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ŠTAI KAIP

Katalikų Spaudos pasauli
nis kongresas įvyks Vatika
ne gegužes 18—21 dienomis. 
Tuo laiku bus katalikų spau 
dos tarptautinė paroda. 
Kongresų ves Conto Giusep
pe Dalia Torre, TOsservatore 
Romano vyriausias redakto-

DIRBKI IR PASISVĘSKI 
' • ■ . >

SAVO TĖVYNEI

LIETUVAI

rius ir Katalikų Spaudos 
Tarptautinės Sąjungos pir
mininkas. Kongrese dalyvaus 
ir Lietuva. Mūsų žurnalistų 
Sąjunga galėtų pasistengti 
savo atstovą turėti kongre
se.

Lietuva pagerbė atsižymė
jusius lietuvius sportinin
kus: Edvardą Karpavičių iš 
Pittsburgh, Ferdinandą Ry- 
ševskį iš Jersey Cify, V. La- 
džionskį iš Worcester ir V.. 
Adomaitį iš Worcester. Visi 
jie priklauso Katalikų Uni
versiteto komandai, Washing 
ton, D. C. Katalikų Universi
tete pasižymi dar Jančulis ir 
Antanavičius. Visi jie susi
pratę lietuviai, kadangi są
moningi katalikai ir mokosi 
katalikų aukštoj mokykloj^ 
Eikime per tikybą prie tau
tybės. .

—o— i. •
Visos kolonijos priprato 

švęsti- N epriklausomybės
šventę ko iškilmingiausiai. 
Bažnytinės pamaldos, koneer 
tai, prakalbos sudaro dienos 
programas. Amerikiečiai 
šiais metais dar su liūdesiu 
minės aštuoniolikos metų 
Nepriklausomybės sukaktį.... 
Nėra Lietuvoj tos laisvės žo
džio ir spaudos, dėl kurios 
jie kovojo, dirbo. Dar ne vi
sa Lietuva nepriklausoma. 
Liūdi dėl Klaipėdos vokieti
nimo, ir dėl Vilniaus lenki
nimo. Klaipėda turi priklau
syti lietuviams. Ei, pasauli, 
Mes be Vilniaus nenurim
sim !

Kmitas „Darbininke” ke
lia sumanymą sukurti Prof. 
Dovydaičiui globojimo fon
dą Amerikoje. Prof. Dovydai 
tis už katalikybę yra Lietu
vos vyriausybės nuskriaus
tas, atleistas iš profesūros. 
Politika valdo ir aukščiausią 
mokslo įstaigą Lietuvoje. Po
litiniai nusikaltėliams katali
kams yra kiekvieno šventa 
pareiga pagelbėti, nes jų au
ka Lietuvai brangi. Tokios 
aukos Lietuvai žada geresnę 
ateitį. Išeivijoje tautininkai 
daugiau ir daugiau nekenčia 
mi. Bendrai, ar verta išeivi- i 
jai su tautininkais bendra
darbiauti ?

Tautininkai bando užgin
čyti, kat. draugijų uždary-
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— Amerikos angliakasių 
37-tas seimas vienbalsiai nu
tarė reikalauti 6 vai. ir 5 
darbo dienų savaitėj, palie
kant tą patį atlyginimą.

— Jack Sharkis — Žu
kauskas, buvęs pasaulio sun
kiojo svorio bokso meisteris, 
pereitą savaitę pralaimėjo 
kumštynes prieš Chucco Bo
stono stadione. Bostono ang
lų laikraščiai sako teisėjai ir 
refery buvo labai šališki Šar 
kio nenaudai.

— Airijos laisvės kovotojo 
prezidento De Valeros sūnus 
Brian, 20 m. vasario 9 d. už
simušė krisdamas nuo arklio.

— Londono, (Anglijoj) 
streikuojanti mėsinyčių dar
bininkai atšaukė streiką; kai 
kurie darbininkai tuo nepa
tenkinti ir bando streiką at
naujinti.

— Lenkijos žydai protes- 

mą Lietuvoje. Nesenai „Vy
riausybės Žinios” pranešė, 
40 draugijų uždarymą, kurių 
tarpe figūruoja ir katalikiš
kų vardai. Pasiteisinama ne
veiklumu ir kt. Amerikiečiai 
nesupranta Lietuvos draugi- 
jų „laisvės „._

„Darbininkas” gražiai pa
rašė apie Lietuvos tautinin
kų vyriausybės „Prastai su
galvotą vajų”. Lietuvos ir 
Amerikos laikraščiuose ban
dė reaguoti į mūsų laikraš
čių neva „klaidingas žinias 
apie Lietuvą „. Panaudota 
buvo net pasiuntinybė Wash
ingtone. Iš visko išėjo pisš.

Lietuvos prezidentą p. A. 
Smetoną tautininkai, dažnai 
ir spauda vadina „tautos 
vadu”. Kas yra tautos va
das? — Tautos rinktas as
muo, turįs pilną pasitikėji
mą, žmonių meilę, piliečių 
paramą. Ponas Smetona tau
tos nerinktas, neturįs pasiti
kėjimo, žmonių meilės ir pilie 
čių paramos. Jis valdo tautą 
armijos ginklais, šnipais ir 
policija. Teisėtais rinkimais 
tauta tikrai jį atmestų. Tau
tininkai tą žino.

tuoja prieš norimą išleisti į- 
statymą, kuriuo Lenkijoj bū- 
tvĮ panaikintą žydų „košer” 
privilegija.

— Tuo tarpu ir Lietuva 
susirūpinus padidinti ir sus
tiprinti savo radio stotį. 
Prie jos bus pastatyta ir 
trumpų bangų stotis, kuri 
būtų girdima ir Amerikoj.

— Vilniaus Geležinis Fon 
das ir Draugija Užsienio 
Lietuviams Remti savo spe
cialiu atstovu Amerikon at
siunčia Vincą Uždavinį, p. 
Uždavinys šiomis dienomis 
atvyksta į New Yorką, kame 
ir apsigyvens.

— Sklebiama, kad Voke- 
tija kviečianti Lietuvą tai
kintis. Nors tai nemalonus 
žygis naziams, bet matyt 
aplinkybės juos nugalėjo.

— Didžiosios valstybės bi
jo, kad Lietuva, spaudžia
ma ir skriaudžiama jos kai
mynų, nepultii į Rusijos glė- 
bį.

— Latvijos vyyriausybė 
uždraudė įvežti apie 100 lei
dinių iš Sov. Rusijos.

— Jugoslavijoj dabar yra 
15,000,000 gyventojų, iš ku
rių apie 4000 turi po 100 me
tų ir 62 po 120 m. amžiaus. 
Sako, kad jugoslavus ’ „at
jaunina” blusos, kūnų jie, 
matyt, nevengia.

— Lietuvos gelžkeliij val
dyba išleido parėdymą dau
giau naudoti malkų, o ne 
importuojamų anglių gelžke- 
lių susisiekimui.

— Meksikos moterims bus 
suteikta dalina balsavimo tei 
sė. Iki šiol Meksikoj mote
rims nepripažystamos lygios 
teisės.

New York. — šv. Karolio 
Borromeo bažnyčioj apkrikš
tyta ir priimta į katalikių ba
žnyčią 82 juodukai. Šioj baž
nyčioj jau 780 juodukų pri-: 
ėmė katalikų tikėjimą.

— Keli Amerikos lietuviai 
biznieriai senokai pasiuntė 
mėsos užsakymus į Kauną, 
„Maisto” B-vei, bet ikišiol 
nesulaukia siuntinių. Matyt 
„Maistas” nespėja išpildyt 
visų užsakymų.

Roma. — Italijos valdžia 
paskelbė, kad naujų karo 
laivų statybai skiria apie 
$34,500,000. Laivų statyba 
bus pradėta tuoj aus.

— Fort Wayne, Ind. — 
Čia greitasis traukinys suva
žinėjo seną automobilių ir 10 
jame buvusių žmonių vietoj 
užmušė: tėvą, motiną ir 8 
vaikus.

Paryžius. — Austrijos eks- 
karalienė Zita gavo praneši
mą iš princo vice-kancleriaus 
Starhemberg, kad Habsbur- 
gii giminės gražinimas į Aus
trijos sostą atidėtas ,?‘nery- 
botam laikui.”

— Neoficialiai pranešama, 
kad Sov. Rusija Lietuvai pa
dovanojusi 12 didelių tankų 
(karo šarvuotų automobi
lių). Tas slepiama nuo visuo
menės.

— Am. Darbo Federacija 
apskaičiuoja, kad šioj šalyj 
dar randasi 11,401,000 bedar 
bių.

— Voketijos katalikai tie
siog terorizuojami nazių: už
darytos jų nekurios likę or
ganizacijos ir visi vadai su
kišti į kalėjimus. Bendrai, 
šiomis dienomis Hitleris pra 
dėjo smarkią kovą prieš ka
talikų veikimą Voketijoj.

— New Jersey gubernato
rius deda pastangas išgelbėt 
Lindbergo vaikučio nužudy
tojo Hauptman o gyvybę. Jis 
kreipiasi į Krašto Teisingu
mo Dep-tą, prašydamas pa
galbos. Departamentas at
metė Hoffmano prašymą, pa
žymėdamas, kad valdžios at
stovai kartą atliko darbą ir 
baigta.

— Mussolini kreipėsi į 
Graikiją, perspėdamas, kad 
ji nesidėtų su Anglija.

— Italijos kariuomenė A- 
frikoj neužtenka maisto 'ir 
karo medžiagos, ypač pietų 
fronte.

Kaunas. — Šią vasarą, 
apie rugpiūčio mėn. į Lietu
vą rengiasi atvykti 50 Fran- 
cįjos inteligentų ekskursija. 
Tą „Draugingumo su Pabal- 
te kelionę” francūzai mano 
daryt į Lietuvą, Latviją ir 
Estiją.

—Sirijoj pasikartoja suki

limai prieš Francijos vyr vi
sybę. Susirėmimuose nukau- C 
ta 14 sukilėlių.

— RCA inžinieriai sukon
stravo tokį mažiuką radio 
siųstuvą, kuris lengvai įtelpa 
kišenini. Juo žmogaus balsą 
galima pasiųsti 4 mylias.

— Centr alinė j J aponij o j 
siautė didelės sniego pūgos; 
žuvo apie 160 žmonių.

— Dancige ir visoj Voke
tijoj smarkiai puolami žydai 
dėl Šveicarijos nazių lyderio 
peršovimo.

— Japonija slaptai planuo
janti statyti milžiniškus ka
ro laivus, kokių joki valsty
bė ikišiol neturėjusi.

— Klaipėdos Krašto mo
kyklų draugija, kuri dabar 
teturi 4 mokyklas, gauna 
daugybę prašimų įsteigti lie
tuviškas mokyklas. Matyt, 
Klaipėdos Kr. gyventojai ne 
patenkinti direktorijos išlai- 
komom vokiškom mokyklom.

— Oklahoma, Cal. Čia gi
mė mergaitė 2 mėnesiu prieš 
laiką, kuri sveria vos 15 un
cijų ir yra 12 colių ilgio. 
Sakoma, kad ji gyvens. Tai 
mažiausias gimęs gyvenąs, 
kūdikis pasaulyj.

— Voketijos ir Lenkijos 
geri santykiai blogėja. Fran
ci ja ratifikavo sutartį su 
Rusija, Voketija atsidūrė lyg 
baloj. Tas ją ir verčia ge
rintis Lietuvai. Žinoma, Lie
tuva vėl atsidurs Voketijos 
malonėj, jei tik pradės pre
kybą su Voketija.

— Olandija, matydama 
smarkiai besiginkluojančią 
Europą, ir pati pradėjo smar 
kiai ginkluotis. Tam skiria 
net $37,000,000.

— Munchene, Voketijoj, 
dviem lėktuvam susdūrus ir 
užsidegus ore, vienas jų nu
krito į didžiausią miesto ga
tvę; Čia užmušė 3 ir sužeidė 
8 praeivius. Lakūnai iššoko 
su parašiutais.

— Speciali draugijoms ap 
lankyti Federacijos komisi
ją, kurią sudaro Inž. A. Ma
žeika ir K. Vilniškis, prašo 
draugijų jiems pranešti apie 
įvykstančius susirinkimus, 
kad jie galėtų juuose atsi
lankyti. *



atsineškit tik anetit a. nnl «3,

Vasario 14 d., 1936 m.

sekliai ir išsamiai nušviesti

leidžia lietu vių

Prenumeratos Kaina:
Buv. Valst. metams ..... $1.50
Buv. Valst. pusmeč........................80
Užsieny] metams ................ $2.25
Užsieny] pusmečiui .. ........... 1.25

’’Amerikoj” skelbtis naudinga 
Skelbimų kainos siunčiamos 

pareikalavus

LITHUANIAN WEEKLY 
Published bv LITHUANIAN 

UNIVERSAL BUREAU. Inc.

Subscription rates: 
In. U. S. A. one year .... 
In. U. S. A. six months . 
Other Countries one year
Other Countries 6 months .. 1.25
Advertising rates on application 
Advertising in ’’Amerika” brings 

best results

ei.5o
.80

$2.25

gyvenimo laikotarpį, o pasi
tenkino patiekdami vieną ki
tą išamesnį apžvalginį strai
psnį ir nemažai šiaip palai
dos medžiagos, vienok reikia 
juos pasveikinti už pastan
gas tą laikraštį atvesti iki 50 
m. amžiaus slekščio.t?

Raštus Ir žinias ’’Amerika” trumpina sulig reikalo. Netalpintl 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

SOVIETŲ RUSIJOJ NAI
KINA NAŠLAIČIUS 

VAIKELIUS

PILDYKI! TAUTOS VALIĄ
Mūsų tauta švenčia jau aštuonioliktus Nepriklausomy

bės metus. ’’Lietuvos Taryba savo posėdy Vasario 16 die
ną 1918 m., vienbalsiai nutarė kreiptis: į Rusiją, Vokietiją 
ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu: Lietuvos 
Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remda
mos pripažintąją tautų apsispredimo teise ir lietuvių Vil
niaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18—23 d., 1917 
metais, skelbia atstatanti Nepriklausomą Lietuvos Valsty
bę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti, nuo visų 
valstybinių ryšių, kurie yra buvę su*kitomis tautomis. Drau
ge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės 
matus ir jos santykius su kitomis valsrybėmis privalo 
bitinai nustatyti Seimas, demokratiniu būdu visų jos 
ventojų išrinktas.”

Nepriklausomybės paskelbimo dokumentas mums 
švenčiausias aktas. Kas šį aktą laužytų, paneigtų, nusidėtų 
tautai. Tautai yra švenčiausia pareiga aktą įgyvendinti.

Nepriklausomybsė aktas ne pilnai išpildytas. Ne visa 
Lietuva su sostine Vilnium laisva. Klaipėda juridiniai su 
tėvynė sujungta, faktinai svetimų valdoma, Vilniaus kraš
tas atplėštas, lenkinamas. Tautos pareiga- Vasario 16 parei
kštą valią pildyti. Klaipėdą atlietuvinti nesiseka jau per 13 
metų. Vilnių atvaduoti nepajėgėm jau 15 metų. Nejaugi 
atlaisvintą tėvynę nesujungsim, nesustiprinsim?

Lietuva maža. Didžiosios valstybės mažai tepaiso. Lie
tuva laisva dėl jų politinių machinacijų. Mums reikia iš
naudoti momentą valstybę stiprinti. Valstybė stipri, jei 
tauta, kad ir maža, vieninga. Deja, mūsiškė ne vieninga. 
Gruodžio 17 d. 1926 m. atrodė tautai išgelbėjimo diena. 
Dešimtieji metai eina, kai tautininkai, mažiausia Lietuvos 
politinė grupelė, valdo valstybę nepaisydami ir nepildyda
ma tautos valios. Ji pamindžiojo Vasario 16 aktą. Seimo 
nustatytus pamatus paneigė. Demokratybę' Lietuvoje at
metė, Jos valia — tautos valia.

Astuonioliktus nepriklausomybės metus minės visa iš
eivija. Išeivijos pareiga budėti Nepriklausomybės sargybo
je. Ji negali tylėti pavojų akyvaizdoje. Išeivija turi gelbėti 
Klaipėdą ir Vilnių. Kartu kreipia akis į nenormalę ir ne
neteisėtą padėtį Tėvynėje. Ji šaukia: Pildykit tautos va
lią I Atstatykit tautos atstovybę! Nepaneikit Vasario 16 d. 
akto! Tegyvuoja Nepriklausoma Lietuva su Laisva Klaipė
da ir Sostine Vilniumi! J -
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Vienas rusti pabėgėlis 
Solovkų salų (Sovietų kalė
jimas) parašė vokiečių Ger
mante laikraštyj tokius atsi
minimus apie apleistus Sovie 
tų vaikus.

— Drauge su kitais kali
niais buvau paskirtas kasti 
duobes vaikams įnirusiems 
nuo šalčio ir bado. Tie vai
kai buvo sugaudyti iš Char
kovo, Rostovo, Kijevo, Mas
kvos, Leningrado ir kitų 
miestų.

Komunistų valdžia nutarė 
išnaikinti visus be namų vai 
kus, kurie jiems sudarė rū
pesčių ir buvo jiems tik sun 
kenybė.

Niekada neužmiršiu, kaip 
buvo iškraunami du laivai, 
kurie į mūsų salą atvežė tų 
vaikų būrį. Sovietų karinin
kai tą ’’kaimenę” varė nuo

• v is

vandens, prašė duonos, rūbų, * 
bet netrukus barakai prade- ( 
jo nepaprastai tuštėti. Kas 
rytas būdavo išnešama 30— 
40 vaikų. Buvo paskirti aš- 
tuoni žmonės, jų tarpe ir aš, 
vaikams laidoti. Skaičiau la
vonus. Jų buvo 357. Jie tar
tum malkos buvo metami į 
bendrą duobę. Mane šiurpu
liai sukrėtė, kai grabo tylą, 
mums bedirbant, pertraukė 
vieno čekįsto Pankratovo 
šėtoniškas juokas: ”n 1 
nė vienas jų nežino, 
juos laidojame”..^

Prisiminus tuos kapus, ku
riuos keletą dienų teko kas
ti,. dar šiandien jaučiu, kaip 
plaukai stojas ant galvos.

Tai tokios nelaimės ištin
ka tautas, kurios išveja Die
va. ”P. P.”

Direktorija ir Seimelis gert 
tų duotą priesaiką ir nelau

žytų'•Konvencijos. Kito išori
nio pavojaus Klaipėdos Kra
štui tuo tarpu nėra, o be to, 
— visa Lietuva yra pasiry
žusi Klaipėdos Kraštą ginti 
su visu atkaklumu.

kad

’’KAIMYNIŠKOS” INTRI
GOS

VIENYBEI 50 METŲ

Prieš virs 50 metų taip 
vadintas Amerikos lietuviš
kas svietas jau turėjo keletą 
savo laikraščių, kurie, ta
čiau, čia kūrėsi čia vėl žlu
go-. Tik 1886 m. Plymouth, 
Pa. kun. Aleksandro Burbos 
sukurtoji „Vienybė” Lietu
vninkų” kurios pirmuoju 
leidėju buvo bemokslis Juo
zas Paukštis, išsilaikė per

APŽVALGA:-
------ —oOo------- -

50 metų. Šis seniausias be 
pertraukos ėjęs lietuvių lai
kraštis atitekdinėjo tai į vie
nų, tai į kitų pakraipii žmo
nių rankas ir sulyg to sklei
dė tai vieną tai kitą srovinę 
tautinę mintį.

Šiemet vasario 10 d. Vie
nybė šventė 50 m. sukaktį, 
kuri atžymėta padidinta ju
biliejine laida.. Nors ’’Vie
nybės” šeimininkai ir nesu
gebėjo šia proga visai nuo-

kus. Tų vaikų niekas nesu- 
rašinėjo, niekas neskaitė, 
niekas neklausė jų vardo ar 
pavardės. Tie laivai atvežė 
apie 6,000 vaikų. Beveik vi
si buvo skuduriais prisiden
gę, basi. Nelaimingi vaikai 
drebėjo iš šalčio, glaudės 
prie vienas kito. Jų akys de
gė karščiu, jų lūpos buvo mė
lynos. Buvo aiškiai matyti, 
kad jie turėjo patirti baisias 
kančias,... Tai buvo baisus 
vaizdas, kurio negalima už
miršti.

Iš mūsų salos jie buvo nu
gabenti į salą Kond, kalinių 
pavadinta Mirties Sala.

Toliau tame pačiame laik
raštyje buvęs komunisti| ka
linys aprašo tų nalaimigųjų 
vaikų gyvenimą toje saloje, 
kur vaikai kas antrą dieną 
tegaudavo duonos, kur turėjo 
gyventi barakuose be langų, 
kiauru stogu, be krosnių, 
supuvusiomis grindimis, be

’’’nikams duonos. Kas
’io gavr’a'i'n 1

Lietuvos kaimynas, 
gal pripuolamai, o

H 
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Insidėmėtina, kad su p. 
Baldžiaus Direktorijos atsi
radimu Klaipėdoje prasidėjo 
atviras atakavimas Klaipė
dos lietuvių, o per tai ir Lie 
tuvos: visur proteguojami 
vokiečiai, vejama lauk lietu
vių kalba mokyklose ir įstai 
gose, nors, einant Klaipėdos 
Konvencijos 27 posmu, lie
tuvių ir vokiečių kalboms 
teikiama lygybė. Tas. 
vencijos paragrafas 
skamba:

’’Lietuvių kalba ir
čių kalba bus pripažintos ly
giai oficialinėmis kalbomis 
Klaipėdos teritorijoje.” — 
’ ’The Lithuanian and the 
German languages shall be 
recognized on the same foot 
ing as official languages, in 
the Memel Territory”.

Pono Baldžiaus direktoria
vimas atrodo lyg savo parti
jai aklas pataikavimas^ negu 
krašto reikale ir Konvenci
jos nuostatų dabojimas., O 
ponas direktorius kaipo* vo
kiškos kultūros lietuvis ro
dos galėtų sulošti labai svais 
bią rolę; sureguliuoti krašto 
gyventojų (lietuvių ir vokie
čių) santykius, taip, kad įsi
gyventų lygybė ir savygarba. 
Tai būtų ir teisinga ir natū
ralu ir tas beabejo įvyktų 
jei nesipainiotų išorinis 
spaudimas. Baldžiaus pasirin 
ktoii taktika tiktai parodo, 
kad tas žmogus nėra, anot 
Vydūno ’’sau žmogus”, bet

nnvstovu Lietu- c
Kirfnm Klaipėdos Kra 

nfnriui tenka ne- 
n r ’Soįrrfl daboti, kad

Kitas 
lenkai, 
gal vokiečiij inspiruoti (mat 
dabar lenkas ir vokietys 
’’draugai”) vėl sumanė Lie 
tuvai kenkti. Pirmiausiai, 
lenkai bando griauti Lietu
vos moralinį autoritetą, pri- 
kišdami, būk Lietuva santy
kiavusi su ukrainiečiais — 
terroristais, kurie apkaltinti 
dėl lenkų ministerio nušovi
mo. Dėl to, kad lietuviai ir 
ukrainiečiai nuo Vytauto lai
kų neslepia tarpusavio tradi 
cinio draugingumo ir šiuo 
tarpu Kaune turi lietuvią- 
ukrainiečių kultūros tikslams 
draugiją, — lenkams to už
teko, kad mesti nedorą kal
tinimą Lietuvai: būk Lietu 
vos oficialus asmens šelpė 
juos pinigais ir aprūpindavę 
pasais. Tie kaltinimai nėra 
įrodyti, bet tik yra spėjami: 
’ ’’Jei įtarimai pasitvirtintą”
— pareiškė lenkų ministe- || 
ris-------tai Lietuvai būtą |
kaltinama kaipo taikos ardy- 
toja’’’. Lietuvos Vyriausybe 
lenkų įtarinėjimus yra grirf į 
tai paneigusi. Yra supranta- || 
ma, kam lenkams prireikė j 
supinti pasaką apie ukraime 
čių rėmimą Lietuvoje: jiems I 
parūpo’ atsilygint i Lietuvai ; į 
už P. O". W. ir Plečkaitimn- 
kU išaiškinimą Ženevoje; 
mat lenkų vyriausybes rolė 
tose antilietuviškose organi
zacijose išlindo kaipo yla 8 
maišos Aišku, kad lenkai sfr. 
vo įtarinėjimais negali su
griauti Lietuvos moralinio • 
autoriteto nes jįj pačių auto 
ritėtas pasaulio akyse se^ 

t (nuo Zėligowskio maršo i 
Vilnių)' nebežiba\ į

Lenkai nesidrovėdami 
(mat paprato) imasi ir kit* 
žygio prieš Lietuvą kail 
spaudoje rašoma: grasia 
puolimu Vilnijos lietuvių, j! 
mokyklų, organizacijų. Bf! 
čia nieko naujo: taip visi ofr s 
pantai daro. Už tai Vilnia 
Krašto lietuviams priguli i 
liuosybėje gyvenančių liet* 
vių moralinė ir materiali • i -
parama. Kaį Amerikon * 
vyks p. V. Uždavinis, 
sų Vilniaus ’ ’ redaktorius, tJ 
bus progos apie visą tai sfl1 
kiau patirti.
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ŠERMUKŠNINĖ

ŠIURPI SUBATA

Subatoj, Vasario 8 d. Broo 
klyne (ant Rodney Stryto) 
Stankowskis (lenkas) paplo
vė savo žmoną (lie
tuvę) ir pats pasipiovė. 
Amerikanckos gazietos rašo, 
kad jis nesenai paleistas iš 
kalėjimo, kame sėdėjo pus
antrų metų už paskolinimą 
kitam ponaičiui pištalieto, su 
kuriuom anas nušovęs tūlą 
’’saliūninę” panelę. Sakoma, 
kad Stankowskis grįžęs iš 
kalėjimo, rado žmonos išai- 
kvotą nemažai pinigų.- Bet 
žmonės sako, kad žmona 
tuos pinigus paskolinusi vie 
nam lietuviškam ’’biznie
riui”, kuris ir be Stankow- 
skienės tūkstančių turi ne 
mažai skolų ir vargiai jas iš- 
streitins. Tai ot koks liūdnas 
galas šeimos, kur vyras ne
pasitiki moterim, kuri' sau 
’’apekūnų” ieško pas sveti 
mus vyrus. Nemažai tokių liū 
dmi apmislinimi] perbėga, 
kai pradedi rokuot kiek to
kių nelaimingų šeimų yra 
pas mus. O tos nelaimės prie
žastim dažniausia būna dei 
mantais apsimovę, išsipuošę 
frantai, kurie lyg ta kirmė
lė ėda žmonių gyvenimą. 
Verčiau Stankowskis būti] 
juos susiradęs,... '

RESYVERĮ UŽMIRŠO
Kai ’’Vienybė” norėjo nu

sikratyti ponų šėrininkij — 
leidėjų, tai buvęs ’’Vieny
bės” štabo narys D. Klinga 
pirmas atsivedė miesto Mar
šalą ir oficialiai užlipdė 
’’Vienybės” ’’burną”, pa
kabindamas ant jos lūpų di 
dėlę spyną. Domininkas taip 
darė galbūt prastai, o net ir 
visai minkštai, dalyką apmis- 
linęs,... Bet, pamiršus tą, ei
kim prie kito kuriozo. Per 
kurį laiką tas popas Domi 
ninkas nenorėjo net į ’’Vie
nybės” duris žiūrėti, o jo 
’’nugalėtojus” čigonais va
dino. Tikt ve, nė iš šio, nė 
iš to, Klinga vėl pradėjo lai 
žytis prie ’’čigonų” ir da 
bar liko jų draugu. Man ne
aišku, ar Klinga liko čigonu,

ar tik biznio sumetimais įlin
do į jo vadinamą ’’čigonų” 
palapinę. Bet mano delno ro 
kanda klojasi: ’’Čigonai” 
nujaučia sunkią žiemą savo 
palapinėj; jiems ji gal teks 
iš naujo perstatyt, o gal net 
permūfyt į šiltesnį ’’svieto 
kraštą”. Taigi Klinga pak
viestas į talką, kaipo geras 
tokio (monki) biznio žino- 
novas, ekspertas. Bet ką 
veiks ”Tautininkų Klubas” 
be Klingos?

Gavėnios kursai
Girdėjau, kad Kat. Fede 

racijos Apskritys Gavėnios 
metu turės kursus, kuriuose 
bus aiškinama apie gazietas 
ir mūsų visą veikimą. Reiks 
man pasisiūlyti, kad ten būtų 
leista pasakyt keletą kalbų 
ir apie Šermukšninę lazdą 
bei šermukšninę košę, kurios 
mūsų dienomis būtų galima 
tiek daug išjūzint, jei tik 
būtų gerų selsmenų. Tai la
bai reikalingas štopas. ,

Apie Fundą
Kelintam numeryj matau 

Amerika skelbia apie naujų 
raidžių fondą. Per porą nu- 
mėnesių surinkta $70.00, bet 
vis nuo privačių žmonių. O 
kur mūsų sosaidės ? Ar jų na 
riai pasitaikins tik gražiom 

‘■kalbom suvo susirinkimuose? 
(Ištikro tai didelis neonaras 
ir yra smertelnas griekas 
būti taip apsileidusiom, ne
sirūpinti savo gazieta, kuri 
deda visas pastangas pagel
bėt tom draugijom. Aš mis 
linu, kad tų draugijų val
dybom ypač reiktų šermukš
ninės.

Yra svieto, nėr parėtko
’’Vienybės” vakaruškose 

buvę nemaža žmonių, o dar 
daugiau salėj dūmų ir triuk
šmo. Tysliava poezijas skaitė 
be žodžių, o Segas ’’karalai 
tęs” perstatydamas darė re
peticijas, kurių niekas nesu
prato, nes viskas atlikta be 
žodžių ir be nudavimų. Iš 
kitur atvykęs choras New 
Yorko išsigando ir dainas 
traukė kaip kantoriai gies 
mes per pagrabą. Žmonių bu
vo prisirinkę daug, bet nebu
vo kas juos tvarko.

Dėde.

— Vincai, nuimk man tą * •
kirminą nuo suknios! Grei
čiau!

— Bijau. Man dar gali įką
sti.

— Kiaulė, sakei, kad dėl 
manęs esi pasirengęs net liū
tą pulti.

— Taip, bet kas kita liū
tas, o kas kita kirminas.

LAISVĖ

Gili senovė. Lietuvių tau 
ta, susiskirsčiusi giminėmis, 
ramiai sau gyvena savo Ne 
mimo ir Vyslos pakraščiuo
se. Tuo tarpu skandinavai, 
vokiečiai pasklido po visą 
Europą. Lietuviai ramūs. Jų 
nevilioja gruobuoniavimas. 
Kaip jam reikia, jis moka 
pasiekti ir tolimiausias šalis. 
Jis nebijo lenkiškų vilyčių ar 
vokiški], plieno šarvų. Bet 
jis labiausiai pamilo ir pri
sirišo prie savo krašto.; gy 
vena versdamasis žemės ūkiu, 
žvejyba ir medžiokle..

Bet štai XIII amžiaus pra 
džioje iš kažin kur. atsibasto 
plėšikai vienuolių rūbuose, 
su išsiūtais juose kryžiais, 
tai vokiečių kryžiuočių or- 
denas. Atsibasto prie Lietu
vos, neva krikščionybės pla 
tinti, o ištikro plėšti ir pa
vergti niekuo nekaltus lie
tuvius. »

Prasidėjo žiaurios kovos— 
’ ’kryžiaus kovos ’ ’, kuriose 
reikėjo tapti plėšikų vergais, 
mirti, arba laimėti.. Kova su 
tais plėšikiškais buvo sun 
ki, jiems iš visos Europos 
šalių plaukdavo šarvuotų vy
rų būriai, kurie nekaltų 
žmonių žudymu tikėjosi gau
ti nuodėmių atleidimą. Lie 
tuviai krito, mirė, bet savo 
žemės nei vienos pėdos neuž
leido. Jie mylėjo ir brangi
no nepriklausomybę ir lais
vę, ir laisvais bevelijo nu
mirti, nei nelaisvėj gyventi.

Šita baisi kova tęsėsi arti 
du šimtu metų. Lietu viii gi
minaičiai Prūsai, kovoje su 
vokiečiais žuvo, bet lietu 
viai atsilaikė ir net smarkiai 
sustiprėjo ir sukūrė didelę 
ir galingą valstybę, kurios 
sienos vienu kraštu rėmėsi. į 
Baltijos jūrą, kitu kraštu į 
Juodąją jūrą. Jeigu lietu
viai nebūtų taip branginę 
nepriklausomybės, laisvės ir 
savo žemės, tai visi jie būtų 
žuvę vergijoje.

Bet štai Lietuvos valdovai 
susigundo Lenkijos karališ
kuoju vainiku ir padaro ūni 
ją su lenkais. Lietuvių vadai, 
pamėgdžiodami lenkų bajo 
rus, atėmė liaudžiai visas 
teises ir pavertė ją bau
džiauninkais. Lietuvos vadai 
greit nutautėjo, prigėrę len
kiškojo raugo užmiršo Lietu 
vą. Patys tik puotavo, gėrė, 
lėbavo. Tas juose numarino 
protėvių narsumą, tėvynės 
meilę. Jie drąsūs buvo tik 
prie taurės ir naminėse peš
tynėse. Liaudis sukaustyta

nelaisvės pančiais, tamsoje 
ir skurde paskandinta, pa
mažu nustojo tautinės sąmo 
nes; o priešų buvo galybės. 
Tokiu būdu laisvė ir neprik
lausomybė, dėl kurios protė
viai išliejo tiek daug kraujo, 
tiek paklojo aukų, tapo pa 
minta po kojomis.

Žuvo Lietuvos vadai, o jų 
ainiai tapo pikčiausi tautos 
priešai.

Bet liaudis, nors ir supan
čiota nelaisvės pančiais, pa
skandinta tamsoje, visdelto 
nemirė tautai ir saugojo jos 
kalbą, papročius. Po kurio 
laiko, nepaisant visokių tru 
kdymų, lietuvių tauta vėl 
pradėjo kaltis iš gilaus mie
go. Iškilo tautos žadintojai: 
Valančius, Baranauskas, Ku
dirka, Maironis, Basanavi
čius, Tumas, Smetona ir kiti. 
Jie atgaivino dar nežuvusius 
želmenis — tautos sąmonę; 
ją pradėjo gaivinti, ugdyti. 
Jiems į pagalbą atėjo visas 
būrys jaunesniųjų.

Tauta pradėjo atgyti; nors 
jos kūnas dar tebebuvo dvi
galvio erelio nagais suspaus
tas. Štai 1905 metais pasiro
do pirmas pragiedrulis; šim 
tai susipratusių tautos sūnų 
skuba į Didyjį Vilniaus Sei
mą, kad bendromis jėgomis 
prikelti tautą. Bet atgijęs 
želmuo dar buvo silpnas, 
priešai jį palaužė.

Tačiau Didysis karas ga
lutinai nubloškia karsto ant 
vožtę ir 1918 metų vasario 
16 d. Lietuva keliasi iš nu
mirusių ir tampa nepriklau
soma. Bet vos spėjusią prisi
kelti Lietuvą iš visų pusių 
apspinta priešai: raudonieji 
ryti] ’ ’apaštalai ’ ’, tarptauti
niai plėšikai bermontininkai, 
o iš pietų amžinieji lietuvių 
priešai lenkai, visi ištiestais 
nagais stengiasi įsikibti į 
naujai atgimusios tautos kū
ną. Bet čia stojo ištikimie
ji jos sūnūs, kurie ją atgy- 
nė. Priešai tapo atmušti ir 
išstumti.

Nors lenkai, Pilsudskių, 
Skirmuntų, peoviakų ir kitų 
tautos išsigimėlių remiami, 
giliai įlindo į Lietuvos kū
ną ir vis dar jį ėda ir dar 
iki šio laiko tebekankina treč 
dalį Lietuvos, su sostine Vil
nium, tačiau dalis tautos tu
ri nepriklausomybę.

Paskelbtoji Vasario 16 ne
priklausomybė pradėjo žadin 
ti visus; pamažu atbunda 
tauta ir renkasi po nepriklau 
somybės vėleva. Tačiau dar 
yra tokių, kurie prisigėrę! 
lenkiškų, rusiškų ir vokiškų,

nuodų,nesupranta mūs tautos 
reikalų. Mes turime stengtis, 
kad užsinuodinę prablaivėtų, 
o prablaivėję supras laisvės 
ir nepriklausomybės reikš
mę, pamils ją, kaip kad ją 
mylėjo mūsų prabočiai. Ta
da atgis gilios senovės Min
daugo, Gedemino, Kęstučio, 
Algirdo, Vytauto dvasia ir, 
jų didieji darbai.

Artinasi valanda, kad rei
kės stoti į galutiną kovą už 
sostinę Vilnių ir Rytprūsius. 
Tad budėkime ir dirbkime,

I kad 20-sius nepriklausomy
bės metus minėtume mūsų 
sostinėj •— Vilniuje.

V. T.

RADIO IŠ KAUNO

Vėl girdėsime radio pro
gramą iš Kauno Vasario 16. 
Gerai įsižiūrėkite į žemiau 
teikiamas informacija.

ELTA iš Kauno pranešė, 
kad National Brocadcasting 
Company apsiėmė perduoti į 
Ameriką dalį iškilmingojo 
koncerto, kuris įvyks Kaune, 
Valstybės Teatre Vasario 16 
dieną š. m. Bus girdima 
Amerikoje šiuo laiku:

Ryti] Amerikos laiku 
(New Yorko) nuo 2:30 P. M. 
iki 3:00 P. M.

Amerikos vakarų (Chica- 
gos) laiku: nuo 1 -30 P. M. 
iki 2:00 P. M.

National Broadcasting 
Company mums dar pranešė, 
kad Kauno radio programa 
yra pasiūlyta sekančioms 
radio stotims: WEAK New 
York, WEEL Boston, WTIC 
Hartford, WJAR Providen
ce, WTAG Worcester, 
WCBH Portland, Me., KYW 
Philadelphia, WFBR Balti
more, WRC Washington, 
WGY Schenectady, WBEN 
Buffalo, WCAE Pittsburgh, 
WTAM Cleveland, WWJ 
Detroit, KSD St. Louis, 
WHO Des 9 WOW
Omaha, WDAF Kansas City, 
WLW ir WSAI Cincinnati, 
KPO San Francisco, KFI 
Los Angeles, KGW Portland, 
KOMO Seatie, KGA Spoka
ne, WLS, WMAQ, WENR ar 
WCFL Chicago.

Galimas daiktas, kad nevi- 
sos aukščiau paminėtos sto
tys apsiims tuo' pasiūlymu 
pasinaudoti: iš anksto ir 
žinoti negalima kokiose sto
tyse Lietuvos radio progra
ma bus girdima, — tačiaus 
yra patartina laikui atėjus 
tas stotis išbandyti. Taigi pa 
sižymėkite sau 16( Vasario 
tuojau po pusdienio bus gir
dėti Kauno radio.'
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SVARBESNI LIETUVOS ISTORIJOS

(Pažymėta ir kiti Lietuvai reikšmingi įvykiai)

1919 m. spalių 15 d. įvyko 
smarkios lietuvių kovos su 
bermontininkais ties Šiaulė
nais, Šiauliaieiais.

1919 m. spalių 15-16 d. 
hernymtininkai užėmė Rad
viliškį ir Biržus; spalių 19 
Santarvė pareikalavo sustab
dyti kovas su bermontinin
kais. Tuo būdu jie išliko vi
siškai lietuvių nesunaikinti.

1919 m. lapkričio 15 d. iš 
Lietvos išsikraustė paskuti- 

k *ms vokiečių transportas.
1919 m. lapkričio 22 d. į- 

vyko didelės lietuvių kovos 
su bermontininkais ties Meš
kuičiais, Kuktiškių, Radvi
liškiu.

1919 m. gruodžio 15 d. lie 
tuviai išvijo visas Bermonto 
gaujas iš Lietuvos.

1920 m. sausio 20 d. Kaune 
atidaryti Lietuvos Aukštieji 
Kursai, davę universitetui 
pradžią.

1920 m. vasario 14 d. Pran 
cūzų kariuomene okupavo 
Klaipėdos kraštą.

1920 m. gegužės 15 d. susi
rinko Kaune Lietuvos Steigia 
masis Seimas.

1920 m. liepos 15 d. Lietu
vos kariuomenė įėjo į Vilnių, 
įėjo ir bolševikų kariuomenė.

1920 m. liepos 12 d. Lie
tuva pasirašė taikos sutartį 
su Rusija Maskvoje.

1920 m. liepos 19 d. lietu
viai išmušė lenkus iš Seinų.

1920 m. liepos 30 d. lietu
viai užėmė Suvalkus.

1920 m. rugp. 10 d. lietu
viai iš bolševikų atėmė Šven

čionis ir Švenčionėlius..

1920 m. rugpiūčio 27 d. 
lietuvių kariuomenė užėmė 
Vileiką ir privertė bolševi
kus Vilnių apleisti.

1920 m. rugsėjo 29 d. pra
sidėjo istoriškos lietuvių 
derybos su lekais Suvalkuo
se.

1920 m. spalių 6 d. lietu
viai su lenkais Suvalkuose 
susitarė sustabdyti kovas, 
spalių 7 d. pasirašė sutartį.

1920 m. spalių 9 d. lenkai 
klasta užgrobė Vilnių.

1920 m. lapkričio 20-24 d. 
likviduoti pro frontą prasi
veržę lenkų raiteliai. Aktin
gai lenkų raitelius persekio
jo Lietuvos šauliai.

1921 m. rugsėjo 22 d. Lie
tuva priimta Tautų Sąjun
gom

1921 m. spalių 1 d. lenkai 
užpuolė Vilniuje lietuvių
kultūrines ištaigas, uždraudė 

gimnaziją ir žvėriškai kan
kino mokinius.

1921 m. gruodžio 9 d. mi
rė rašytoja Julija Žymantie-.K 
nė-Žemaitė.

1922 m. vasario 16 d. įkur
tas Lietuvos universitetas, 
1930 m. pavadintas Vytauto 
Didžiojo vardu.

1922 m, liepos 27 d. Ame
rikos Jungt. Valst. pripažino 
Lietuvos respubliką de jure.

1922 m. gruodžio 20 d. An 
glija, Pranei j a, Italija ir Ja
ponija pripažino Lietuvos 
respubliką de jure.

1923 m. sausio 15 d. pa
skelbta pirmutinė nepriklau
somos Lietuvos vyrų mobili
zacija..

1923 m. sausio 19 d. Šilu
tėje įvykęs iš okupacijos 
jungo išsilaisvinusių klaipė
diečių suvažiavimas nutarė 
prisijungti prie Diddž. Lie
tuvos;

1923 m. vasario 15 d. len
kai įsiveržė į neutralę juostą 
ties Valkininkais.

1924 m. gruodžio 1 d. mi
rė didis kalbų žinovas i rLie- 
tuvos istorikas prof. K. Bū
ga.

1926 m. balandžio 26 d. 
Kaune mirė dį^is lietuvių 
tautos žadintojas, rašytojas, 
kanaun. Juozas Tumas — Vai 
šgantas, ’’Pragiedrulių” au
torius. Sunkiaisiais laikais re e 
dagavo ’’Tėvynės Sargą”.

1926 m. rugpiūčio 12 die
ną mirė pirmojo lietuviško
jo dienraščio ’’Vilniaus Ži- 
nių” įkūrėjas, didelis kovo
tojas dėl lietuviij spaudos 
laisvės inž. Petras Vileišis.

1926 m. gruodžio 17 d. Lie 
tuvoje įvyko perversmas. At 
sistatydino Respublikos P*6* 
zidentas dr. K. Grinius, & 
rinktas A. Smetona.

LENGVAS UŽSIRŪKYTAS ką nors suteikia kiekvienam rūkytojui!
I

J

Copyright, 1886. The American Tobacco Comptf/

Luckies yra mažiau rugstūs
.-H

Nesenai padaryti cheminiai

•X •A

^į>.
£

populiarūs cigaretų išdirbi
niai turi rūgštume perviršių 
nuo 53% iki 100% daugiau 
negu Lucky Strike.
• Daviniai Patikrinta Nepriklausomų 
^Cheminių Laboratorijų Ir Tyrint- 

jimo Grupių

rodo, jog viršutiniai lapai turi per

viršių šarmų, kurie linkę duoti šiuri-

LUCKIES
lengvas uzsirukymcis

_ . _ . ,, X -• 1 ■ T « C T n A C T F n 1 ■

LUCKIES YRA MAŽIAU RŪGŠTŪS

Rūgštumo Perviršius Kitų Populiarių Išdirbinių. Lyginant Su 
Lucky Strike Cigaretaia

r ... s . t
* * - ---- 3-----A.llll.1,! Al 5... a .... 3

BALAN C1
I • • 

a
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BRAND B

BRAND C

BRAND D
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Visokie žmones pasirenka Luckies, 
kiekvienas savais sumetimais. Bet 
kiekvienas sutinka, jog Luckies yra 
Lengvas Užiirūkymas iš turiningo, 
brandaus-kūno tabako. Tai yra gana 
stebėtinas faktas, kad lapai to 
paties tabako augalo gali kur kas 
daugiau skirtis nuo vienas kito, ne
gu lapai iš visai skirtingų rūšių 
augalų. Cheminis išnagrinėjimas

yra linkę rūgštumui dūmuose. Tai 

tik viduriniai lapai gamtoj prisiar

tina prie skoningiausios rūgšties—* 

šarmų lygsvaros. Lucky Strike Ci- 

garėtuose yra naudojami vidurinieji
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I IŠ TOLIAU IR Iš TOLI
Marianapolis

/ Kėglių Lošimas.
Šiomis dienomis Mariana- 

polio Kolegijos studentai 
pradėjo Kėglių. kontestą 
(Bowling League). Tikimąsi 
šiuo būdu žiemos nemalonu
mus nugalėti. Dalyviai kaip 
tikri sportininkai stropiai 
žaidžia, ,

Lygoje priklauso sekantie
ji rateliai: Šv. Regina, Os- 
waldas, Euzebijus, Joans, 
Agnietė, Petras.

Dabartiniu laiku Šv. Re
ginos ratelis turi daugiausia 

taškų. Atrodo, jog šio ra
telio nariai nepasiduos. Mes 
nuoširdžiai dėkojame prižiū 
rėtojams L. Gilliui ir J. Na- 
nartavičiui už jų pastangas 
sudarant šį žaidimą.

Linkim kotestui pasiseki
mo..
Spaudos sekcijos susirinki

mas
Vasario 8 d. Marianapolyj 

įvyko Spaudos Sekcijos su
sirinkimas. Pirm. Gudas ati
darė susirinkimą pakviesda- 

. mas gerb. kun. Dr. Navicką 
sukalbėti maldą.

Buvo svarstyti sekantieji . 
jpunktai

a) Korespondentų raportai
^’Draugo” — J. Mekšraitis, 
’’Garso” — J. Šakočius ir 
S. Grafas, ’’Darbininko” — 
B. Mažukna, ’’Laivo” -----
F. Skeivis, ’’Amerikos” — 
P. Venclauskas.

Pirm. Gudas paragino savo 
kalboje visus padažninti jų 
raštūs. Ateityje mūsų kores
pondentai dažniaus rašys.

b) Toliau sekė Draugo 
Jaunimo Skyriaus klausimasf 
Stud, F. Balčiūnas buvo pas
kirtas skyriaus redaktorium. 
Redaktorius visus kviečia pri 
sidėti. Ypač jaunesnieji turė
tų šia proga pasinaudoti.
Linkim redaktoriui geros 

pasekmes.

c) Studentų žodžio klausi
mas

Brangūs studentai! Susido
mėkime mūsų žurnalu. Mums 
jį beskaitant retai matome 
'■mūsų raštus. Eikime į darbą 
jr rašykime dažniau.

Visi į talką.
d) Marianapolio Kolegijos 

-moksleiviai stato savo meti
nį veikalą Kardinolo Wise
man’o ’’Paslėptoji Brangeny
bė”. Vaidinimas lankysis į- 
vairiose lietuvių kolonijose. 
ZDalyiąi jau turi roles ir są

••.F
r.
t

Į

žiningai jas kala. Du New 
Yorkiečiai — Julius Stankus 
ir Petras Venslauskas taip 
pat vaidinime.

Geriausio pasisekimo!
Gerb. kun. Navickas savo, 

kalboje pareiškė Spaudos 
reikšmę. Pasirodo, kad stip
riausias pasaulyj dalykas 
yra spauda.. Rašykime daž
nai neą tokių būdu sužinos 
mūs broliai lietuviai. Jeigu 
negalite gerai lietuviškai ra
šyti, mėginkite ir pamatysi
te, jog viskas nugalima.

Laiko trūkstant susirinki
mas baigias kun. Dr. Navic
kui maldą sukalbant.

Užėjus šalčiams ir sniegui 
ir studentai išsiveržė į orą. 
Prasidėjo pašliūžių (ski) ir 
ledo sezonas. Visa bėda, jog 
tas sportas ne visados lai
mingai baigiasi. Kartais pa
reina sumuštomis nosimis ar 
guzais kaktoje.

Petras J. Venslauskas.

LINDEN, N. J.

Lindeno lietuvių R. K. Pa
rapijos Fondas laikė metinį 
susirinkimą sausio 30, 1936 
m. Atsilankė gražus būrelis 
rėmėjų ir buvo nutarta daug 
svarbių dalykų. Valdyba iš
davė metinę finansinę apys
kaitą. Pasirodė, kad Fondas 
yra geram stovy j. Paskola 
eina žemyn, nežiūrint blogų 
metų. O tai vis dėka darbš
taus komiteto. Valdyba pa
liko ta pati: pirm. J. Liud
vinaitis, vice pirm. K. Atutis, 
prot, rast, J. Stanionis, f in, 
rast. A. Kelbonįenė, iždinin
kas J. Budrevičius.

Nutarta surengti 6 metų 
Fondo gyvavimo šeimynišką 
vakarienę pradžioj gegužės 
mėn. Į rengimo komisiją iš
rinkta: J. Budrevičius, B.

Baltimore, Md.

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.

• * i '

Kviečia Rytų Prov. Kunigų Vienybė ir Didž. N. Y. Fed. Aps. 
PASTABA: Viešbutis Hotel New Yorker randasi ties Penn
sylvania stotimi. Galima iš visur priavažiuoti požeminiais 
traukiniais visomis linijomis ligi 34 gatvės stočiai ir eit į 
8th A venų(

— Pereitą savaitę mirė: 
Mileris, fabrikonas, apie' jį 
turim mažai žinių; senas 
kriaučius V. Urbanavičius ir 
trečias T. Junikas. Ir vėl 
praretėjo mūsų kolonija.

— Vasario 4 d. palijo, tai 
buvo nepaprastas slidumas. 
Daug ir lietuvių puldinėda
mi apsidaužė šonuš. Vasario 
6 sniego pūga. Vasario 7 d. 
parapijos salėj kortavimo 
vakaras ir laimėjimas dova
nų: $25, $15 ir $10. Vado vau 
ja kun. L. J. Mendelis, ku

VIEŠA VAKARIENĖ
PIRMADIEIĮ, KOVO 2 DIEZĄ, 1936 M.

A. 7 f' /; . * ; 7 U l i ! ’ ■ - , • v * f I' ‘ ■’ I > '■

Išleisti Jo Ekscelenciją Vysk. Teofilių Matulionį 
HOTEL NEW YORKER

(Ašmontįeną, A. Kelb^nienė, 
ir J. .J. Liudvinaitis. Taipgi 
nutarta ateinančią vasarą 
(Birželio 28 d.) rengti dide
lį išvažiavimą ir kviesti visas 
vietines katalikiškas draugi
jas prie to darbo; ir taipogi 
kviesti ir iš apylinkės kata
likų visuomenę, kad nereng
tų tą dieną, o paremtų Lin- 
deniečių kilnų darbą. Į ko
misiją išrinkta J. J. Liudvi
naitis, K. Atutis susižinoti 
su apylinkės klebonais ir vei 
kėjais ir taipogi užimti par
ka Paskui buvo prisiminta, 
kad artinasi gavėnios laikas. 
Nutarta kviesti lietuvį kuni
gą dėl Velykinės išpažinties 
ir pageidauta, kad būtų iš 
pradžios gavėnios. Apsiėmė 
susižinoti B. Ašmontienė ir 
A. Kelbonienė su Elizabeth 
šv. Petro ir Povylo parap. 
klebonu, gerb. kun. J. Si
monaičiu. Lai gyvuoja Lin
deno lietuviai katalikai ir jų 
’ ’Fondas ’ \

Vasario 1 d. 1936 m. L. R. 
K. S. A, 200 kp. turėjo su
rengę ’’Card Party” Linden 
Hall. Gerai pavyko, nes žmo
nių susirinko gražus būrys. 
Tikimąsi, kad liko ir pelno. 
Būti} buvę geriau, bet gaila 
kad oras buvo blogas, neapsa 
komai slidumas.

Maskaradų balių rengia * 
Mot. Sąj. 53 kuopa vasario 
23 d. Linden Hall, Wood Ave 
ir 16th St. Mat Sąjungietės 
kada ką rengia, tai malonu 
ir dalyvauti, nes pilna įvai
rumo ; duos dovanas, gražiau 
šiai pasipuošusiam ir navat- 
niausiai apsirėdžiusiam. Są
jungietės kviečia lietuvius 
vietinius ir iš apylinkės į 
maskaradų balių . —

Amerikos Lietuvių Pašal
pos ir Politikos Klubo, Ine. 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
Wood Ave ir 16th St. Girdė
jau, kad klubas rengia didelį 
Vasario 19 d. Linden Hall, 
autobusų išvažiavimą vasaros

***»«■ f* : .i f*

laiku į pajūrį. Gero pasiseki
mo. Čia reikia pažymėti, 
kad Klūbas gyvuoja jau 9 
metai ir teikia pašalpą savo 
nariams kaip ligoje taip ir 
pomirtinės turi 2 skyrių. 
Priima narius nuo 15 iki 45 
metų amžiaus; mokestis į 
skyrių 25c. mėnesiui. Ligoje 
pašalpa $3.00 savaitėje, II 
skyriuj 50c. mėn., ligos pa
šalpa $6.00 savaitėj. Pomirti 
nė visiems lygiai. Patartiną 
visiems, kaip vyrams taip ir 
moterims prisirašyti į šį klu
bą, tuomet galėsime daugiau 
ką nuveikti ir politiniame 
vietos gyvenime. Vijurkas.

Newark, N. J.
Vasario 16 d. komitetas, 

kuris susirinkime gruodžio 
16, 1935 m. išrinktas pra
neša, kad Newarke ir apy
linkės kolonijų lietuviai Va
sario 16 d. minės tuoj po 
Mišparų (4 vai. po pietų) 
šv. Jurgio salėje, 180 New 
York Ave, Newark,. N. J. 
draugiškai paminėsime Lietu 
vos 18 metų Nepriklausomy
bės sukaktį.

Prie progos išgirsime kas 
Lietuvoje nuveikta per 18 me 
tų. Kalbėtojais bus: Gener- 
Konsulas p. P. .Daužvardis, 
SLA'. Centro rašt. Dr. M. J. 
Vinikas, D. Klinga, Dr. J. 
Kralikas, adv. K. Paulaus
kas, vietinis klebonas kun. I. 
Kelmelis; komp. Žilevičius; 
bus ir kitų pamarginimų. 
. Brangūs broliai lietuviai! 
Tik prisiminkite tas dienas 
kaip lietuviai buvome pris
pausti, savo kalba negalėjo 
me kalbėti, skaityti nei pa
rašyti, o dabar mūsų Tėvynė 
laisva, Vasario 16 d. tai yra 
ta mūsų džiaugsmo diena, 
brangiausia ir meiliausia 
mums lietuviams. Neužmirš
kime Vasario 16 ir paminėki- 
kime 18 Liet. Nepriklauso
mybės metus.

J. Ponelis, Jr. B.K. sekr.

ris visą laiką darbavosi, kad 
būtų pasekmės šio vakaro.

—Vasario 9 d. Šv. Vardo 
vyrų draugijos buvo Šv. Ko 
munija. Nors snigo kaip iš 
rago, visgi vyrai skaitlingai 
dalyvavo; vakare 8 vai. tos 
visų parapijų šv. Vardo vy
rų buvo šv. Valanda, Kris
taus Kūnę Bažnyčioj. _

— Vasario 9 į. § vai. va
kare, parapijos salėj įvyko 
įspūdingas konęęrtaą ir tęą- 
tras, parašytas ir prirengtas 
artistės ponios M. Čižauskie= 
nės. Publikos prisirinko pil
na salė, Moterų skaitlingas 
choras pasirodė ant scenos, 
puikiai pasipuošęs įvairiom 
suknelėm, ant krūtinių gėlių 
prisisegę, p. Čižauskienei pi
jami suskambinus, kad už
traukė dainelę ”Už jūrių 
marių”, tai net nustebino 
publiką. Katutėms nebuvo 
galo; kitas daineles įšaukė 
atkartot po du syk. Pasiro
dė būta gerų Lietuvos kon- 
torkų. Jos tokį gražų- įspūdį 
padarė, kad net 16 d. vasario 
rengimo komisija užprašė 
padainuot. Moterys apsiėmė. 
Garbė poniai Čižauskienei, 
kad sumanė mūsų moterų 
balsus išbandyt. Šis pirmas 
pasirodymas sukėlė gerą įspū 
dį. Po koncerto buvo loši
mas, kur moterys pavirto į 
skabrius vyrukus; iš to visi 
trūko juokais.

Kun. J. Balkūnas atvyks
Gavėnios laike atlaikyti re 

kolekiejas pas mus atsilan
kys kun. J. Balkūnas iš Ma- 
spetho. Tai bus kovo 16 d. 
Baltimoriečiai sveikina tą 
Gerbiamą svetį ir lankia jo. , -’j. ----

Prisimenu, kaip prieš porą 
metų buvau Maspethe ir už
sukau pažiūrėt lietuvių baž
nyčios. Paklibinus duris jas 
atidarė kokios 12 metų mer
gaitė, kuri laikė rankutėj 
šluotą, mums pareiškė, kad 
norim pamatyt bažnyčios. Ji 
paprašė į vidų, mes pagyrė
me, kad šviesi bažnyčia, 
kaip Lietuvoj. Tą išgirdus 
mergaitė džiaugsmu nušvito 
ir ėmė džiaugtis. Mes jau tu
rim naują tėvelį, tuojau bu- 
davosim naują bažnyčią.

Apleidę Maspethą, nueno- 
rėjjom tikėt mergaitės pra
našystei, bet taip įvyko. Bū 
tų malonu tos pranašės mer 
gaitės vardas žinot ir Ame
rikoj paskelbt.

— Prie vasario 16 d. mi
nėjimo rengiais Federacijos 
25 skyrius. Daugiausia deda 
pastangų kun. Mendelis; net 
gražių plakatų 800 laiškais 
išsiuntinėjo. J. K.
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| Didžiojo New Yorko Apylinkėj
kilmingiau džiaugtūsi savo 
sidabriniu veikimo jubilie
jum.

NAUJA VALDYBA
Lietuvių Universalio Biu

ro, Ine. šėrininkų ‘ metinis 
susirinkimas įvyko Vasario 
4 d. 1936,, biuro patalpose. 
Susirinkimas buvo labai gy
vas; nemažai ginčytasi ir 
kalbėta biuro ir Amerikos 
reikalų pagerinimo klausi
mu. Išklausyta valdybos ir 
knygų tikrinimo komisijos 
raportų; po to išrinkta nau
ja direktorių valdyba 1936 
kalnis, kum. J. Aleksiūnas, 
m., į kurią įėjo kun. N. Pa- 
kun. P. Lekėšis, Kazys Vil
niškis, Jurgis 'Tumasonis ir 
Stasys Lukoševičius.

Naujoji biuro valdyba ture 
jo savo pirmąjį posėdį Vasa 
rio 8 d. vakare, kame (daly
vavo visi direktoriai ir pa
siskirstė pareigomis sekan
čiai : K. P. Vilniškis — pir
min., St. Lukoševičius — 
sekret., —. Tumasonis — iž- 
din ir nariais direktoriais :;

- kun. N. Pakalnis, kun. J. 
Aleksiūnas ir kun. P. Lekė
šis.

Naujoji valdyba yra pasi- Į Vienas nuteistųjų Suš- 
ry^usi dirbti kiek tik jėgos k0, eks-amerikietis ir 
leis, kad per šiuos metus lai- bendradarbiavo toje komisi- 
kraštis išeitų į pakenčiamą Į joje. Todėl Lietuvhj Legio- 
padėtį.

NEW YORK CITY

Ryšyj su kelių ukrainiečių 
nuteisimu už tautiškai-patrio 
tišką veikimą lenkų okupuo- 
toj Ukrainos dalyj, Didž. 
New Yorko Ukrainiečių Tau 
tinių Ogranizacijų Centrali- 
nis Komitetas rengia milžini
šką protesto demonstraciją 
Cooper Union salėje, 4th 
Avė., ir 8th St. New Yorke. 
Sekmadienį, vasario 23 d. 2 
vai. po piet.

Demonstracijoje kalbės 
žymiausi apylinkės ukrainie
čių kalbėtojai, kelo ameriko
nai ir lietuviai. Dalyvaus ke 
Ii šimtai karo veteranų, pora 
šimtų Ukrainos nepriklauso
mybės karų dalyvių, kelios 
dešimtys lietuvhj legionierių 
ir tūkstančiai ukrainiečių.

Amerikos Lietuvių Legijo
nas jau nuo 1930 metų de
monstracijos palaiko glau- 

i džius santykius su ukrainie-

GRAŽIAI PAMINĖJO

Vasario 9 d. Karai. Ange- 
lų parap. veikianti LRK . 
Moterų S-gos 24 kuopa,

■ šventė 20 metų veikimo ju
biliejų, kurį užbaigė gražia 
vakariene parapijos salėj. 
Vakarienėj dalyvavo labai 
daug žmonių. Nemažai buvo 
matyt atstovų ir iš kitų kuo
pų, o net ir iš New Jersey, 
(Lindeno). Vakarienę gra
žiai vedė kuopos pirmin. K. 
Dumblienė, viena iš kuopos 
organizatorių. Gražią kuopos 
veikimo apžvalgą nupasako- 
kojo ponia P. T. Barziliaus- 
kienė — Krušinskaitė. Tarp 
dalyvių buvo ir Lietuvos sve 
čias, Vilkaviškio Kunigų Se
minarijos Profesorius Dr. 
kun. Ražaitis. Nuotaika buvo 
graži, o vakarienė skani. Vi
skas praėjo gražioj tvarkoj. 
Linkime, kad kuopa dar iš-

jonas organizuotai dalyvaus 
ir jo vardu kalbės Vyr. Šta
bo adjutantas adv. K. R. 
Jurgėla.

Rengėjai žadėjo kreiptis 
ir į vietos tautiškus ir kata
likų lietuvių centrus. Plati 
visuomenė raginama mitinge 
dalyvauti, pareikšti savo sim 
pati j as 
miems 
čiams.

NEW

Didžiojo New Yorko (
Federaciįos Apskritis

Penktadienį vasario 21 d. 
8 vai. vakare įvyksta vaka
rienei ruošti komisijos po
sėdis. Visi komisijos nariai 
yra būtinai kviečiami daly
vauti posėdy j, nes pasiseki
mas ar nepasisekimas šio pir 
mojo parengimo daug pri
klausys nuo komisijos pasi
šventimo pasiskirtam darbui. 
Komisijos nariai labai daug 
gero padarytų, jeigu jau da
bar pradėtų lankyti draugi
jas priklausančias prie . Fe
deracijos ir išdėstytų svarbą 
visiems draugijų nariams da 
lyvauti iškilmingoje Federa- 

I ei jos Apskričio vakarienėje, Į 
kuri įvyks Kovo (March) 22 
dieną. Draugija dalyvauda
ma minėtoje vakarienėje pil
noje savo sąstatoje (su vi
sais nariais) pasirodys, kad 
tikrai veikli ir gyvavimas 
jai užtikrintas ilgam, ilgam 
laikui.

Taigi gerbiamoji komisi
ja, petys į petį — visi į dar
bą, gi paskui didžiuosimės 

j ir džiaugsimės nuveikto gra
žaus darbo vaisiais.

Energinigai veikia
Teko sužinoti, kad komisi

ja: Redaktorius Kazys Vil
niškis ir Inžinierius Antanas
Mažeika pradėjo energingai rebeizienė, S. Subatienė, Šer- 

j lankyti draugijas, kurios dar Į tvytienė.
nepriklauso prie Federaci
jos Apskričio, labai prakti- Į vičienė. 
škai ir sumaniai išaiškinda
mi svarbą ir naudą draugijai I te. 
priklausyti prie Didžiojo ' 
New Yorko Federacijos Aps
kričio. Reikia'manyti, kad 
šio mėnesio paskutiniame 
penktadienyj (Vasario-Feb.
Į28 d.) Federacijos posėdy 
| turėsime laimės išvysti daug 
į naujų draugijų prisidedant
prie Apskričio. Tai bus vai
siai minėtos komisijos pasi
darbavimo.

mitingą prieš Lenkiją, kuri 
persekioja ir terioja vakari
nės Ukrainos gyventojus. Į 
tą protesto mitingą oficia
liai pakviestas ir D. N. Y. 
Federacijos Apskritys. Aps
kritį atstovauti įgaliotas Ka
zys Vilniškis.

Fed. Apskr. Pirmin.

Didžiojo New Yorko Fed. 
Apskr. susirinkimas įvyko 
sausio 31 d. 1936 m. Apreiš
kimo par. salėje. Susirinki
mą atidarė pirmin. malad.

Susirinkime dalyvauja se
kamos draugijos ir atstovai:

Apreiškimo parap.-.
Šv. Vardo Dr-jos: V. Vit

kus, K. Masaitis, K. Kazlau
skas, V. Žemaitis.

činskas. • .. . I
Maspeth, N. Y.

Mot. S-gos 30 kp.: O. Pe
trulienė. ' .J

Kun. J. Balkūnas.
Apskr. Valdybos*. Kun. N. 

Pakalnis, K. Vilniškis ir J. 
Tumasonis.

Svečias: P. Lukas.
Viso dalyvauja 20 draugi

jų su 51 atstovu..
Protokolas skaitomas ir 

priimamas.
Svarstoma Feder. Apskri

čio parengimas. Nutariama 
rengti vakarienę Kovo 22 d. 
Apreiškimo parap. salėje. 
Vakarienei surengti išrinkt- 
ta komisija iš 19 asmeną 
nuo visų draugijų (komisi
jos narių vardai tilpo perei
tame 1 ’Amerikos ’ ’ numery-

$

v®i-'A.

e
s

‘M

lenkų persekioja-
draugams ukrainie-

Rep.

YORKAS APVAIKŠ
ČIOS VASARIO 16 D.

Lietuvos Vyčių 12 kp. 
New Yorke apvaikščioti Lie 
tuvos Nepriklausomybės šven 
tę ir podraug pagerbti savo 
tėvus rengia gražų, iškilmin
gą parengimą su užkan
džiais, koncertu, kalbomis ir 
šokiais.

Vyčių choras užpildys kon 
į certinę programos dalį. Per- 
Įtraukų laiku kalbės įžymūs

Var( 
dovi 
nei : 
kiai 
kad 
nė 
jau

rapi 
dier 
Bus 
tina 
kstc

Ko

vyta, A. Mažeika.
Amžino Rožančiaus dr-jos: 

V. Janušonienė, P. Kruzuvie- 
nė, M. Kamarauskienė.

Gyvojo Rožančiaus dr-jos: 
A. Stagniūnienė, P. Drauge- 
lienė, N. Kazlauskienė, M. 
Vaicekauskienė, M. Gartiau- 

! skienė.
Apreiškimo parap. ch’oro: 

P. Ivanauskas, A. Kazlaus
kas..

LRKSA. 135 kp.: M. Ule-

Sodaliečių M. Milašauskiū-

V. Jėzaus draugijos No. 1 
skyrius.: T. .KlimienS.
Karalienės Angelų parapija:

Šv. Vardo draugijos: V, I 
Žemantauskas, M. Dailydė- 
nas, A. Plioplys B. Mikalaus
kas M. Mulevičius.

LRKSA 134 kp.: V. Kivy- 
ta, V. Daubaras, St. Lukoše
vičius, M. Varneckis.

Choras: F. Kizis, K. Bujo- 
I kas.
I Apaštalystės Maldos: K.Vasario 23 d.. Cooper

Union salėj, N. Y. C. Didžio- | Žylaitė, R. Pankeviėienė. 
jo New Yorko Ukrainiečių 
organizacijos rengia masinį

Tel. Elizabeth 2-8661 Res. Tel. Elizabeth 2-8537 I
MICHAEL SALIKUS

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

Apkainuoja, parduoda Pilnas patarnavimai
nejudomas nuosavybes, ' Visokios apdraudos ir

Sukolektuoja rend as bondsų reikaluose
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą 

. i—•----------------------------------------------------------------------------------------

kalbėtojai. Po užkandžių, 
koncerto ir kalbi) seks šokiai 
kuriems grieš geras orkes
tras. Įžanga 35 centai. Pra
džia 6 vai vakare.

Reikia tikėtis, jog New

Sodalietės: E. Tamašaus- 
kiūtė EI. Gudomskiūtė.

Tretininkių: J. Marcinke
vičiūtė.

I Rožančiaus draugija: A. 
Rapolskienė, A Gudomskie- 
nė.

Šv. Jurgio parapijos:
Rožančiaus draugija:

Kalbama apie Kataliką 
Akcijos kursus. Tą klausimą 
referuoja kun. J. Balkūnas. 
Svarstoma būdai ir laikas. 
Po diskusijų nutarta palikti 
viską Apskričio valdybai 
darenkant prie jos kun. J. 
Balkūną.

Vasario 16 d. reikalai ei
na geru tempu. Chorai pasi
žadėjo dalyvauti, kalbėtojai 
irgi- .. |

Pirmininkas reiškia džiaug 
smo, kad draugijos domisi i 
Federacijos veikimu ir kartu I 
ragina, kad atstovai visuo- į 
met lankytūsi susirinkimuo- į 
se skaitlingai.

Buvusios ’’Amerikos” va
karienės nepabaigti reikalai 
palikta interesuotiems tuo 
klausimu susieiti ir užbaigti 
reikalą savo tarpe.

Draugijų, kurios dar prie 
Fed. Apskričio nepriklauso 
reikalu, nutarta pasiųst į ją 
susirinkimus Apskr. atsto
vus, kurie jū susirinkimuose | 
paaiškins prie Fed. Apskr. | 
priklausymo svarbą Komisi- 
j on lankytis į minimas drau 
gijas nuskirti -. A. Mažeika 1 
ir K. Vilniškis.

Kun. J. Balkūnas prane-| 
ša, kad kovo 3 d. išvažiuoja 
iš Amerikos J. E. Vsykupas 
T. Matulionis ir išleistuvėms j 
yra rengiama vakarienė, ku- 

| ri įvyks kovo 2 d. Hotel New
Yorker, New Yerk City. Ra- ; 
gina, kas gali, dalyvauti mi Y, 
nimoje vakarienėje. Bilietai 
$2.50 vienam, ir $4.50 porai.

Federacijai ir apskričiui 
užsimoka sekamos draugijos: 
Šv. Vardo draugija Apreišk. 
par., Šv. ’Vardo draugija 
Kar. Ang. par., Mot. Sąj. 29
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Yorko ir apylinkės visuome
nė ta proga pasinaudos ir 
kartu su jaunimu apvaikš
čios savo tautos Nepriklau
somybės šventę AJiM.

Gerulienė, T. Jakupčionienė.
Mot. S-gos 35 kp.: M. 

Brangaitienė M. Ručinskie
nė.

Šv. Vardo dr-ja: M. Ku-

kp..; Gyvojo ir Amžinoj® 
Rožanč. draugijos Apreiškė 
mo par.; Rož. draugija, Šv. 
Jurgio par.; Mot. Sąjungos 
35 kp. J. Tumasonis. |

vau; 
skri 
ir k 
nio 
side
40



Vasario 14 d., 1936 m.

Apreiškimo Parap.

Smarkiai dirba.
Gyvojo Rožančiaus ir Šv. 

Vardo draugijų komisija va 
do vau j ant Onai Stagniūnie- 
nei ir Vincui Žemaičiui smar
kiai dirba.. Tenka sužinoti, 
kad Butkus, Ona Visgaitie- 
ne ir kiti komisijos nariai 
jau yra išplatinę daug tikie- 
tų. Vakariene rengiama pa
rapijos naudai įvyks sekma
dienį, šio mėnesio 23 dieną. 
Bus graži programa. Patar
tina pasipirkti tikietus iš an
ksto.

Darbo draugas.

Kolektoriai įtaisys vėlevas 
Salėje

Iki šiol Apreiškimo di
džiulėje salėje neturėta tin
kamų vėlevų. Praėjusiame 
sekmadienį įvyko parapijos 
kolektorių vaišės, laike ku
ri^ ir nutarė įtaisyti gražias 
(vieną amerikonišką ir vie
ną lietuvišką) vėlevas, kurios 
jau plevėsuos laike iškilmių 
apvaikščiojant Lietuvos ne
priklausomybės šventę Vasa
rio 16 dieną. Tikrai pavyz
dingas Apreiškimo parapijos 
kolektorių darbas.

Kolektorių prietelis.

IŠ VYČIŲ DRAMOS RATE
LIO VEIKIMO

Trečiadienį, sausio 20 d. 
New Yorke įvyko L. Vyčių 
dramos ratelio metinis susi
rinkimas, kuriam pirminin
kavo P. Vaičelis.

Šį pavasarį nutarta būti
nai pastatyti du veikalu: ko
medija ’’Mirta Činčibiraitė” 
ir drama ’Trakeikti -pini
gai”. Veikalų roles jau pa
skirstyta ir visu smarkumu 
mokomasi vadovaujant A. J. 
Mažeikai. Taipgi nutarta ge
gužės 10 d. podraug su Vy
čių namų fondo parengimu 
surengti viso apskričio vyčiij 
’’amateur” kontestą, kur lai
mėtojams bus duodama pini
ginės dovanos. Šio kontesto 
reikalais rūpintis išrinkta 
komisija iš K. Basanavi
čiaus, P. Vaičelio ir A. J. Ma
žeikos.

Į naują dramos ratelio 
valdybą išrinkta sekanti as
mens: A. J. Mažeika — pir- 
min., K. Basanavičius — iž
dininku, O. Vaičelytė — ra
štininke, S. Mažeikienė — 
knygininke, P. Vaičelis — 
scenerijij vedėju, A. J. Ma
žeika — režisorium, J. Mai
ta ir V. Kainauskas — ko
respondentais.

Apskričio namii fondo tru 
stistais išrinkta: A. J. Ma
žeika, pirm., M. Martiniais, 
P. Vaičelis, J. Vainys, — 
nariais ir S. Mažeikienę — 
sekretorė. Sekanti dramos 
ratelio posėdį nutarta laiky
ti vasario 19 d. Brooklyn, 
N. Y., o veikalų repeticijas 
turėti kas trečiadienis irgi 
Brooklyne. A. J. M.

buvo pakirsta š. m. Sausio 25 
d. ir iš Apreiškimo bažny
čios palaidota į Šv. Jono ka
pus sausio 28 d. Dėkojame 
visiems už dalyvavimą laido
tuvėse ir užpirkimą Šv. Mi
šių.

KODĖL NAMŲ SAVININ

KAI PRADĖJO KOVĄ

EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA
GRABOB1US IB BA1SAMDOTOJAS

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

Apskaitliavimai parodo, 
kad New Yorko valstijoj ne- 
judomos nuosavybės sudaro 
apie vieną trečdalį viso tur
to. Bet nejudomų nuosavybių 
įeigos sudaro tik vieną de
šimtą dalį valstijos pajamų. 
Tačiau nejudomij nuosavybių 
taksai sudaro 80% visų vals
tijos ir lokalių taksų. Reiš
kia, dabar nejudomų nuosa
vybių taksai yra daugiau 
320%, negu kad buvo 20 me
tų atgal.

Toksai nežmoniškas neju
domų nuosavybių aptaksavi- 
mas rodo nepakenčiamą ne
lygybę ir veda prie namų 
konfiskavimo, pražudymo ne 
kaltų žmonių investmeptų. 
Dėl to namų savininkai pra
dėjo kelti organizuotą balsą 
prieš neteisingą taksų paskir 
stymą, reikalaudami pertvar
kymo visos taksų sistemos.

’’Patrimpų” balius
Lietuvių Namų Savininkų 

organizacija savo reikalų 
naudai rengia ’’Patrimpų” 
balių, kuris įvyks šį šeštadie
nį, vasario 15 d. Karalienės 
Angehi parap. salėje, Roeb
ling ir So. 4th Sts.. Brookly
ne. Pradžia 7 vai. vakare. 
Įžanga 35c. Šokiams gros 
Joe Allen orkestras. Bus vi
sokių gėrimų ir užkandžių.

Liet. Namų Savininkų or- z 
ganizacija kviečia visus lie
tuvius paremti namų savinin
kų kovą už sumažinimą tak
sų. Valdyba.

Vasario 19 d. nuo 7 vai. 
vakare iš WMBQ radio sto
ties dainuos C. Brooklyno 
gražuolių choras, p. J. Brun 
dzai vadovaujant.

Telephone: Evergreen 8-7027
GARSAS BAKE RY, Inc.

SAVININKAS—A. SHRUPSKIS
Gera Duona—Žmogaus Sveikata

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

CHORAS

Sekmad. Vasario 9 d. po 
sumos įvyko Apreiškimo pa
rap. choro specialis susirinki 
mas, per kurį buvo nutarta 
rengti šokius, pusiau su Soda 
lietėm, pektad. Vasario 14 
parapijos salėj. Šis šokis pa
vadintas ”St. Valentine’s 
Dance” arba ’’Meilužių Ba
lius’t Gros Juozas Avižonis 
ir jo radio orkestras. Taigi 
visi nuoširdžiai prašomi at
silankyti ir paremti mūsų 
chorą ir sodalietes. Pelnas 
pusiau su. parapija.

A. Jagminas.

KONCERTAS, ŠOKIAI IR 
PRAKALBOS

- ~ ■ *• "5? ■

Penktadienį, vasario 21 d. 
Apreiškimo salėje Dariaus- 
Girėno Fondas rengia paren
gimą paremti trečiąjį skridi- , 
mą. Parengimo programa su
sidės iš Koncerto, Šokių ir 
Kalbų.

Koncertinę programos dalį 
išpildys didžiulis Apreiški
mo parapijos choras vado
vaujant muz. J. Jankui. Apie 
skridimą kalbės lak. A. Kiela 
ir kiti. Šokiams gros Avižo
nio orkestras. Programa pra 
sides 7:30 vai. vak. Įžanga 
40 centų. A. J. M. i

I
Tel.: STagg 2—£043 NOTARY PUBLICS

M. P. BALLAS, Inc.

GBABOBIŪS IB BALSAMUOTOJAS I

660 Grand Street, Brooklyn, N. Y. <

ITTTsTagT^^^

( ALEKS. RADZEVIČIUS
I GRABORIUS <

/ j Priešais Apreiškimo Bažnyčią 1 >

c Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam J 
> 402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y. s

1
^ tZInE^ PUBLIC I

A. J. VALANTIEJUS |
UNDERTAKER and ENBALMER I

REAL ESTATE
GENERAL INSURANCE į

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N Y i

. PADĖKA
Juozas ir Anelė Augustai 

(107-37 — 115th St. Rich
mond Hill) reiškia didelę 
padėką draugams, kaimy
nams ir giminėms, kurie pir
ko tiek daug gėlių laidojant 
mūsų mylimą dukrelę Aldu
tę, kuri taip netikėtai ir ne
lauktai pačiose žydėjimo die
nelėse negailestingos mirties

Tel. STagg 2-0783 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
107 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

per tai gardžią turi. Paragavę, pamatysit skirtumą

• iV'C't gauti ) kitus miestus
5920 7tb Avė.,

SALDOKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMU

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATOR1US < 
GAZO PEČIUS

Rankpinigių nereikia — Išsimokėjimai per tris metus 
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 

(Housing Plan)
'Standard"

JONAS MIKOLAITIS
380 So- 3rd Street.
Brooklyn \ Y 

ar farmas, kreipėtės: 
' Watervliet, N Y.

Sveikata — didžiausias tur
tas pasauly.
Kas nori Kauno duonos, gali 

j <4 ubą v Brooklyne.
Kreipkitės adresu:

Mes išvalome Garo Boile
rius oru už $2.00 Ir dau
giau Klausykite mūsų Ra
dio garsinimo kasdien 1S 
WMBQ. Jums nereikės rū
pintis nlekuom. Tik pašau, 
kite ar parašykite adresuo 

darni:

SAVAGE 4 PLATZ
994 MADISON ST.. 

BROOKLYN, N. Y.
Tel: GLtnmore 5-8733
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MASPETH, L I.

— Sekamdienį 11 vai. Ma- 
spetho parapija iškilmingai 

' švenčia Lietuvos Nepriklau
somybės Dieną naujoje baž
nyčioje. Visos parapijos dr- 
jos dalyvaus formaliai baž- 
nycioje su savo velevomis. 
Iškilmingos Mišios bus lai
komos už Lietuvą ir pamoks 
las pasakytas pritaikintas 
tai iškilmei. - Palaiminimas 
su Švč. Sakramentu bus tei- 
kiamas tuoj po Mišių. Mišpa
rų toje dienoje nebus, nes 
duodama žmonėms proga at
vykti į Apreiškimo svetainę 
4 vai. po pietų, kur visi lie
tuviai su pritaikinta progra
ma minės Lietuvos Neprik
lausomybės Dieną.

— Parapijos choras šešta
dienio vakare Vasario 15 d. 
"rengia šokius su įvairiais pa
gražinimais ir gera orkestrą. 
Visą uždarbį skiria naujai 
Bažnyčiai. Viso Maspetho 
jaunimo lauksime šeštadienio 
vakare atsilankant 7:30 vai. 
parapijos salėje.

— Maspethe susikūrus Na
šlių Draugija rengia pirmą 
susipažinimo balių su šokiais 
Vasario 21 d. parapijos sa
lėje, 7:30 vai. vakare. Visą 
uždarbį skiria naujai Bažny
čiai. Pastaroji draugija su
sideda iš viso Brooklyno, 
Maspetho, ir Long Island 
našlių ir gyvanašlių. Kadan
gi jų balius pasitaiko penkta 
dienyj — su silkėmis, todėl 
duona,. silkės ir pyragai bus 
.duodami veltui. Įžanga tik 
25 centai.

Šioj savaitėj susituoks: 
Vasario 16 d. 5 vai. Barbora 
Els worth su Jonu McGann. 
Vasario 22 d. Ona Vastoras 
su Edvardu Adomaičiu, ir 
Elena Riauba su Broniu Sta- 
kowskiu.,

Šią savaitę Maspetho kle
bonas kun. J. Balkūnas 

, vo smarkiai susirgęs.
Petrauskas rūpestingai 
gydė, dabar džiaugiasi,
pasisekė kleboną pagydyti.

— Maspetho lietuviai bijo
si organizuoti politinio klū
bo, kuris būti) vietiniams la
bai naudingas. Vieni įsikibę 
į Koksą nenori atsipalaidoti, 
kiti priešingi, kad vietinis 
klebonas imtų iniciatyvą, tre
ti nusipolitikavo ir savimi ne 
pasitiki, vėl. nekurie bando 
su Rulet įsigalėti. Taip ir- 
traukia, kiekvienas į savo 
pusę nieko neatsiekdami. Lie 
tuviai»pasiliks kiti) vergai’.

— Vyčių 110 kuopa gražiai 
darbuojasi- Jie leidžia sa
vaitraštį ”110 Speaks” ang
lų kalboj.

bu-
Dr.

• •
31
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Karai. Angelų Parap

Bendra Komunija
Karalienės Angelų parap. 

Sodalietes bendrai priims šv. 
Komuniją 2 šį sekmadienį per 
9 vai. Mišias. Būtų malonu, 
kad visos narės dalyvautų.

Kugelių Balius
Karai. Angelų parap. So

dalietes rengia antrą metinį 
’Kugelių Balių”, kuris į- 
vyks Vasario 21 d., (penkta 
dienį), parap. salėj. Gros ge

tras. Pradžia 8 vai. vakare. 
Sodalietes kviečia visus atsi
lankyti ant jų baliaus ir už
tikrina, kad visi būsite užga
nėdinti. A. Vasauskaitė

Ketvirtadienį, vasario 6 d. 
parapijos salėj įvyko naujai 
sutverto Karalienės Angelų 
Katalikų Klūbo mėnesinis 
susirinkimas, kuriame daly
vavo tarp narhį ir kun. J.

VASAR/O
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS IŠKILMĖ

SEKMADIENĮ, VASARIO 16 D., 1936 M.
Rengia ALRK Federacijos D. N. Y. Apskritys 

APREIŠKIMO PARAP. SALĖJ, BROOKLYNE
Bus kalbų, dainuos visų parapijų chorai. Po koncerto 
įStud. ir Prof. S-gos Centro Pirmin. J. C. Morkūno (iš

Chester, N. Y. )

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

lyn© lietuvių gyvenimo. Ateikite, pamatykite savo gimines 
ir pažystamus Lietuvoj ir gal savę patį. Po pro gramo ir pa
veikslų bus muzika ir šokiai.

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

E Tel.-. STagg 2-2306

Į PALOCIUS SALDAINIŲ
= KRAUTUVE
s GERIAUSIOS RŪŠIES
- Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
E Pusryčiai, Pietūs ir Vakarienė. Geriausia pasirįnkimaa 
E AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iŠ 
" eeriausiu bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: 
E J. GINKUS,
S 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. _
"uiiiiiiimimiHiiimiiiiiiiiimiiuiniiiiiiiiiitiiniimimmmimimmimiČ
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Laurynaitis. Sekanti asme
nys sudaro šio klūbo valdy 
bą: Adomas Smetona — pir- 
min., Bladas Brazauskas — 
viee-pirm., Alite Pupeliūtė
— prot. raštin., B. Lieberis
— fin. rast., Jurgis Milinis
— iždin., Juozas Avižonis — 
korespond., Irena Bindokiū- 
te ir Juozas Serbentas — 
maršalkos.

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:

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

Vasario 14 d., 1936 m.

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

ka
va

Šie asmenys buvo išrinkti 
komisija: B. Tvaskiūtė, H. 
kaipo Tvarkos ir Patarimo 
Paul, M. Žemaičiūtė, T. Ra- 
pulskis, C. Žemaitis ir J. 
Avižonis. ‘

1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS: 
1—2 p. p.

Ir pagal sutartį 
Tel.: MAnsfield 6-8787

Mūsų klūbas dar jaunas, o 
nariai yra pasiruošę dirbti, 
nes pavyzdys šio darbo pasi
rodys sekančiam mėnesyj 6 
d. parapijos salėj, kur mes 
rengiame didelį „Bunco Par
ty” apie kurį pranešiu vė
liau. Lai gyvuoja mūsų jau
na draugija!

J. Avižonis, koresp.

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITE)

179 So. 2nd Street

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

VALANDOS:

(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO 4th STREET

1— 8 vak.
Penktadieniais uždaryta

Tel.: EVergreen 7-9106

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND STREET

4

Penktadieniais uždaryte
Tel.: STagg 2-0706

Namų REpubllo 9-8040

VALANDOS

bus

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas ~

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

Tel.: JUniper 5—0259

Tel.: STagg 2—7177

IS PRIEŽASTIES

Yra pašalinamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis BRONCOTONE. 
šios gyduolės yra sutaisytos sulig gydytojo recepto. Jos sutelkia grei
tą palengvinimą nuo kosulio Ir kitų nesmagumų ry6y su šalčiu.

VIDURIŲ NESMAGUMUS
Galima pašalinti su daktaro Grysz’o GA8TRITONE gyduolėmis 

kurios puikiai veikla vidurių reguliavimui; šalina gazą tr nervuotu- 
mo priežastis, gelbsti pašalinimui viduriuose, susibarusių išmatų.

Virš minėtų gyduoliii galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai 1S« 
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street Brooklyn, N. Y.

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) į 
ADVOKATAS

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

REPUBLIC LIQUOR STORE
LIETUVIŠKAS MONOPOLIS 

431 Grand Street
Šalę „Amerikos” redakcijos

į Dučė 
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UŽGAVĖNĖMS IR VISO
KIEMS PASILINKSMI

NIMAMS
31 Kentucky u Ii Užgavėnėms ir visokiems pasilinksmi- 

jlįnimams geriausia ir prieinamiausią B i n Jį II
lį 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 Bum. 
Tūkstantis rūšių visokių gėrimų su žemomis kaimzmh.

jo kon1 
dabar

Sausi
ūži

TEL Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS P. ŠALIN8KAS)
GRABORIUS ir BAUSAMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs Matt* 
Dariai duodama nemokamai. Samdo automobilius įvairiems 
kalame. Kainos labai prieinamos.

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

tiniuosi

LIETUVIŠKA MESINYČIA - 8 U 0 E R AE
ANTANAS NUOBARA,

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




