalikišką 
tautiškais pamatais akciją.

Lietuvys.

KEARNY-HARRISON

Sausio 22 d. sušauktas 
lietuvių susirinkimas aptarti 
Vasario 16 — Lietuvos Ne
priklausomybės apvaikščioji- 
mą. Gerb. kun. L. Vaicie- 
kauskas iš sakyklos ragino 
skaitlingai susirinkti; buvo 
susirinkęs nemažas s skaičius 
žmonių.

Vilniaus Vadavimo sky
riaus pirm. K. Jaroševičia 
atidarė susirinkimą ir pakvie 
te kleboną L. Vaiciekauską 
atkalbėti maldą. Toliau sekė 
susirinkimas. Nutarė apvaikš 
čiojimą padaryti tą pačią 16 
Vasario, Nedėlioj, vakare, 
apie 7:00 valandą. Nutarė 
pakviesti abudu chorus, ku-

VASAR7O 16-J!
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS IŠKILMĖ 
, Rengia ALRK Federacijos D. N. Y. Apskritys

SEKMADIENĮ, VASAIIO 16 D., 1936 M.
APREIŠKIMO PARAP. SALĖJ, BROOKLYNE

Bus kalbų, dainuos visų parapijų chorai. Po koncerto bus 
^Stud. ir Prof. S-gos Centro Pirmin. J. C. Morkūno (iš Ro

chester, N. Y. )

PAVEIKSLAI IŠ LIETUVOS
Kuriuos rodys A. Kazlauskas. Bus paveikslų ir iš Brook

lyno lietuvių gyvenimo. Ateikite, pamatykite savo gimines 
ir pažystamus Lietuvoj ir gal savę patį. Po programo ir pa
veikslų bus muzika ir šokiai.

. Pradžia 4 vai. po pietų. Įžanga tik 25c.

APYLINKĖS ŽINIOS
------------ OQO—

GREAT NECK, L. I.

— Federacijos skyriaus 
susirinkimas įvyko vas. 6 d. 
Vyčių kuopos susirinkimas 
įvyks vasario 7 d.

— Vietinius lietuvius da
bar aplanko kun. J. Balkū- 
nas. Kiekvieno namouse sve
čias gražiai priimamas. Ku
nigas visus skatina prie ka
talikiško veikimo ir lietuvi
ško susipratimo, užrašo laik
raščius ir kalbina jaunimą 
rašytis į vyčius.

— Komunistams ne taip 
sekasi kaip seniau. Katali
kai daugiau ir daugiau susi
pranta.

NEW YORK CITY

Vasario 2 d. įvyko New 
Yorko lietuviij parapijos 
metinis koncertas - balius, 
vadovaujant varg. J. Liubin- 
skui.

Programą išpildė: S. ir R. 
Stankevičaitės sudainuoda- 
mos solo, duetą, ir pašoko 
baletinų šokį, akompanuo
jant p. E. Boris. 2) Maža
mečių mergaičių choras su
dainavo keletą dainelių vado 
vaujant varg. J. Liubinskui. 
3) T. Vaičelis ir J. Sartaus- 
kas, akompanuojant p. Vai- 
čelytei sudainavo ”Mudu du 
broliukai. Duetus išpildė p- 
lės E. ir P. Boris akompa
nuojant p. E. Boris. 4) Pa
rapijos choras gražiai išpildė 
keletą dainų, vadovaujant 
vargom Liubinskui.

Toliau dainavo L. Kamin
skas ir J. Galkauskas (iš 
Elizabeth, N. J.) akompa- 

rie jau ir apsiėmė dalyyvau- 
ti su naujausiomis dainomis. 
Taigi gerbiamoji visuomenė, 
nepraleiskit tos progos, išgir
sit dainų, eilių, kalboj ir pa- 
gerbsit Lietuvos Laisvės 18- 
tą sukaktį. Raštin.

nuo j ant P. Turko.
Iš solistų geriausia atsižy

mėjo J. Galkauskas (J. Gail) 
ir Stankevičaitė's.

Parengimas pavyko labai 
gerai. Svečiai buvo labai pa
tenkinti, kurių prisirinko 
apie 250. Retas atsitikimas, 
kad New Yorke tiek publi
kos ant parengimo susirink
tų. Svečių buvo iš Bayonne, 
Elizabetho, Newarko, West 
New York, Brooklyno ir 
Maspetho.

Užsibaigus dainų progra
mai, ’’Amerikos” redakto
rius p. K. Vilniškis pasakė 
trumpą kalbą jo redaguoja
mo laikraščio platinimo rei
kalu. Publika priėmė tai dė
mesin ir kiek teko patirti, iš 
šio parengimo laikraštis ga
vo 5 naujus skaitytojus.

Parengimas pavyko gana 
gerai ir kiek teko sužinoti, 
parapijai duos pelno apie 
$125.00. Programos surengi
mu daugiausia pasidarbavo 
vargon. J. Liubinskas. Baro 
sutvarkymu, tikietų platini
mu, drabužių tvarka ir ki
tais reikalais daugiausia pa
sidarbavo p. Venslauskas.

Koresp.

PADĖKA
Dėkojame visiems, daini

ninkams ir artistams už su
darymą koncertui progra
mos; taip pat biznieriams p. 
Marcelioniui ir kitiems, ku
rie paaukojo po bačkutę 
alaus. Poniai Bičiunienei už 
dovanotą dėžę saldainių, ku
rios davė virš $3.00 pelno. 
Taip pat Bayonnes svečiams, 
o ypatingai p. Kiverienei ir 
p. Amšiejienei, kurios ati
traukė apie 15 žmonių. Taip
gi Elizabetho Ribinskams, 
kurie atsivežė apie 10 svečių. 
’’’Amerikos” Red. p. Vilniš
kiu! iš Brooklyno, grab. p. 
Šalinskui ir grab. Bujaus- 
kui. Taip pat New Yorkie- 
čiams ir visiems, kurie nare- 
mėt mūsų parengimą Vasa- 
2 d. Širdingas ačiū.

Kun. J. Šeštokas, kleb. 
Šedreika, komiteto pirm. 
Venslauskas, p. Akelai- 

tytė, J. LiubinsRas komiteto 
nariai.

BENDRA KOMUNIJA
Apreiškimo parapijos Šv. 

Vardo draugija priims - Šv. 
Komuniją bendrai, šį sekma
dienį per 8 vai. Mišias. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti.

K., Kazlauskis 
J . s • t •
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į Didžiojo New Yorko Apylinkėj į
darbas eina Nelengva jam buvo skirtis 

su brangia mamyte ir sesu- 
Sausio 31 d. Apreiškimo te, bet jausdamas patrauki- 

salėj įvyko svarbus Septin
tosios Liet. Dienos Komiteto 
susirinkimas, kur apkalbėta 
bėgamieji reikalai ir pasis
kirstyta- pareigomis: Pirm.

Walter Turulis, iždim. K. 
Vilniškis, iždo globėjais-: J. 
Tumasonis ir A. J. Mažeika,

Reikia tikėtis, kad šis ko
mitetas savo pasišventimu su 
gebės šios Lietuvių Dienos 
šventę (4 d. Liepos) padary
ti sėkmingiausia iš visų iki- 
šiol buvusių. Jau dabar at
spausdinta ’’kontraktai” ir 
kurie juos pasiims iš anksto, 
turės progą dalyvauti $200.- 
00 laimėjime. Taigi patarti
na visiems tų tikietukų pa
sirūpinti; jų galima gauti 
’’Amerikoj”, klebonijose ir 
pas komiteto narius: K. Kru 
šinską, W. Turulį, P. Kizį, 
A. J. Mažeiką, K. Dumblie- 
nę, M. Šertvytienę, O. Dau
barienę, J. Skarulį, J. Tuma- 

. sonį, S. Subatienę, T. Klimie 
nę, K Masaitį, K. Baltrušai
tį, ir Ig. Bujoką.

į išpildyti, Asmeniškai ar laiš
kais kreipkitės į Vyr. Štabą 
adv. K. R. Jurgėlos (Adju
tanto) adresu: 123 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Kreipiantis laiškais reikia 
pridėti pašto ženklą atsaky
mui.

ALL. Vyr. štabas.

VIEŠA PADĖKA

Kazlauskienė

APSKRIČIO SUVAŽIA
VIMAS

Moterų S-gos N. Y. ir N. J. 
Apskričio suvažiavimas įvyks 
vasario 9 d. Karalienės An
gell] parap. salėj (So. 4th ir 
Roebling Sts.) Brooklyn, N. 
Y. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Suvažiavimą pradėsim punk
tualiai. Visos kuopos malo
nėkite prisiųsti atstoves.

Lai būna leista išreikšti 
padėką visiems dalyviams 
mūsų 25 metų vedybinio gy
venimo sukaktuvių iškilmė
se, kaip bažnyčioje, taip ir 
vakarienėj, Sausio 26 d. 
1936 m. Pirmiau dėkojame 
Didžiai Gerb ir mylimam 
Maspetho klebonui Tėvui J. 
Balkūnui, už sutaisymą baž
nyčioje taip gražių iškilmių 
ir pasakymą gražaus pamoks 
lo. Gerb. Tėveliui Lekėšiui, 
už palaiminimą ir atlaikymą 
šv. Mišių ir dalyvavimą va
karienėje. Gerb. Klebonui 
kun. J. Aleksiūnui už atsilan 
kymą; ponioms: Valantiejie- 
nei, Degutienei ir Tamošaitie
nei už graži] giedojimą laike 
Šv. Mišių ir vakarienėj; gerb. 
Vargon. Tamošaičiui už pri- 
rengimą gražių giesmių; gi
minėms, draugams, draugi
joms bei pažįstamiems už at
silankymą, sveikinimus ir 
taip gražias ir brangias do
vanas; pp. Balkūnams, p-lei 
Balkūnaitei, Dr. Petrauskui, 
Dr. Statkui, p. Petrauskams, 
;š Jamaica. Altoriaus drau- 

i i gijai, Šv. Rožančiaus drau-

Didžiojo New Yorko
Federaciįos Apskritis

tikrai

V. Kivy t a, Jr., M. Mila- 
šauskaitė, E. Tamašauskaitė, 
A. Kazlauskas, F. Kizis, K. 
Kazlauskas, V. Žemantaus- 
kas, M. Kučinskas, O. Petru
lienė, A. Rapulskienė, P. 
Draugelienė, Tamulaitienė, 
K. Dumblienė, S. Subatienė, 
M. Brangaitienė, Jakupčionie 
nė, Gerulienė, V. Daubaras, 
M. Ulevičienė.

y
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mą į tą luomą, su šypsena 
išvažiavo.

Žiurstu Balius
Vasario 2 d. vietinė Mot.

S-gos 35 kuopa turėjo taip 
vadinamą ’ ’Žiurstų balių ’r. 
Kadangi tą dieną buvo dau
giau parengimų, tai žmonių] 
buvo neperdaugiausia. Už 
gražiausius žiukštus dovanas 
laimėjo:
ir R. Balkūnienė. $5. laimė
jo J. Ominas (17 Gold St.). 
Dėkojame visiems už atsilan
kymą, kunigams už garsini
mą ir ypač klebonui kun. K. 
Pauloniui už pasidarbavimą 
pardavinėjant atvirukus, ku
rie davė net kelius dolerius 
pelno. Sąjungietė.

Be laiko atsiskyrė iš mūs 
tarpo

Vasario 3 d. tapo palaido
tas su bažnytinėmis apeigo
mis jaunuolis Petras Lukas, 
vos 15 meti] sulaukęs. Sausio 
27 d. tik užbaigė pradžios 
mokyklą. Visą laiką vaikščio
jo, bet matomai liga jį jau 
buvo pakandusi, tik kaip pil 
nas energijos jaunuolis, ne
manė, kad jis sergąs. Sausio 
29 d. pašauktas gydytojas 
liepė vežti ligoninėn, kur po 
keletos valandų ir mirė Jau
nuolis ilgą laiką tarnavo prie 
altoriaus tad ir altoriaus tar
nautojai užprašė už savo 
draugą šv. Mišias. Iš mokyk- Į gijai, Tretinykėms, Mot. Sa
los net dviejų skyrių moki- Į gai, Valantiejams, Tamošai- 
niai atsilankė su mokytojais 
laike jo pamaldų bažny- Ikiams, Benderiams Gailiams 
eioje.

Kiekvienas jaunuolis (lė) Į Draugelienei ir

čiamsę Norvaišoms. Biels-

S. Subatienė, Aps. pirm, turėtų daugiau prisidaboti

C. BROOKLYN, N. Y

Apleido Brooklyną
Vasario 1 d. išvažiavo į 

Marianapolį Pranas Bulovas. 
Jis jau lankė du metu kole
giją (Brooklyne). Visą laiką 
buvo altoriaus tarnautojas, 
tad susigyveno su altorium 
taip artymai, kad panoro ne
siskirti su juomi visą gyve
nimą. Pasirinko dvasiško luo
mo siekti. Beabejo, jeigu 
jam tik bus Aukščiau
siojo skiria dalis, to pilnai 
atsieks, nes turi prie to pa
traukimo. tą dare rimtai ap
svarstęs. Linkėtina jam tik 
sveikatos ir ištvermės atsiek 
ti to, nors sunkaus, bet gar- 

k bingo tikslo.

iš Glen Co ve, Kirkutams, 
Sabaliaus

kams iš Brooklyno, Stal- 
kams, Malinauskams, Janu- 
škaičiams, Vai Laičiams, Lit
vinams, Šunskams, Karpams, 
Bagočiūnarns. Petruliams, Pe 
trulytei už eilutes, P. Mor- 
kūnams, Budriams, Adomai
tienei, Jociams, Bizūnams, 
Grigaliams, Baltrūnams, Ra- 

i žickams, Aleknams, Kulikau
skienei, Miniotienei ir šeimi
ninkėms : Zembliauskienei, 
Minčinskienei, Vyšniauskie
nei, o labiausiai gerb. klebo- 

reikalaujant atmokėti | nui Balkūnui už suteikimą 
svetainės. Visiems ir visoms 
tariam širdingą padėką ir ti-

dabartinių keistų orų, kad ne 
nušaltų, nes ir velionis tik 
šalčiu sirgo.

Lai Dievas jam būna gai
lestingas.

"TERANAMS

Amerikos Lietuvių Legijo
no Vyyriausias Štabas gavo 
iš Veteranų Administracijos 
reikalingus prašymo blan
kus,
bonusą už karo tarnybą Di
džiajame Kare Amerikos gin 
Įduotose pajėgose. Prašymai 
svarstomi ir- tenkinami toje 

I eilėje, kokioje gaunami.
atsilyginsim.

J. P. Paulauskai.
mo blankus siuntinėja vi
siems Postams ir gelbsti lie

NEAPVYLĖ
Sausio mėnesio paskutinia 

me penktadienyj įvyko skait
lingas Federacijos apskričio 
posėdis. Susirinko daugybė 
delegatų, kurie atstovavo 
net devyniolika veikliųjų 
draugijų. Sakau — veiklių
jų, nes, jeigu draugija įdo
maujasi katalikišku veikimu 
(akcija), jinai
veikli ir daro garbingą dar
bą. Daugel draugijų prisiun
tė net po keletą atstovų. Po
sėdis atidarytas malda punk
tualiai, t. y. 8:30 vai. vaka
re, kaip kad buvo skelbta. 
Nuotaika buvo perdėm labai 
gera. Dienotvarkės punktai 
buvo svarstomi gyvai ir rim 
tai. Entuziazmas, noras dirb
ti, pasišvęsti galima buvo 
pastebėti, pažvelgus į delega
tų akis. Šis posėdis — pir
mutinis šiais metais — lemia 
mūsų apylinkei gražų katali
kiška veikimą. Delegatai

I skaitlingu atsilankymu ir 
gyvu svarstymu dienotvarkės 
punktų neapvylė. Sveikina
me draugijų] veikėjus.

Jaunimas dalyvavo.
Keletas jaunimo organiza

cijų buvo gražiai atstovau
jamos. Jaunuoliai atstovai, 
hors ir čia gimę, stebino vi
sus gražiai išsireikšdami sa
vo mintis lietuvių kalba. Esą 
ma augusių draugijų, kurio
se jau pradeda veikti Ameri 
koje gimęs jaunimas. Pavyz
džiui, Aperiškimo Švento 

| Vardo draugijai vadovauja
Amerikoje gimę ir augę •— 
pirm. V. Žemaitis ir rast. — 
K. Kazlauskas. Abudu daly
vavo Federacijos posėdyj ir 
gražiai svarstė reikalus. Va
lio, idealingasis jaunime!

SVARBŪS NUTARIMAI
Parengimas

Kovo (March) mėn. 22 die
ną, sekmadienį, įvyksta Fe
deracijos apskričio didžiulė 
vakarienė. Tai bus pirmas pa 
rengimas Fed. Apskričio ben 
dromis visų draugijų pajėgo
mis. Reikia gi visoms kata
likiškoms draugijoms sueiti 
į artimesnę pažintį. Gi ren
giamoje didžiulėje vaka
rienėje bus tikra proga už
megzti artimesnius ryšius
savo vienminčių tarpe.

Išrinkta parengimui 
komisija

Tam milžiniškam parengi
mui išrinkta komisija iš se- 

’ kančių asmenų: 4. *-

Išrinktosios komisijos 
dėmesiui

Fed. Apskričio parengimo 
komisijos posėdis įvyks šį 
penktadienį, vasario 7 d., 8 
vai. vakare Apreiškimo ma: 
žojoj salėj.

Katalikiško veikimo kursai
Nutarta steigti katalikiš

kos akcijos kursus gavėnios 
laiku. Kursus organizuoti ir 
tvarkyti pavesta Fed. Apskr. 
valdybai, t. y. kun. Pakal
niui, p. K. Vilniškiui, Tuma-' 
soniui, V. Vitkui ir darink- 
tam prie valdybos kun. J. 
Balkūnui.

Išrinkta komisija atlankyti 
draugijas

Yra draugijų, kurios ne 
iš apsileidimo nepriklauso 
prie Federacijos apskričio, 
bet del stokos informacijų. 
Dėlto Apskritis išrinko p..
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ką, kurie pasižadėjo ateiti į ! 
draugijų susirinkimus, paaiš
kinti apie svarbą ir naudą 
priklausyti prie Federacijos 
apskričio.

Vasario 16 d.
Paaiškėjo, kad visi apylin | 

kės parapijų chorai pasižade- | 
jo dalyvauti Vasario 16 d. į 
Reikia manyti, kad bus labai 
sėkmingas ap vaikščiojimas,
paminėjimui 18 metų Lietu- . 
vos Nepriklausomybės. Ap- K 
vaikščiojimas įvyks Apreiški- para] 

jinė 
rienė 
si. Ti 
ti ir 
jom.

drai 
delis 
nuot 
ir d 
kun. 
karo• 
para

N.(

k-

tų d 
gu i 
jos 
šį S€ 
iškili 
kimo 
bažn;

mo salėje, Vasario 16 d.
Prasidės 4 vai. po pietų. gi 

Kun. N. Pakalnis,
Feder. Apskr. Pirm. H

Kaunas. — Vasario 16 d. 
bus perduota į Šiaurės Ame
riką speciali radio progra- ‘ 
ma. Kalbės prez. A. Smeto
na ir bus transliuojama lie- 
tuviška muzika ir dainos. 
Progrma prasidės 2 vai. po 
pietų. New Yorko laiku arba 
1 vai. Chicagos laiku. Pro
grama, kurią perduos Natio
nal Broadcasting Co., tęsis 
40 minutų.

luoti 
nė M 
sario 
pijos

Soč 
vo K

bet ii
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Vasario 7 d., 1936 m. AMERIKA”

Karai. Angelę Parap.

Metinis raportas
Vasario 2, sekmad., kle

bonas kun. Juozas Aleksiū- 
nas išdavė smulkią parapijos 
įeigų ir išeigų apyskaitą, iš 
kurios paaiškėjo, kad nuo ge
gužės 1, 1935 m. iki gruodžio 
31 d. 1935 m. parapijos jei
gu buvo virš $12,000. Jei ne 
būtų buvę pripuolamų dide
lių išlaidi]. (kaip salės įren
gimas, naujų bažn. dalykų 
pirkimas ir kt.), tai para
pijos iždas turėtų nemažą 
pervišių. Klebonas pranešė, 
kad tas raportas bus išspau
sdintas ir išdalintas parapi
jiečiams.

Šiais metais tarp didesnių 
parapijos pagerinimų numa
toma įdėt naują šildymo sis
temą, nes senoji jau niekam 
verta ir perdaug suvartoja 
kuro.

Pavaišino kolektorius......
Sekmad. po sumos klebo

nas užkvietė visus parapijos 
kolektorius ant pietų, kame 
draugiškai pasitarta ir bend
rai apie parapijos veikimą. 
Numatyta turėti bendrą su 
kitom parapijom išvažiavimą 
laivu ir 2 dideliu parengi
mu vasaros metu. Laikas ir

( rimų. Gros Hi-deHi Boys Or- 
• kestras. Įžanga tik 25c., o 
vaikams 15 centų. Pradžia
8 vai. vakare. A. V.

Bendra šv. Komunija
Šį sekmad. vasario 9 d. per

9 vai. Mišias, Šv. Vardo dr- 
ja eina bendrai prie šv. Ko
munijos. Gražu, jei visi na
riai dalyvautų.

Pereitais metais, kaip dar 
jaunai draugijai, prisėjo 
kiek ir sukrėtimo patirti,... 
Nekurie leme jau net draugi
jos pakrikimą, bet Aukščiau 
šioj o palaima buvo su mumis 
ir draugija netik išsilaikė, 
bet ir gražiu veikimu pasižy
mėjo. Už tad, pradedant 
1936 metus, reikšdami Vieš
pačiui dėkingumą už Jo su
teikimą gausių malonių ir 
palaimą. Visi kaip vienas ar- 
tinkimės prie Jo, stengkimės 
vertai ir dažnai Jį priimti į 
savo širdį, ir ateityje visos 
kliūtys lengvai bus nugali
mos. ' Valdyba.

MIRĖ
Marijona Teiberienė, 59 

metų, 505 Wythe Ave, Broo
klyn, N. Y. Mirė vasario 2 
d. 1936 m. Laidota vasario 
6 dieną iš Karalienės Ange

vieta bus paskelbta vėliau, 
kai paaiškės kada galima 
nepakenkus kitom parapi- Į 
jom ir savo draugijom. Ben- 
daryt tuos parengimus, kad 
drai parapijoj jaučiamas di
delis solidarumas ir gera 
nuotaika, tai dėka sumanumo 
ir draugiško elgesio klebono 
kun. Juozo Aleksiūno ir vi
karo kun. J. Laurynaičio su 
parapijiečiais.

20 metų Jubiliejus.
Nedaug turime tokių gar

bingų draugijų, kurios galė
tų didžiuotis ilgu ir sėkmin
gu veikimu. O mūsų parapi
jos Moterų Sąjungos 24 kp., 
šį sekmadienį, vasario 9 d. 
iškilmingai švęs 20 metų vei
kimo jubiliejų. Rytą bus 
bažnytinės iškilmės, o vakare 
parapijos salėj įvyks jubilie
jinė vakarienė. Prie tos vaka 
rienės moterys senai ruošia
si. Tik nepatingėkim į ją atei ' 
ti ir kartu pasidžiaugti su 
jom. Vakarienė prasidės 6:00 
vai. vakare. Prašome nesive 
luoti ir nepamiršti: Jubilieji
nė Mot. S-gos vakarienė, Va 
sario 9. Karai. Angelų para
pijos salėj. Įžanga tik $1.00.

Sodalietės
Sodaiietės ruošiasi prie sa

vo Kugelių Baliaus, Vasario 
21 d. mūsų naujoj parapijos 
salėj. Netik Kugelių gausit, 
bet ir kitų užkandžių ir gė-

lų parapijos, Šv. Trejybės 
kapuose su gedulingom šv. 
Mišiom 10 vai. ryto.

Velionė a. a. Teiberienė 
priklausė prie LRKSA 134 
kuopos ir kitų draugijų.

Laidotuvės prižiūrėjo gra- 
borius J. Levanda.

’ ’AVIATORIŲ BALIUS ’ ’

Brooklyno Darius-Girėnas 
Aero Klubas rengia vakarie
nę ir šokius Vasario 15 d. 
9 vai. vakare, Morning 
Star Chinese-American Res
taurant (274 Broadway 
Brooklyn). Atsilankę nesi
gailėsite gaudami geriausių 
kinietiškų ir amerikoniškų 
valgių ir pavaišinti gėri- 
rimais. Grieš geras orkest
ras. Įžanga tik $1.25. Visi 
prašomi atsilankyti į šį pa
rengimą -ir paremti jaunuo
lius lakūnus užsimojimu plė
sti lietuviškus sparnus Ame
rikos padangėse. Darius-Gi
rėnas Aero Klubas yra vieniu 
tėlė lietuvių aviacijos mo
kykla Amerikos rytų valsti
jose. Šis klubas stengiasi 
kiek galima daugiau prala- 
vinti lietuvius jaunuolius 
aviacijos srity j.

Paul J. šaltanis.

TRU -EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

Kode] yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?
m. kad yra patentuota Suv. Valstijose, ilgai nepasensta ir 

pr. 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.

gauti į kitus miestus ar farmas, kreipiktės:
■ ve., Watervliet, N. Y.

■aSENAS BAKING CO.
: .

EVERGREEN 8-9770 }

JOSEPH GARSZVA |

GBABORIUS IB BAJLSAMUOTOJAS į

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y. )

Telephone: Evergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Inc.

SAVININKAS—A. SHRUPSK1S
Gera Duona—Žmogaus Sveikata

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

Tek: STagg 2—Č048 NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS, Inc.
BIELIAUSKAS 

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

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

GBABORIUS
Priešais Apreiškimo Bažnyčią

Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam
402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N Y

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLH

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

72nd Street, Maspeth, N

Tel^STag^ToTS^^'^^^'^^^^^'NOTARTTuBLfC^J

JOSEPH LE VANDA
(LEVANDAUSKAS) <

GRABORIUS 5
107 Union Avenue, Brooklyn, NY (

SALDUKAS ir PLATZ 
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose 

PLUMBING 
f t

GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMU 
ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATOR1US 

GAZO PEČIUS
Rankpinigių nereikia — Issimokėjimai per tris metus 

SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 
(Housing Plan)

Mes Išvalome Garo Bolle- 
rlus oru už $2.00 Ir dau
giau Klausykite mūsų Ra
dio garsinimo kasdien Iš 
WMBQ. Jums nereikės rū
pintis nlekuom. Tik pašau
kite ar parašykite adresu o 

darni:

SAVAGE & PLATZ
994 MADISON ST., 

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

'Standard"
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Apreiškimo Pa ra p

šv. Vardo draugija
Sumaniau nueiti pasižval

gyti Šv. Vardo draugijos po- 
sėdin. Pirmininkauja V. Že
maitis. Raportai. Iš Fed. Ap
skričio išduoda raportą V.

Masaitis. Nutaria: turėti ben 
drus po Komunijai pusryčius 
kas trečias mėnuo, rengti pa
rapijos naudai vakarienę ir 
kviesti pagalbon Gyvojo Ro
žančiaus draugiją. Išrinkta 
tam tikslui komisiją iš V. 
ŽemaičiOj V. Vitkaus ir K. 
Macaičio. Dar daug kitų bu
vo naudingų nutarimų. Vis
kas ramiai, gražioje tvarkoje 
svarstoma. Malonu dalyvau
ti šios draugijos posėdžiuo
se. Yra ko pasimokinti.

Svečias.

Amžinojo Rožančiaus Dr-jos

nė, Antonina Laukaitienė, 
Marijona Butkienė, Jieva 
Ambrozevičienė, Kotrina Zvi 7
nienė, Salomėja Juškienė, ir 
Anastazija Juocienė.

Gyvojo Rožančiaus išrink
toji komisija kartu su Šv. 
Vardo komisija turėjo posė
dį, kuriame pasiskirstė pa
reigomis ir nutarė vėl susi
rinkti ateinantį penktadienį, 
vakare.

MASPETH, L. I

IVMVJU u u. HUO ir BJUZ.likU, 
rr sn 1 dmia vmiA orLn Fotografas

kare kun. P. Lekėšis kalbės 
profesionalų radio progra
moje per WMBQ.

— Susirinkimai įvyks: Sau 
šio 9 d. — parapijos pramo
gų rengimo komiteto 12:15 
vai. p. p., sausio 10 d. L. R.

Amžinojo Rožančiaus drau 
gija savo mitinge įvykusiame 
sekmadieni, sausio 2 diena, **7 4. 7
nutarė paaukokti iš savo iž
do $60.00, altoriaus pagra
žinimui. Ši draugija nors dar 
neseniai susiorganizavo, bt 
jau turi apie 300 nariij ir la
bai pavyzdingai atlieka savo 
draugijos pareigas. Didysis 
altorius yra dar vis puošia
mas ir ši auka yra skirta la
bai geram tikslui. Be to dar 
nutarė turėti didelį parengi
mą gegužės 3 dieną, — sek
madienį. Julijona Skarulie
nė pasižadėjo gauti net du 
orkestrus. Vienas gros tik 
lietuviškus šokius, kitas — 
amerikoniškus. Draugija p. 
Skarulienės pasiūlymą nuo
širdžiai. su dideliu dėkingu
mu priėmė. Didžioji ir mažo
sios salės užimtos šiam dide
liam parengimui. Pelnas ski
riamas parapijai.

Gyvojo Rožančiaus Draugijos

— Šv. Petro ir Povylo 
draugijos iš Bliss vilios pa
rengimas Vas. 1 d. nebuvo 
pergausus, bet nuoširdus.

— Vas. 8 d. Moteni Sąjun
ga ruošia Čigonių balių, pa
rapijos salėje. Bus duoda
mos net 4 dovanos.

— Choras rimtai ruošiasi 
šokiams Vas. 15 d. parap. sa
lėje. Susirinks daug jauni
mo, nes tikietų jau daug iš
pardavė.

— Vyčiai gražiai darbuo
jas. Nutarė nesidėti į Brook- 
lyno basketball lygą. Vyčiai 
nedalyvaus Nepriklausomy- 
fbės šventėje Klaščiaus salė
je, bet visi vyks į Šventės 
apvaikščiojimą tą pat dieną 
Apreiškimo par. salėje, t. y. 
Vasario 16 d. 4 vai. p. p.
— Maspethas rengiasi prie 

Nepriklausomybės šventės. 
Bus iškilmingos pamaldos už 
Lietuvą. Dalyvaus visos 
draugijos.

—Kun. Dr. M. Ražaitis, 
šioj savaitėj grįžta Mariana- 
polio kolegijon. Antradienį 
kalbėjo per radio.

— Vas. 11 d. 10:15 vai. va-

d. vyresnių sodaliečiii ir Al
toriaus draugijos, sausio 12 
d. jaunųjų sodaliečių.

— Vas. 5 d. palaidota a. 
a. Balbina Kubiliūtė — Jalin- 
son.

— Kun. J. Balkonas sek
madienį pranešė maspethie- 
čiams, kad naujos bažnyčios 
statyba kainavo $41,501.00. 
Kas jau išmokėta.

— Sunkiai sužeistas Balt- 
rymų vyresnysis sūnus; gy
domas Šv. Jono ligoninėje, 
Long Island City.

Šiomis dienomis Juozas 
Adomaitis (64-15 56 Rd. Ma
speth) išvyko į Floridą pa
taisyti savo sveikatą ir pasi
maudyti saulės spinduliuos. 
Jo žmona, 2 vaikučiai ir ma
mytė linki geriausių sekmioj 
ir sveikatos.

šv. Rožančiaus draugija
Už šv. Rožančiaus d-ją 

Vasario 2 d. buvo atlaikyta 
šv. Mišios' 8 :30. Laike Mišių 
visos narės ėjo prie Dievo 
Stalo. Vakare įvyko procesi
ja ir mėnesinis susirinkimas, 
kurį atidarė ir vedė Gerb. 
Klebonas J. Balkūnas. Drau 
gija gražiai auga narėmis ir 
darbais. Daugumas narių pa 
sižadėjo remti laikraštį Ame 
riką, pasimdamos po knygu
tę laimėjimui dėl Lietuvių 
Dieną (4 d. Liepos). Garbė 
moterims. O. P.

Vasario 7 <3.; 1936 m.

f-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vah.•

Tel.: EVergjeen 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.: 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)

221 SO. 4th STREET.

VALANDOS:
9—12 ryte
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-9106

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REpublio 9-3040

= Tel.: STagg 2-2306 E

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

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

TeL: JTTniper 5—0259

Tel.: STagg 2—7177

. ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS J 1

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

Tuoj aus po Amžinojo Ro
žančiaus draugijos susirinki
mo įvyko Gyvojo Rožančiaus 

t draugijos susirinkimas. Į su
sirinkimą ■ atėjo iš Švento

’ V. Vitkus ir K. Masaitis. Pa- 
j t

- siprašo balso, kvietė draugi
ją sykiu rengti vakarienę 
prieš Užgavėnias paskutinį 
sekmadieni t. y. Vasario 23 
dienn daug dar reikėsią
pagerinimų svetainei. Gyvo
jo Rožančiaus draugija priė
mė sumanymą vienbalsiai | 
ir išsi^’^’o iš savo tarpo 
tam tikslui komisiją į kurią . 
įehm: Ona Stagniūnienė, P. 
nė, Ona. vizgaitienė, Magda- 
Draugelienė, M. Krasauskie- 
Jena Stučienė, Teofilė Stučie-

FALOCIUS SALDAINIŲ i
KRAUTUVE =

GERIAUSIOS RŪŠIES =
I engvi užkandžiai, kava, arbata. Hot Chocolate S

Pusryčiai, Pietūs ir Vakarienė. Geriausis pasirinkimas
AISKR.YMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iŠ Ę

; geriausių bravorų Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: E
J. GINKUS, 5

: 405 GRAND STREET. BROOKLYN, N. Y =
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REPUBLIC LIQUOR STORE
LIETUVIŠKAS MONOPOLIS

431 Grand Street
Šalę' ’’Amerikos” redakcijos
KŪČIOMS, KALĖDOMS IR 

NAUJIEMS METAMS
Mūsų tradicija yra, kad Kūčiij vaka

re reikia turėti nevien žuvies ir sližikų, 
bet reikia turėti ir saldaus vyno arba 
geros degtinės bonką.

Kalėdoms, geriausia ir prieinamiausią 
dovana savo draugams ir giminėms 
yra geros degtinės arba vyno bonka, o 
visų geriausia ir įdomiausia dovana, 
Lietuvos valstybinė.

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

_ ___  Iš PRIEŽASTIES
KOSULYS ŠALČIO

Yra pašalinamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE. 
šios gyduolės yra sutaisytos sulig gydytojo recepto. Jos suteikia grei
tą palengvinimą nuo kosulio ir kitų nesmagumą ryšy su šalčiu.

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

kurios puikiai veikia vidur!ii reguliavimui; šalina gazą ir nervuotu- 
mo priežastis, gelbsti pašalinimui viduriuose, susidarusių išmatą.

Virš minėti! gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai 1S:
KENT REMEDIES, INC. i

102 Kent Street Brooklyn, N. Y.

TEL Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS P. ŠAUNSKAS)
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS

Graži, moderniška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs kam* 
nariai duodama nemokamai. Samdo automoniiius įvairiems rW* 
kalams. Kainos labai prieinamos.

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

Brooklyn, N. Y.' 
skilandžiu, dešrą, 

*. 7

LIETUVIŠKA MESINYČU - BUGERNE
ANTANAS NUOBARA, Sav.

449 Grand Street,
Čia galima gauti
kumpių ir kitų valgomų reikmenų. Parems išpildomi spe
cialūs užsakymai. Viskas užlaikoma švariai moderniškai 
įrengtoje krautuvėje. Čia perkantys yra patenkinti pre
kėmis ir patarnavimu.




