
K Marianapolio Kolegija gavo 
I vieną didžiausių universite- 
Itams teisių - priimti studen- 
[ tus iš svetimų šalių. Todėl

I tis studentai iš Lietuvos, Ka
li nados, Anglijos ir k. Tai di- 
I delis laimėjimas, kadangi da

bar bręsta reikalas mainytis 
studentais su įvairiomis val
stybėmis, ypač su Lietuva. 
Ir Kanados lietuviai jau gali 
naudotis šia privilegija.i

. —o—
Kovo 17 d. į New Yorką at

vyksta Berengaria laivu V. 
Uždavinys. Ketina apvažiuoti 

visas kolonijas su paskučiau
siomis žiniomis iš Vilniaus ko

vų fronto. Jį siunčia susidė- 
jusios Vilniui Vaduoti S-ga ir 
V. G. Fondas. Kur jis apsigy
vens, nežinia. Keista, kad jo 
atvažiavimu nebuvo infor
muotas ar užklaustas Federa
cijos Centras. Kas jam marš
rutą rengs? Kas jį sutiks? 
Mūsų apylinkės veikėjai ir 
Federacijos ‘ Apskritys lauks 
jo asmeniško paaiškinimo.

—o—
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PAPILDĖ KORO 
VEIKSMUS

GENEVA. — Tautų Sąjun
gos legaliai ekspertai peržiū
rėję Locarno sutartį ir Vokie
tijos pasiaškinimą, priėjo prie 
išvados, kad Vokietija papil
dė karo aktą prieš kitas val-

teisę pasiųsti kariuomenę į 
Pareinį, visai nesiklausiant 
tarptautinio teismo ar tautų 
sąjungos.

RUMUNIJA ŠAUKIA
KARO TARYBĄ

BUCHARESTAS. — Rumu
nijos apisgynimo taryba šau-

Kaip su pasauline lietuviij kiama susirinkti šį pirmadie-

I
 Sąjunga? Laikinojo statuto 
projektas pasiųstas Kaunan, lavim’ą. 
Aiškėja, kad Lietuvos žmonės 
nepalankiai į visą šį sumany
mą žiūri. Vyriausybės sferos 
sako, kad nemaloniai žiūrį į 
visą sumanymą — nes nemato 
komitete nei vieno savo žmo
gaus (kun. Kemėžį irgi jau 
savo žmogumi nebelaiką); o 
p. Skipitis nebemėgia to dar-

W bo, nes numato, kad katalikai 
■galės būti toje organizacijoje 
■daugumoje. Visgi reikia šį 
■klausimą išjudinti. Dalykas 
Itikrai svarbus. Juk, jeigu, 
I . / ..|gmk Dieve, po metų-kitų pra
sidėtų naujas didelis karas ir 
[vėl įvyktų Lietuvos okupacija 
j— tada gerai suorganizuota 
pautas išeivija būtų vienatinė 
stipresnė tautos atrama, ko
vojant už tolimesnę Lietuvos

—o—
Prof. Pr. Dovydaitis grą

žintas Universitetan. Skriau- 
■la atitaisyta. Ar dabar reiktų 
^profesoriaus fondą nutraukti? 
me. Reikia pradėtą darbą to- 
/liau varyti. Fondas gali gel- 
. Lėti katalikui veikėjui savo 
mokslo ir religijos darbą gi
lesne vaga varyti. Suorgani- 
zuotas Fondas toliau tedirba 
ir mūsų visuomenė nuošir
džiai parems.

L.J.S. Pavasario atstovai iš 
VLietuvoš atvyksta kovo 16 d. 
^Atstovų tarpe yra mums ži-

r
-

Vokietija ištrauktų kariuome
nę iš Pareinio, jei ji pasiža
dės :

Nestatyti tvirtovių Parei- 
ny; grįžti T. Sąjungon; tartis 
kad apribojus ginklavimąsi 
žemyne, ir prisidėti prie va
karinės Europos oro saugumo 
pakto.

Tuo tarpu Sov. Rusija pa
skelbė, kad ji neturi pasiry
žimo turėti bet kokias dery
bas su Vokietija.

TRUMPOS
— Etiopijos karalius Hailie 

Salassie besąlyginiai priėmė 
T. S-gos pasiūlymą taikintis 
su Italija. Jis paveda pačiai 
Tautų S-gai pagaminti taikos 
planą.

— Kaune esą palaidota apie 
30.000 vokiečių karių, kurie 
žuvo Didž. kare prieš Rusijos

NAUJIENOS
— Birželio men. paskutinė

mis dienomis įvyks didelė 
Liet. Žemės ūkio paroda Kau-

nį apsvarstyti šalies apsigink-

Premjeras Titulescu kalbė
damas apie Hitlerio kalbą 
’’’reichstagui”, išsireiškė:

’’Vokietija juokiasi šian
die, bet Francija ir Anglija 
juoksis rytoj”.

PRANCŪZIJA STU
MIAMA PASIDUO

TI HITLERIUI

PARYŽIUS. — Nepaisant 
Anglijos atsisakymo remti 
Prancūziją, pastaroji pakar
totinai reikalavo, kad prieš 
Vokietiją turi būt veikiama.

Locarno sutarties signata
rių tolesnis pasitarimas nukel
ta į Londoną.

Prancūzijos vyriausybė nu
sprendė pasiduoti Hitleriui.
Nusprendė nereikalauti, kad

nomas stud. J. B. Laučka ir 
K. V. C. sekretorius Dr. J. 
Leimonas. Tikimės, vyčiai ir 
Federacijos Apskritys tinka
mai svečius sutiks ir priims.

—o—
Nepriklausomybės Šventės 

proga, Lietuvos prezidentas 
apdovanojo prel. M. L. Krušą 
Gedemino ordino trečiuoju 
laipsniu, konsulą Petrą Dauž- 
vardį r komp. A. Vanagaitį 
to paties ordino ketvirtuoju 
laipsniu. Svėikiname naujus 
kavalierius.

MAŽOJI ENTANTĖ
PRIEŠ VOKIETIJĄ

GENEVA. — Gautomis ži
niomis, mažoji entante — Ru
munija, Čechoslovakija ir Ju
goslavija — pranešė Franci- 
jai, kad jei Francija nesitvers 
griežti} žingsnių suvaldyti Vo
kietiją, tai mažoji entante nu
trauks sąjunga su Francija.

JAPONIJA PATEN- 
KINTA

TOKIO. — Visa Japonijos 
spauda rodo didelio pritarimo 
Vokietijos žygiui Rheino kra
šte. Japonijai nepatinka Fran
ci j os-Rusi jos sąjunga. Berly
no ir Paryžiaus žinios užima 
pirmą* vietą laikraščiuose, net 
ir Japonijos kabineto krizis 
nustumtas į antraeilę vietą.

DIDELĖS KAUTYNĖS 
ETIOPIJOJE

ROMA. — Italijos vyriau
sybė paskelbė, kad veikimas 
Etiopijoje nenutraukiamas ir 
šiuo momentu vyksta dideli 
mūšiai žieminiam karo fronte. 
Pažymima, kad italai smogia 
galutiną smūgį etiopiečiams 
ir numatomas greitu laiku

ATVYKSTA KUN.
DR. J. ŠIMKUS

Kun. dr. Jurgis Šimkus, 
buvęs keletą metų Montrea- 
lio klebonas ir keliolika metų 
užėmęs garbingas vietas Lie
tuvoje, kovo 1*1 dieną išvyk
sta į Jungt. Amerikos Valsty
bes; apie 17 kovo bus jau

— Kai Meksikos bedieviš
koji vyriausybė įvedė į 
viešąsias mokyklas socializmo 
dėstymą, tai katalikai žūt - 
būt paisryžo užlaikyti savo 
vaikus nuo bedieviškumo. Tė
vų Jungtinis Fondas veda na
mines mokyklas, kuriose mo
kosi apie 26.000 vaikučių. Mo
kyklas užlaiko turtingesnieji 
katalikai; jas lanko ir netur
tingųjų tėvų vaikučiai, kurie 
ir neturi iš ko užsimokėti.

— Am. J. Valst. Vyriausy
bė ruošiasi ne tiek turtinguo
sius ir dideles bendroves, 
kiek mases-darbininku aptak- 
suoti. Numatoma uždėti dides
nes taksas asmenims, kurie 
uždirba apie $20 savaitėj.

— Jau antra savaitė strei
kuoja New Yorko didnamių 
keltuvų (elevatorių) darbi
ninkai. Visi didieji namai su- 
paraližuoti. . Streikuojantieji 
reikalauja unijos pripažinimo

Geneva. — Tautų Sąjun
ga vasario 17 d. nusikėlė į 
naujus savo rūmus prie Le
man (Geneva) ežero. Dau-

navo rūmų pastatymas. Rū
mai buvo statomi penkerius 
metus, bet dar visiškai ne
baigti. .

Apie 600 tonų užrekorduo- 
tų kalbų bus nukelta į nau
jus rūmus.

Manoma, kad Lenkija su
sitaikys su Vokietija dėl sko
lų ryšium su Dancigo kori
dorium.

Naciai vietoje pinigų siū
lo lenkams karinės medžia
gos, kas Lenkijai reikalinga.

New Yorke ir apsistos pas 
kun. Norbertą Pakalnį, Broo- 
klyno Šv. Pan. Marijos Ap
reiškimo bažnyčios kleboną.

ne.
— Šią vasarą jau bus pra

dėtas bandymas įvesti nuola
tinį oro susisiekimą per At
lantą. Bandymais rūpinasi 
Anglijos Imperial Airways.

— Lietuvoj Austrija pirko. 
70.000 centnerių javų, kurie 
laivu ’’Luwsse” išvežta į Trie
sto uostą, o iš ten gelžkeliais 
į Austriją.

— Švedijos atsarg. karinin
kas Personas superka Klaipė
dos krašte arklius. Perka ne
dideliais kiekiais.

— Vokietijoj hitlerininkai 
pašalino iš darbų 4 tautinių 
mažumų redaktorius. Jų tar
pe yra ir lietuvių redaktorius.

— Francija užprotestavo 
T. S-goj prieš Vokietiją dėl 
Rheino militarizavimo ir Lo
carno sutarties laužymą. Ji 
reikalauja sankcijų, bet Ang
lija viską ima šaltai ir Fran
ci j ai žada gelbėti tik aktua
liam karui kilus.

— Šiandien kovo 13 d.

done, kame kviečiama daly
vauti ir Vokietija. Čia bus 
svarstomas Francijos ir Bel
gijos skundas prieš Vokietiją 
dėl Locarno sutarties sulau
žymo.

— Londono laivynų konfe
rencija, spėjama, baigsis su
sitarimu tarp Anglijos, Fran
cijos ir Am. J. Valstijų.

— Kovo 6 d. Jugoslavijos 
parlamente opozicijos atsta- 
vas Ąrnautovič paleido revol
verio šūvius į premjerą M. 
Stijadinovicių, bet nepataikė 
Pasikėsinto j as suimtas.

— .Lenkijoj, Lodziuj, strei
kavo 58.000 tekstilės fabriku 
darbininku.

— Dėl nesutarimų su kara
lium, rezignavo Graikijos ka
ro ministers Pagagos su savo 
padėjėju.

— Šveicarija yra pasiruošu
si išeiti iš T. S-gos, jei ”13 
komitetas” paskelbtų Italijai 
žibalo embargą, jei Mussolinis 
atsisakys taikintis su Etiopija
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KARO PAVOJUS PRIE REINO
Nesenai Europos spauda paskelbė vokiečių gen. štabo ’ ’pla

ną. Nr. 3”, pagal kurį vokiečiai projektuoją pulti Belgiją ir 
Prancūziją per rytinę Olandiją. Prancūzų laikraščio ’’Oeuv
re” diplomatinė korespondentė pranešė iš kariškų šaltiniij 
patyrusi, jog 1937 m., kai Vokietija bus visai atsiginklavusi, 
ji, derindama savo veiksmus su Japonija, pulsianti kartu 
Olandiją ir Čechoslovakiją.

Spauda pranešinėja, kad pagal Reiną ir Olandijos sieną 
buvo kažkas daroma. Brandenburge atidarytas fabrikas ka
riuomenei motorizuoti. Sausio 9 d. ten atidaryta karo mo
kykla. Ties Olandijos siena per 60-80 km. nuo jos tarp Kelno 
ir Wilhelmshaveno yra 15 reicho aviacijos stočių, 24 ’’oro 
sporto” centrų.

Be to, stiprinamos senos įgulos vakarų Westfalijoj, įkur
tos šešios naujos. Per Reiną statomi nauji tiltai. Statoma vi
sas tinklas autostradų. Pasieny įkurtos 55 ’’darbo mokyk
los”. O dabar kaip bomba mesta: — Kovo 7 d. militarizuota 
Reino kraštas ir virš 60.000 kareivių jau užėmė svarbiausius 
miestus. Ką tai reiškia? Prisirengę, žygį įvykdino.

Hitleris griežtai pareiškė, kad atitaisąs Versalio pakto 
skriaudas. Jis atsisakąs nuo Locarno pakto. Į Tautų Sąjungą 
noriai grįšiąs, jei Vokietija bus lygiai traktuojama su kito- 

laikui. Kodėl? Duoti užtektinai laiko sau prisiruošti ir tada 
pulti. Lietuva turi budėti. Klaipėdos autonomiją garantuoti 
nereiškia apleisti kraštą. Nepuolimo paktas nereiškia ramybę. 
Vokietys nelaiko paktų, kaip neužlaikė Locarno pakto.

Lietuva, atsargiai!
--------oOo--------

GAVĖNIOS REIKŠMĖ
Tikintieji žmonės į Kristų ir Jojo Kančios nuopelnus nuo 

pat pirmųjų krikščionybės laikų praktikuoja 40 dienų pri
siruošimo laiką prieš Kritaus garbingo prisikėlimo iš numi
rusių šventę. Tikintieji žmonės į Kristų gavėnios metu pas
ninkauja ir susilaiko nuo nepritinkančių gavėnios dvasiai 
linksmybių. Tikintieji žmonės į Kristų Gavėnios metu dau

LIKVIDUOJAMA B-VĖ ‘

’’Garsas” rašo, kad šių me
tų vasario 25 d. New < Yorke 
įvykęs akcininkų suvažiavi
mas galų gale turėjo reika
lingą kvorumą. Suvažiavimas 
apsvarstęs bendrovės padėtį, 
nutarė ją išlikviduoti turtą 
proporcionaliai išdalinant šė- 
rininkams. Likvidavimo ko- 
misijon išrinkti trys asmenys, 
būtent, generalio konsulo pa
reigas. einąs P. Daužvardis, J. 
Ambraziejus ir dr. B. K. 
Vencius.

Ši bendrovė buvo sukėlusi 
apie pusę milijono dolerių ka
pitalo. Tačiau dėl netinkamos 
vadovybės jai nesisekė. Neat
sargiuose investmentuose žu
vo daug bendrovės turto. Ge
rai, kad nors kartą pasisekė 
pravesti nutarimą bendrovę 
likviduoti, nes kitaip ir liku- 

I sis turtas visai sunyktų.

giau meldžiasi ir lanko bažnyčias, ypač Šv. Mišių laike. Ran
dasi visame pasaulyj milijonai tikinčiųjų, kurie Gavėnios 
metu eina kasdien bažnyčion išklausyti Šv. Mišių ir priimti 
Šv. Komuniją. Koks tai gražus gėlių bukietas Dievo Sūnui, 
Kurs 19 šimtų metų atgal pasiaukojo ant medžio kryžiaus, 
mirdamas už žmonijos išganymą.

Gavėnios vadovaujanti mintis tai Kristaus Kančia ant 
Kalvarijos kalno. Tikintieji žmonės kasdien prisimena šią 
baisią tragediją per kurią žmonija gauna nuodėmių atleidi
mą ir stiprybę savo gyvenimą tobulesniu daryti. Gavėnios 
metu nusidėjėliai apmastinėja Kristaus kančią, kad gautų 
nuodėmių atleidimą; šventieji prisimena Kristaus kentėji
mus, kad taptų dar šventesni. Kristaus kančia tai kaip jūra 
be krašto ir be dugno, niekas jos negali išsemti, nes Dievo! 
meilė neleidžia, kad Kristaus Kančios malonės kada nors 
išdžiūtų. Per 19 šimtmečių milijonai žmonių sėmė iš Kris
taus Kančios gailestingumo ir stiprybės, ir jeigu pasaulis 
dar gyvens dar tiek, Kristaus ant Kalvarijos kalno auka 
nestokos visus apsčiai apdovanoti pasigailėjimu ir stiprybe.

Kas mums iš pasaulio, jeigu ir įsigytam didžiausios žemiš
kos laimės: garbės, turtų, prietelių; jeigu po šiuo gyvenimo 
laimės nesurastume. Taigi mylėkime Jėzų ir Jojo Kančios 
nuopelnais pasinaudokime, ypač Gavėnios laiku, kad šio gy
venimo dienoms pasibaigus, mes būtume be nuodėmės ir ver
ti amžinosios laimės.

KLAIPĖDOS NACIAMS V0- 
KIETIJA NE MOTINA
KAUNAS. — Jau pranešta, 

kad sausio pabaigoje visi 66 
kariuomenės teismo nubausti 
valstybės išdavimo bylos da
lyviai padavė pasigailėjimo 
prašymus. Tai sužinojus, kai 
kurios įstaigos kreipėsi į 
juos klausdamos, ar dabar ka-

Francū-

mis valstybėmis. Dėl Europos taikos palaikymo jo 
mai yra toki:

1. Vokietija yra pasirengusi pradėti derybas su 
zija ir Belgija, išvesti pasienių naują nuginkluotą zoną.

2. Vokietija pasiruošusi daryti nepuolimo sutartis su Pran
cūzija ir Belgija 25 metams.

3. Vokietija kviečia Angliją ir Italiją garantuoti nepuoli
mo sutartis. Kviečia prie garantijos prisidėti ir Olandiją, 
jei ji to norėtų.

4. Vokietija palanki vakarų oro pakto užbaigimui.
• 5, Vokietijai nepuolimo paktus pasirašytų ir su rytij kai
mynais, net su Lietuva, jei ši garantuos autonomiją Klaipė
dos kraštui.

6. Vokietija grįš į Tautų Sąjungą, kai jai bus garantuotas 
pilnas vokiškų kraštų suverenumas ir tokiu būdu grąžinta 
jai lygybė tautų tarpe.

7. Galop, Vokietija tikisi, kad Tautų Sąjungos nuostatai 
bus atskirti nuo Versalio taikos sutarties, Vokietijos kalti
nimas už buvusį karą bus atšauktas ir Vokietijai bus grą
žintos kai kurios kolonijos.

Žodžiu, Vokietija tiek įsidrąsino, kad jau vykdo savo ka
riškus planus. Naziai jaučiasi stiprūs. Europa užimta su Eti
opijos karu ir sankcijomis.

Naziai dėmesio kreipė į Hitlerį. Dabar Prancūzija su Bel
gija pabūgusios koncentruoja pasieny armijas. Vokiečiai sa
vo atsiekė. Žingsnis po žingsnio didesnė vokiečhi baimė ir 
diplomatinė pagarba rodosi užsieny. Prancūzija, tiesa, gavo 
pagalbos užtikrinimą nuo talkininkų (taipgi Italijos), bet 
Anglija šaltai pradėjo sv 
tūzija be Anglijos neima žingsnio. Reikalauja sankcijų iš 
Tautų Sąjungos prieš vokiečius.

Viskas užsibaigs vokiečių laimėjimu. Kadangi niekas ne
nori karo. Tuo tarpu naziai stiprėdami įsidrąsina. Pamaty
sime, kad pradės stiprinti Lietuvos, Čechoslovakijos ir Len
kijos pasienius, kad ’’atitaisyti Versalio pakto skriaudas” 
Vokietijai. Sovietų spauda tą pramato. Nors Vokietija Lie
tuvai siūlo nepuolimo paktą, bet ne 25 metams. Tik trumpam

APŽVALGA
DAR APIE ŠLIUPĄ trys, vietoj vienos tarybos, 

susidarė dvi.
1918 m., kuomet Philadel- 

phijoj reikė j jo pasirašyti pa
vergtųjų tautų dekleraciją ir 
Šliupui toji garbė netęko, jis 
taip įsikarščiavo, kad apleido 
tarybų bendrą , posėdį New 
Yorke (McAlpin viešbutyje), 
sukeldamas didelį triukšmą, 
iškeikdamas visus veikėjus ir

o talkininkų ętaipgi naujos;, nei bažnyči 
žarstyti Hitlerio pasiųlymus. Pran-!

’’Draugas” rašo:
Kai kurie Lietuvos veikė- 

jai dr. J. Šliupą vadina pat- 
rijotu, nes nedaug težino apie 
jo veiklą Amerikos lietuvių 
tarpe. Amerikiečiai gali pasa
kyti, kad pas jį patrijotizmo 
mažai tėra. Jei jis būt buvęs 
patrijotas, jis nebūt užsiė
męs socialistų organizavimu ir grasindamas spjauti ant visų 
bedievybės platinimu. Tas jo tautiškų darbų. Iš to pasiro- 
darbas kaip tik labai daug 
kenkė mūsų tautai, nes buvo 
skaldomos jos jėgos tais lai
kais, kuomet vienybė buvo 
labai reikalinga. Vietoj orga
nizuoti tautą kovai dėl lais
vės ir 
skaldė 
kurstė, agitavo karti kunigus 

čių varpines, ir t. t.
1914 m., kilus didžiajam 

pasaulio karui, kada reikėjo 
bendro visų lietuvių fronto 
karo nukent ėjusiems lietu-

Įėjime sėdintieji Klaipėdos 
vokietininkai pageidautų, kad. 
jie būtų iškeisti į Vokietijoje 
kalinamus lietuvius. Visi Klai 
pėdos vokietininkai griežtai 
atsisakė važiuoti į Vokietiją, 
sakydami, kad jie ten neturės
jokio dorbo ir ten jiems teks J' 
gerokai badauti. Vadinasi j 
parsidavusiems Klaipėdos na- Ji 
cianas Vokietija pasidarė ne- w 
pekenčįama pamotė, kurioje 
jie nesitiki rasti jokios prieg-[|f 
landos.

ii

fe., 
ft H 

s®

gerovės, Šliupas ją 
vienus prieš kitus

sidėjo prie to, kad vietoj įs
teigti vieną fondą, įsisteigė

dė, kad Šliupui ne tauta rupi, 
bet jo asmeninė garbė.

Netrukus po to jis ėmėsi 
biznio. Pradėjo Lietuvai lai
vyną organizuoti. Tam tiks
lui rinko pinigus Amerikos 
lietuvių kolonijose. Tačiau 
Šliupo laivynas ’’nuskendo.”

Ir daugiau būt galima pa
rašyti apie Šliupo darbus, ku
rie mūsų tautai garbės neda
ro. Bet ir iš tų dalykų aišku, 
kad Šliupui nedaug terūpėjo 
mūsų tautos gerovė. Jam dau
giau rūpėjo bedievybės plati
nimas ir asmeniška garbė ir 
biznis, negu kas kitas.”

UŽDRAUDĖ FILMĄ
Valdžios skirtas mūviu ca-| i 

ras Will Hays uždraudęs ga-į||
mpti filmą, paremtą 
lair Lewis knyga ”It 
happen here ’ ’, kurioj 
duo jama kaip lengvai 
Amerikoj įsigalėti fašizmas 
ir kokios liūdnos gali būti jo ||| 
pasėkos. Ta Lewis knyga |

Sinc-| 
can’t į 
vaiz-t

Hays prisibijo ’internaeijona f ? 
plačiausia skaitoma. ’Wi1 
draudė tokią filmą gaminti. O 
linių komplikacijų ”ė ir už-'O

Be to, filmų kompanijos || 
viršininkai betgi sako, kad |Į 
jie neturi jokių žinių apie už jį 
draudimą ir jie filmą gfl'K. 
minsią.
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A. VAINAUSKAS ANTRU

KARTU AREŠTUOTAS

iš Amerikos
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Smetona, Lietuvos Preziden
tas, Kaunas, Lietuva.

Šios tautinės šventės dienos 
proga man yra malonu siųs
ti Jūsų Eksielencijai mano 
Vuriausybės nuoširdžius svei
kinimus bei tikrus linkėjimus, 
prie kurių aš labai mielai pri
sidedu, kad Lietuva, kaip ligi 
šiol, nuolatos klestėtų.

praeitis nūdien tik gražus at
siminimas, įrašytas istorijos 
lapuosna. Dabartinė Lietuva 
su Klaipėdos uostu tik 
maža dalis buvusiosios, 
Nemuno ir Neries upių.

’’Tautos šventė nėra 
tik džiaugsmingas įvykis: tai 
kartu diena, kurią Tauta ga
li ir net privalo padaryti sa
vo atliktų ‘darbų apyskaitą 
ir privalo susitelkusi apsvar
styti savo ateities planus. Tai 
ypatingai tinka Lietuvai, kuri 
švęsdama savo nepriklauso
mybės atgavimo aštuonioliktą 
sukaktį, negali nepagalvoti 
apie tam tikrą 1920 metų įvy
kį, kuriuo buvo sulaužyta 
tarptautinė teisė ir Lietuvai 
buvo padaryta didelė skriau
da, ir kurio pasėkos iki šiai 
dienai dar nėra atitaisytos, 
kaip to teisingumas reikalau
ja.

Padėjusi į savo atgimimo 
ir nepriklausomos buities pa
grindą teisingumą ir pagalbą, 
Lietuva yra pasiryžusi ir to
liau laikytis tos krypties ir 
tvirtai tiki, kad ji galų gale 
padės jai laimėti tarptautinia
me gyvenime. Toks plėtojima
sis yra lygiai būtinas visuo
tinai taikai sutvirtinti tautų 
savitarpio santikiuose.”

3. Lietuvos pagerbimas La
tvijos mokyklose. Latvijos 
Švietimo Ministerija išleido 
patvarkymą, kad 16 vasario 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės proga būtų apvaikš
čiojama Latvijos mokyklose. 
Tokiu būdu Lietuvos — Lat
vijos broliški santykiai pra
deda auklėti iš pat pamatų.

Liet. Pasiimt. Inf. Skyr.,

DR. J. LEIMONAS

labai 
prie

vien

Dr. Juozas Leimpnas

Kovo 16, atvyksta ’’Pavasa
rio” Fed. atstovai: Dr. Juo
zas Leimonas, vyriausias pa
vasarininkų federacijos vadas 
ir Juozas B. Laučka, įžymus 
Lietuvos ir Amerikos jauni
mo veikėjas.

Dr. J. Leimonas yra vienu 
iš žymiausių Lietuvos katali
kų veikėju ir ypač pavasari
niu kų-jauni m o tarpe. Ne tik 
kad jis ’’Pavasario” federa
cijai vadovauja jau net aš- 
tuoni metai, taipgi jis yra 
Kat. Veikimo Centro genera- 
liu sekretoriumi, Ateitininkų 
Federacijos vyriausios tary
bos nariu, Pasaulio Lietuvių 
Sąjungos sekretorium, ir t. t. 
Iš to viso matosi, jog tai yra 
nepaprasto būdo ir ypatybių 
asmuo, ir Amerikos visuome
nė kaip tik turės progos pir
mu kartu su juo arčiau'susi
pažinti.

Jis išvydo pasaulį vargin
go kumečio troboje 1900 m. 
rugpiūčio 23 d. Daugeliškės 
dvare. Paaugęs pradėjo lan
kyti mokyklą ir kiek prasila
vinęs tarnaudamas valščiaus 
raštinėj vis siekė pats per 
ve aukštesnio mokslo.

Užėjus didžiajam karui, 
pats vienas būdamas vos 
metų, buvo nublokštas į pla
čiąją Rusiją. Bet ir čia, neat
sižvelgiant visų karo sunku
mų, pirmai progai pasitaikius 
siekė mokslo, lankydamas 
įvairius kursus ir mokyklas, 
kol ant galo įstojo į Petrapi
lio gimnaziją. Tuoj ten tapo 
kuriai jis vadovauja du nie
kė su kitais ten buvusiais lie
tuviais. Ten išbuvo iki 1917 
metų kada įvyko Rusijos re
voliucija, per kurią turėjo pa-

Suv. ’Valst. Darbo Depart- 
mento, Tyrinėjimų skyriaus 
valdininkai ‘ Antana Vainaus- 
ką ir vėl suėmė. Šį kartą Vai
nauską kaltina už klastingu 
būdu išgavimą
Konsulo Kaune vizos įvažiuo
ti į Suv. Valstijas. Pasirodė, 
kad Vainauskas kreipdama
sis vizos paslėpė faktus, kad 
jisai daugelį kartų yra baus
tas už laužymą Lietuvos val
stybės įstatymų. Gi asmenys 
su kriminaliniu rekordu į šią 
šalį neįleidžiami. Dabar Vai
nauskui gręsia kalėjimo bau
smė, pinigiška pabauda ir 
pagaliau deportavimas į Lie
tuvą.

Sako, Vasario 14 d. Anta
ną Vainauską suėmė ir laiki
nai pasodino New Yorko fe- 
deraliniame kalėjime. Kad iš 
kalėjimo pasiliuosuoti, Vai
nauskas turi užstatyti $2.000; 
pirmutinis užstatas buvo tik 
$1.000

Vainauskas bėdon papuo
lęs, pradėjo prie įvairių as
menų kabinėtis. Pirma įskun
dė savo žmoną, o paskui de-j pasakyta Europos kraštams 

16 vasario proga, buvo tokia: 
’’Didi yra šiandien lietu

vių šventė: ji primena jų tė
vynės laisvės atgavimo pra
džią. Lietuva, kaip ir jos san- 
tarvininkės — Latvija ir Es
tija, apsisprendė nepriklauso
ma valstybe besibaigiant di
džiajam karui. Tai, palyginti, 
maži kraštai, bet jų kultūros 
pažanga pasirodė itin sparti 
ir žymi, kai atsipalaidavo 
iš svetimo jungo. Tuo gali 
kiekvienas įsitikinti, sulygi
nęs Pabaltijo prieškarinę bui
tį, kai buvo svetimoje val
džioje, su dabartine buitimi. 
Taigi Pabaltys vertas buvo to 
dėmėsie, kurs jam suteiktas 
priimant nepriklausomų val
stybių šeimon. Juk jis ne
varžomai ugdydamas savo 
tautišką kultūrą, didina ir vi
sos žmonijos kultūrinį lobį. 
Įveikdamas visokias laiko ne
geroves, jis drąsiai žygiuoja 
pro įvairias nerimo audras. 
Rimtį ir taiką palaikyti, ben
drai dirbti geroje kitų tautų 

t 

talkoje yra Pabaltijo mažų
jų tautų didžiausias noras.

’’Šiandien lietuviai šventiš- 
tiškai nusiteikę, minėdami tą 
dieną, kurią buvo jų tėvynės 
laisvės paskelbta, atsiminda
mi ir savo didingą praeitį, ka
da Lietuva siekė nuo Balti
jos iki Juodųjų jūrų. Toji

tektyvą Kazį Pilėną, girdi, 
apsiėmęs vesti jo bylą prieš 
’’Dirvą” už ’’įžeidimą” ir 
’’garbės nuplėšimą” ir reika
lavęs $350. ’’Vienybės” re
daktorius Juozas Tysliava jį 
siuntęs pas Pilėną su juo by
los reikale pasitarti. Jisai 
bandė Pilėną ir Tysliavą su
jungti suokalbyje būk jiedu 
bandė iš jo, Vainausko, 
nigų išgauti. Imigracijos 
partmento valdininkams 
lėną su Vainausku akis į 
suvedus, Vainauskas prisipa
žino, kad jis buvęs pas Pilė
ną, bet kad jokių pinigų Pi
lėnui nedavęs ir kad Pilėnas 
jam tik sakęs, jog ta byla 
brangiai apsieisianti.

Paleistas pirmą kartą ir vėl 
pradėjo prie Pilėno kabinėtis. 
Šį kartą jis sako, kad Pilėnas 
Tysliavos įkurstytas įskundęs 
jį Amerikos valdžiai/*’Dirva”

pi- 
de- 
Pi- 
akį

NEPRIKL. ŠVENTĖS 
ATGARSIAI

1. J. E. Amerikos prezi- 
| dentas pasveikino Lietuvą 16 
| vasario proga. Štai Preziden- 
I to F. D. Roosevelt’o ir Pre

zidento A. Smetonos telegra
mos :

Baltieji Rūmai, 
vasario

”Jo Ekscelencija Antanas
$

1936 m.
m. 16 d.

Franklin D. Roosevelt.” 
Kaunas, 1936 m. vasario 16. 
”Jo Ekscelencija Franklin 
D. Roosevelt, Washington, 

America, 
Nuoširdžiai dėkoju Jūsų 

Ekscelencijai už sveikinimus 
ir gerus linkėjimus, kuriuos 
Tamsta malonėj ai pasiųsti 
Lietuvos tautinės šventės die
nos proga, ir užtikrinu, kad 
Tamstos labai malonus dėme- 
sis giliai palietė mane, lygiai 
kaip ir Lietuvos žmones.

Antanas Smetona.”

Be Amerikos Prezidento, 
Lietuvą sveikino dar šių vals
tybių Prezidentai: Latvijos, 
Estonijos, Čekoslovakijos, Ar 
gentinos, Turkijos.

2. J. E. Lietuvos Preziden
to A. Smetonos radio kalba,

LIETUVIS RAUD. AR
MIJOS DIVIZIJOS 

VADAS

Mirusio Anglijos karaliaus 
Jurgio V laidotuvėse, tarp 
kitų dalyvavo ir Sovietų Ru
sijos atstovas, raudonosios ar
mijos korpuso vadas Vytau
tas Putlia. Pravažiuodamas 
pro Varšuvą, jis lenkų laik
raštininkams pareiškė:

’’Tuoj po didžiojo karo bu
vau Sovietų Rusijos karo at
stovu Berlyne. Bet ju^ grei
čiau įdomaus tai, kad 1922 m. 
aš su 27-ja divizija pėstinin
kų, kuria vadovavau, buvau 
priėjęs prie Radzymino (mie
stelis apie 20 kilometrų nuo 
Varšuvos). Dabar pravažiuo
jant kaip tik buvo įdomu pa
matyti tas apylinkes.

Tamstos vardas Vytautas?

sa-

jis
14

tuo laiku buvo pradėta orga
nizuoti Lietuvos valdžia ir be 
atidėliojimo jis stojo į darbą 
suorganizuoti valščiaus val
dybą ir taipgi su savo drau
gais sutvėrė pavasarininkų 
kuopą savo parapijoj.

Jam ramiai tėviškėj besi
darbuojant prasideda organi
zavimas savanorių pulkų, kur 
ir jis su savo draugais stoja 
Būdamas per silpnos sveika
tos eiti į frontą, paskiriamas į 
karo spaudos biurą, bet 1920 
m. ir jis išvyksta į frontą 
prieš lenkus, kur turėjo per
gyventi daug gyvybei pavojui 
gų momentų.

Vėliau jis dirba karo štabe 
ir lanko gimnaziją, kur per 
šešis mėnesius baigia net tris 
klases. 1923 m. išvyksta jis 
Friburgo universitetą, Šveica- 
rijoj, kurį baigia gaudamas 
ekonominių ir politinių mok
slų daktaro laipsnį. Visu tuo 
laiku jis daug veikia ir vi 
suomeniniame darbe.

Dar jam nebaigus studijų 
1927 m. išrenkamas studentų 
Ateitininkų S-gos pirmininku 
kuriais jis vadovauja du me
tu. Be to, jis buvo ir daugely
je kitų komisijų, o 1928 m 
išrenkamas L. K. J. ”Pava<

kęsti daug vargo ir net bado. Įsario” S-gos pirmininku. Tas 
Ant galo 1918 m. progai

su dideliu vargu pasiekė Lie-

Bet juk tai lietuviškas var-

Taip atsakė korpuso vadas. 
— Nes aš esu lietuvis, kilęs iš 
Ukmergės apskrities. Mano 
gimtinė yra Letuvoje.

Šia proga dar įdomu pažy
mėti, kad dabar raudonojoj 
Sovietų armijoje yra keli žy
mūs vadai lietuviai. Baltgu- 
dijos karo apygardos viršinin
kas generolas Ubarevičius yra 
taip pat lietuvis, kilęs iš to 
pat Ukmergės apskrities. Jo 
du broliai ir dabar gyvena 
Lietuvoje.

pareigas eina iki šiam laikui.
Be to, dar jis yra ’’Pavasa

rio’'’ redaktorium ir daug ra
šo kituose katalikų žurnaluo
se bei laikraščiuose. Tai tiek 
trumpais bruožais galima pa
sakyti apie dabartinį ’’Pava
sario” , Federacijos vadą Dr 
Juozą Leimoną, su kuriuo mes 
turėsime progos arčiau susi 
pažinti.

Jei nori ’’šiltų” naujienų 
iš Lietuvos, dalyvauk Federa
cijos vakarienėj Kovo 22 d. 
Čia kalbės tik iš Lietuvos at
vykę svečiai.

—o—
Ar jau atsinaujinai prenu 

meratą ’’’Amerikai”? Skubėk, 
nes tuoj kaina bus pakelta.



’’AMERIKA ”

SENOVĖS PĖDSAKAI MŪSŲ KALBOJE
( Ne kalbininko pastabos) 

Rašo: Vytautas Sirvydas *

(Tąsa)
Tiesa, tais laikais, lietuvių, 
keista pasakyti, tenai negy
veno, bet gyveno kitos mums 
giminingos ir prie tos pačios 
aisčių (arba baltų) kilmės

ii!

priklausančios tautos: skal
viai (apie Klaipėdą ir Tilžę), 
kuršiai (ties Palanga, Liepo
ja, Skuodu ir Žemaitijoj) jot
vingiai, žiemgaliai, prusai. 
Būga, kurį ir šiuo istoriniu 
klausimu tenka cituoti, kol 
mūsų tam tyčia pasišven
tę istorikai viską geriau nu
švies, sako:

” Dabartinė lietuvių ir lat
vių tėvynė nėra jų protėvynė 
(pirmoji tėvynė), nes dar at
menamais laikais lietuviu ir 
latvių vietoje čia yra gyve
nusios kitos tautos, būtent, 
sėliai, žiemgaliai, kuršiai jot
vingiai ir skalviai (visos pen
kios tautos aištiškos - baltų 
kilmės) ir somai (lybiii ir es
ti} protėviai). Lietuviams ir 
latviams, prieš jų įsikūrimą 
šių dienų žemėje, kitos pro
tėvynės, kaip Gudija, ir būti 
negali.” (Tauta ir Žodis, 
1923. p. 19).

Todėl kada New Yorko 
’’Times” korespondentas lie
pos 15, 1934, aprašė švedų 
prof Nermano tyrimus apie 
senovės (vikingais pramintų) 
švedų veikimą Pabaltijo tautų 
tarpe, jis ne lietuvius ir lat
vius minty turėjo, bet lat
viams ir lietuviams giminin

gus, tačiau jau dabar išmiru
sius ar ištautusius senovės 
kuršius, žiemgalius ir prūsus 
(skalvius ir sembius). Šias 
tautas Daukantas, klaidingai 
buvo žemaičiais pakrištinęs. 
Savo istorijoj 800-850 metų 
po Kristaus gadynę aprašy
damas ir Petri Olai kronika 
pasiremdamas (Regn. D an. 
p. 114) jis sakė: ’’’Viešpatau
jant Lotheknut Danijoj, būk 
trečioji dalis bernų susitarusi 
išsidanginusi į Žemaičių kraš
tą ir tenai, gyventojus užpuo
lę, pasalu vyriškius nugalavę 
ir su jų žmonomis apsipa- 
čiavę ir suvisu nutautę savo 
pirmųjų namų, Žemaičiuse 
apsigyvenę.” (Liet. 1st. T. I 
p. 23)-.

Kitoje vietoje jis rašo apie 
švedų karaliaus Olaf’o žygį, 
kuris ’’sutraukė didžia ka- C 
riauną ir patiekė daugybę 
laivų, su kuriais užpuolė pa
sala Žemaičiu krašta ir tenai L V
didelę pilį pajūry, vadinamą 
Seeburg (jūros pilis), kurią 
7.000 Žemaičiu didžiai kant- 
riai gynė, į kurią vienok 
Olaf įsilaužęs, sugriovė. Pas
kui atleidęs namon tulus lai
vus grobiu nusluoguotus, 
patsai su kareiviais leidosi į 

(Bus daugiau)

Kas bus, kas nebus, bet aš 
turiu būti Federacijos vaka- 
karienėj Kovo 22 d. Apreiš
kimo par. salėj.

Tel. Elizabeth 2-8661
MICHAEL

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

Apkainuoja, parduoda
nejudomas nuosavybes,

Sukolektuoja rend as
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

Res. Tel.'Elizabeth 2-8537
SALIKLI S

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

— EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ=
Per Gothenburgą, Švediją

Išplauks iš New Yorko GEGUŽĖS 29, 1936 M,
Modernišku motorlaiviu

GEIPSHOLM
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ

Laivo nemainant
šia ekskursija vadovaus p. Pr. Zaborskis, 

švedų Amerikos Linijos, Klaipėdos 
Skyriaus vedėjas.

Antra ekskursija išplauks
LIEPOS 1 D. Į KLAIPĖDĄ

Per Gothenburg - Stockholm
Ekskursiją vadovaus P- VI. Mu&inskas, švedų Amerikos Linijos 
centralinėje raštinėje New Yorke Lietuvių Skyriaus vedėjas. .
Ekskursijas užgyrė L. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ S.GA AMERIKOJ 

Kiti išplaukimai iš New Yorko
DROTTNINGHOLM - Kovo 21 KUNGSHOLM - Balandžio 25 
GR1PSHOLM - Balandžio 9 GRIPSHOLM - Gegužės 5 
Platesnių žinių apie ekskursijas, brošiūrėlių ir laivakorčių ma
lonėkite kreiptis l vietinį laivakorčių agentą arba

SWEEDISH AMERICAN LINE
C36 Fifth Ave., and 4 W. 51st St., Rockefeller Center, N. Y. City

' •M®*

■* a * W'

lengvas užsirūl<yrnas
IŠ TURININGO, BRANDAUS-KUNO TABAKO — “ITS TOASTED"

9

TINKAMAS 1SSISTOVEJIMAS
Tabakas savo natūraliame stovyje yra šiurkštus 
ir stiprus. Nors augintojo “sutaisytas” pirm 
pardavimo, jis yra netinkamas naudojimui be 
tolesnio išsistovėjimo. Per šį išsistovėjimo laiko
tarpį (kuris traukiasi Lucky Strike atsitikime 
nuo 1% iki metų) įvyksta svarbios atmainos. 
Tos “Gamtines” atmainos baigiasi daliniu 
“išlyginimu” lapo pirmykščių šiurkščių koky
bių. Mūsiškis gamybos procesas nuveda tuos 
pagerinimus daugeliu žingsnių toliau - nes kiek
vienas Lucky Strike Cigaretas pavyzdžiuoja: 
Lengva Užsirūkymą iš turiningo, brandaus-kūno 
tabako.

• Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių 
Laboratorijų Ir Tyrinėjimo Grupių

IT S TOASTED'—Jūsų gerklės apsaugo
— prieš knitėįimus — prieš kosulį

Copyrlrht 193®, The American Tobacco Company
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
Elizabeth, N. J.

Kovo 22 d. 7 vai. vak. lie
tuvių Šv. Petro ir Povilo ba
žnyčioje įvyks didelis BAŽ
NYTINIS KONCERTAS, vad. 
komp. J. Žilevičiui. Pagrindą 
sudaro parapijos choras, ku
ris visada, kuomet ką rengia, 
atlieka įspūdingai ir muzika
liai. Dalyvauja vietiniai so
listai: Vera Pranskietis, Si
monas Venskus, o taip pat ir 
jaunų smuikininkų būrys, ku
rie pritars chorui. Ypatingai 
malonu pranešti, kad bus 
svečių žymių solistų iš New 
Yorko: A. Banys ir A. Rei- 
šys. A. Banys praeitą vasarą 
laimėjo iš keletos šimtų bari
tonų, dalyvavushj konteste 
New Yorke antrą premiją: 
dažnai dainuoja iš didžiųjų 
radio stočių ir yra reto gro
žio baritonas. A. Reišys yra 
jaunas smuikininkas, kuris 
New Yorke svetimtaučių tar
pe yra karštai sutinkamas. 
Toks koncertas yra retas ne 
tik pas mus, bet ir dideliuose 
miestuose. Taip pat bus ir 
vyrų choro atskiri pasirody
mai. Bilietai pigūs, vos 35 c. 
tat kviečiame atsilankyti. Juk 
Gavėnios laikas, susikaupimo 
laikas. Ateik, paremsi parapi
ją, chorą, pagerbsi savo jau
nimą, taip nuoširdžiai dir
bantį, o ir pats turėsi didelę 
sielos puotą. Komitetas

KEARNY-HARRISON

Jau grįžo į Harrisoną va
kar kun. J. Kinta, kuris tūlą 
laiką pavadavo Patersono 
kleboną kun. S. Stonį, jam su
sirgus. Kun. Kinta džiaugiasi 
jį snmoĮUOSĮjjmĮ sud sSzDS 
jau ruošiasi duoti jaunimui 
rekolekcijas kovo 18, 19 ir 
20 d. Sopulingos Dievo par. 
bažnyčioj.

—o—
— Kovo 1 d. išrinkta pa

rapijos nauji trustistai: J. 
Baltrukonis ir adv. K. Pau
lauskas.

— Harrisone jau tikras pa
vasaris; jau ir bitutes atgijo 
ir rengiasi darbui.

Pa+erson, N. J.
Šv. Kazimiero Šventė

Šv. Kazimiero Šventė para
pijos Užtarytojaus, apvaikš

čiota sekmadienį, kovo 8 d. 
Vakare atlaikyti iškilmingi 
Mišparai. Atlaiduose atsilan
kė kun. N. Pakalnis, kun. J. 
Simonaitis ir kun. P. Vana
gas. Įspūdinga pamokslą pa
sakė kun. J. Simonaitis. Žmo
nių atsilankė nedaugiausiai. % —o—

Kazyriavimo Vakaras
Šv. Vardo Draugija kovo 

15 d. 7:30 vai. vak. rengia 
Kazyriii Vakarą. Smarkiau
sieji kazirniiikai rengiasi loš
ti dėl čempionato. Nugalėto
jams bus duotos gražios do
vanos. Nagi visi pamėginsim 
savo ’’giliuką”.

Baltimore, Md. į
— Ir vėl laidotuvės. Mirė 

a. a. dr. Žilinsko motina, P. 
Adomavičius, a. a. Vincas 
Skripstas, vienas iš pirmųjų 
parapijonų. Baltimorės lietu
vių parapijos reikaluose nuo
lat patarnaudavo. Jis jau keli 
metai sirgo reumatizmo liga, 
labai sunkiai vaikščiodavo, 
bet ateidavo bažnyčion ant 
Šv. Mišių. Priklausė Šv. Var
do Draugijai.

— Kun. A. Dubinskas šį 
mėnesį Baltimorės lietuviams 
vyrams išsiuntė 1000 laiškų, 
kaipo Šv. Vardo Draugijos 
Dvasios vadas, kviesdamas 
visus prisirašyti į šią draugi
ją. Tie laiškai bus siuntinė
jami ateinančius mėnesius, nes 
dar tik 300 vyrų priklauso, o 
1000 turi dar prisirašyti gar
binti Šventojo Kristaus Var
do.

— Šaltis nuo vasario 22 d: 
jau pradeda slūgti. Per Šv. 
Kazimierą buvo šilčiau, tiki
masi greito atšilimo; jau le
dai ištirpo, tik naktimis būna 
šalnos.

Tuo tarpu jaunieji inteli
gentai karščiuojasi, bet mus 
džiugina Dr. J. Bučnis, kuris 
pradėjo lietuvių spaudoj var
toti plunksną. Tai sveikinti
nas reiškinys. Ypač jis gra
žiai užsirekomendavo straips
niu, Darbininke, kovo 6 d. 

’’Diplomatiniai Manievrai 
Baltimorėje”.

— Kovo 8 d. sekmadienį, 
buvo viešai giedamos Staci
jos, vietoj Mišparų. Giedoto
jai kiek drąsiau pasirodė, 
nes kun. K. Keidošius, saky
kloj padėjo giedoti ir diriga
vo. Visgi mūsų parapijiečiai 

nepatenkinti, kad vargonais 
groja laike stacijų, mūsų te 
vynėj vargonai visada tylė
davo.

— Dabar siuvėjij darbai 
sumažėjo, tai visur užėjo ka
pojimas algų, J. K.

Great Neck, N. Y.
— Vyčiai gražiai paminėjo 

savo patrono šventę. Kovo 
1 d. visi nariai bendrai priė- 
ėmė Šv. Komuniją ir turėjo 
bendrą agapę - pusrytį.

— Kun. P. Lekešis lankė
si pas vietinius lietuvius, kar
tu aplankė ir Port Washing- 
tono lietuvius.

— Lietuvis kunigas vieti
nėj airių bažnyčioj laiko kas
dien gavėnios metu mišias 
(9 vai.) ir kas sekmadienį 
12:30 vai.

PAVASARININKŲ ATSTO
VAI JAU KELIONĖJ.

Iš Lietuvos ’’Pavasario” 
sąjunga telegrama praneša, 
jog jų atstovai Dr. Juozas 
Leimonas, vyriausias ’ ’Pava- 
vasario” Federacijos vadas 
ir J. B. Laučką, įžymus jau
nimo veikėjas, jau apleido 
Lietuvą ir laivu ’’Europa” 
pasieks New Yorką kovo 16 
d. Jie atsiveža ir gausingą 
pavasarininkų rankdarbių pa- 

k 

rodą ir taipgi filmų iš Lietu
vos gyvenimo. Jie turi katali
kų Veikimo Centro ir Lietu
vos Episkopato rekomendaci
jas.

Kadangi jie atvyksta Lie
tuvos Vyčių organizacijos 
kviečiami, tai jie ir aplankys 
visas Vyčių kuopas bei kitas 
vietas. Jų atsilankymo tiks
las, tai sustiprinti ir išjudin
ti Vyčių ir abelnai Amerikos 
katalikų jaunimo veikimas ir 
užmegsti dar artimesnius ben
dradarbiavimo ryšius tarpe 
Lietuvos ir Amerikos jauni
mo.

Dr. J. Leimonas, būdamas 
K. V. C. generaliu sekreto
rium ir abelnai' vienu iŠ žy
miausių katalikų veikėju Lie-, 
tuvoje, dės pastangas suar
tinti ir subendrinti K. V. C. ir 
A. L. R. K. Federacijos vei
kimą.

Pavasarininkų atsilankymą 
į Ameriką ir maršrutą užgy- 
rė pereitų metų A. L. R. K. 
Federacijos 25-tasis Kongre
sas Philadelphijoj ir A.L.R.K. 
Kunigų Vienybė, pasižadant 
visais galimais būdais remti 
šį gražų žygį.

Pavasarininkų. Maršrutas
PavasarininkiĮ maršrutas 

po kolonijas prasidės kovo 
21 dieną.

Kovo mėn.
Nuo 22 iki Velykų — Nau

joj Anglija.
Balandžio mėn.

Nuo 13 iki 26 d. — New 
Yorko ir New Jersey apsk.

Nuo 27 iki 29 d. — 100 kp. 
Amsterdam, N. Y. ir 93 kp., 
Rochester, N. Y.

Nuo 30 d. — Niagara Falls, 
N. Y.

Gegužės mėn.
Nuo 1 iki 2 d. — 25 kp., 

Cleveland, Ohio.
Nuo 3 iki 4 d. — 102-kp., 

Detroit, Mich.
Nuo 5—55 kp., East Chi

cago, Ill.
Nuo 6 iki 21 d., — Chica- 

gos apskritys ir Roeford, III.
Nuo 22 iki 23 — 38 kp., 

Kenosha, Wise.
Nuo 24 d. — 51 kp. She

boygan, Wise.
Nuo 25 iki 27 d., — 66 kp. 

Omaha, Nebraska.
Nuo 28 — 8 kp., Spring

field, Ill.
Nuo 29 iki 30 d., — 85 kp., 

Westville, Ill.
Nuo 31 iki birž. 1 d. — 96 

kp., Deyton, Ohio.
Birželio mėn.

Nuo 2d. — 126 kp., Spring
field, Ohio. *

Nuo 3d. — 125 kp. Colum
bus, Ohio.

Nuo 4 iki 5 d., — 11 kp., 
Homestead, Pa.

Nuo 6 d. — Pennsylvanijos 
valstija ir kitos kolonijos su 
užkvietimais.

OTTO VĖJELIO GALUTI
NAS PRANEŠIMAS

Šiuo turiu garbės praneš
ti jums, pas kuriuos aš bu
vau apsilankęs Balti j o įžy
mybių albumo reikalu, kuris 
bus galutinai sutvarkytas 
Lietuvoje ir padėtas į Vytau 
to Didžiojo Muziejų. Malo
niai prašau visus tuos, ku
rie man turite prisiųsti savo 
fotografijas ir kai kurie 
net fotografijas ir autogra
fijas, siųskite šituo adresu 
į Lietuvą ne vėliau, kaip lie
pos 1 dienos, š. m.
O. Vėjelis, Vilniaus g-vė Nr. 
51, — B-14. Kaunas Lithua
nia.

Vasario m. 25 d. š. m. iš 
vykstu į Lietuvą. O jums lin 
kiu, brangūs Amerikos lietu 
viai, kad jūsų patriotinga 
dvasia niekuomet nenustotų 
reikštis, kol jūsų laisvės var 

pas skambės Nepriklausomoj 
Lietuvoj ir mūsų visų širdy
se.

Budėk visuomet Amerikos 
lietuvi! Nes mūsij Vilnius ’ 
dar priešo rankose.

Sudiev. O. Vėjelis.

PRANAS ŽABORSKIS 
švedų Amerikos Linijos Klaipėdos 

Skyriaus vedėjas.

Gimęs 1891 m. Kaune. Iki di
džiojo karo gyveno Kaune ir Rusi
joj įvairiuose miestuose. Didžiajam 
karui prasidėjus iš pirmų dienų 
buvo mobilizuotas į Rusų kariuo
menę, kur ištarnavęs fronte Iki 
1918 m. kovo m. Į Lietuvą iš Ru
sijos grįžo 1918 m. birželio m. Bū
damas didelis Lietuvos patrijotas 
permatė kritiška valandų Lietuvos 
kūrybos laikais 1919 m. vasario m. 
įstojo į Lietuvos kariuomenę kaipo 
Administracijos karininkas savano
riu į 5-tą D. L. K. Kęstučio p. Gi 
jau 1922 m. pradžioje buvo paskir
tas ant Lietuvos Vokiečių rube- 
žiaus Virbalio stoties komendantu 
kur išbuvo iki 1925 m. rugpiūčio 
mėn. 30 d. Nuo 1925 m. spalių m. 
1 d. iki 1927 m. balandžio m. bu
vo Lietuvos Pasiuntinybės Mask
voje konsularinio skyriaus sekreto
rium. Yra taipgi tarnavęs užsienio 
reikalų ministerijoj.

Nuo 1927 m. birželio m. p. Ža_ 
borskis apsigyveno Klaipėdoje, km’ 
iš pradžios tarnavo Lietuvos Vals
tybinėj Pasienio Policijoj. Nuo pat 
pradžios švedų Amerikos Linijos 
Klaipėdos skyriaus įkūrimo, iki 
šiai dienai yra minėto skyriaus ve
dėjas. Jo pastangomis Švedijoje 
padaryta geroka propaganda apie 
Lietuvą dr jos pajūrį. Tuo tikslu 
jis pagamino gražų iliustruotą pa
jūrio prospektą, kurį švedų Ame
rikos Linija išplatino po Švediją 
kelioliką tūkstančių egzempliorių. 
Dėka šiai gražiai propagandai, šve
dai skaitlingai pradėjo lankyti Lie
tuvos pajūrį.

šalia švediį Amerikos linijos p. 
Žaborskls įsteigė lietuvišką ekspe
dicijos kontorą ’’švyturys” p. ža- 
borskiul teko susitikti su rimtu ir 
gerai organizuotu konkurentu, ku
ris ypatingai pradedančiam lietu
viui ėmėsi visokeriopos konkuren
cijos. Vienok P. žaborskiul pasise
kė sėkmingai prieš konkurenciją 
atsispirti ir šiandien švyturys pui
kiai atlieka savo darbus, šiandien 
lengvai gali įvairiausias prekes pa
krauti, jas iš laivų iškrauti ir į vi
sus pasaulio uostus užfrakuoti ir 
išsiųsti. Jis dirba ne vien sau, jis 
skina kelią ir kitiems lietuviam^ 
į uostą, į jūrą.

Ponas žaborskls gegužės 2 d. iš. 
plaukia iš Gotlienburgo į New Yor
ką; atplauks gegužės 11 d. laivu 
Drottningliolm. Kelionės tikslas, 
kaipo švedų Amerikos Linijos Klai
pėdos skyriaus vedėjas, pasimatyti 
su autorizuotais švedų Amerikos 
Linijos lietuviais laivakorčių agen
tais, susipažinti ir bendrai užmeg- 
stl glaudesnius ryšius. Gegužės 29 
d. grįždamas atgal laivu GREPS- 
HOLM, vadovaus didžiąją lietuvių 
ekskursiją, kuri Išplauks iš New 
Yorko tiesiog Į Klaipėdą. Liepos 
1 d. Išplauks antra lietuvių eks
kursija š. A. L. tam pačiam mo. 
toriaivy, vadovaus p. VI. P. Mu. 
činskas, švedų Amerikos Linijos 
Lietuvių Skyriaus vedėjas.

Organizatorius

Rūpestingi skaitytojai laik
raštį palaiko, o apsileidėliai 
jį skriaudžia. Nebūk ’’Ameri
kos” skriaudėjas, o draugas 
ir skubėk atsinaujinti savo 
prenumeratą.
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Sąjungai,

”AMERIKA”

4“

miausių New Yorko viešbu
čių ’’Hotel New Yorker” su
ruošta išleistuvių vakarienė 
J. E. Vysk. T. Matulioniui, 
kuris kovo 3 cl. išvyko į Šv. 
Žemę, o iš ten vyks į Lietu
vą. Į išleistuves prisirinko 
virš 200 rinktinės publikos 
ir daug dvasiškijos. Vaka
rienę atidarė rengimo komi
sijos pirmininkas kun. J. Si
monaitis, Elizabeth, N. J. 
klebonas. Po trumpos kalbos 
vakarienės vedeju jis persta
tė Kun. Vienybės Prov. pir
mininką kun. J. Balkūną, 
Maspetho kleboną. Atsisvei
kinimo kalbas pasakė: ku
nigai: F. Juškaitis, Bostono 
Provincijos vardu, kun. Dr. 
Končius, kun. J. Vaškas, M.

pasiruošimo darbas jau įpu
sėjęs. Be toH priimtas Moterų 
S-gos 29 kuopos prašymas 
suvaidinti atatinkamą veika
lą Motinų Dienoje, kuris nu
matomas atlikti Apreiškimo 
parapijos salėje.

Numatyta aplankyti ir ki
tas kolonijas, todėl išrinkta 
komisija iš p. P. Starkaitės 
ir S. Jurevičiūtės susitarti su 
atatinkamomis draugijomis.

Ratelio narių ūpas pakilęs 
ir visi ruošiasi prie darbo.

ir draugijos narės. Taipogi 
visos Altorinės prisidėjo prie 
bulvinių dešrų pagaminimo. 
Padaryta gražaus pelno $90, 
kuris paskirta nupirkimui bal- 
dakymo. Rengimo komitetas 
dėkoja už aukas ir atsilanky
mą. • O. P.

I >
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Kovo 13 d., 1936 m.

Didžiojo New Yorko
Federaciįos A pskritis

APSKRITIES VAKARIENĖ.

Federacijos D. New Yorko ir 
New Jersey Apskr. vardu, 
Kun. Kasakaitis, Pittstono Pa 
klebonas, adv. Jurevičius, 
Brooklyno Profesionalų var
du, K. Krušinskas pasaulie- 
čių katalikų, K. Vilniškis 
’’Amerikos” vardu. Gražią 
muzikalę programą išpildė 
apylinkės vargonininkų cho
ras, vedamas komp. J. Žile
vičiaus ir solistai: p-lė O. 
Katkauskaitė, p. A. Banys, 
smuiku A. Reišys, pianistas 
T. Sadler. Programa buvo 
tikrai puiki. Užbaigoj bend
rai sugiedotas tautos himnas.

Smagu pranešti Amerikos 
lietuvių visuomenei, jog ilga
metis Vilniui Vaduoti S-gos 
Reikalų vedėjas ir ’’Mūsų 
Vilniaus” redaktorius, Vin
cas Uždavinys, laivu ’’Beren- 
geria” atvyksta į New Yorką 
šio kovo mėn. 17 dieną, kaipo 
žurnalistas, turintis tikslą pa
žinti arčiau šios šailes gyve
nimą. Jisai ketina čia užtruk- c.
ti šiek tiek ilgesnį laiką.

Amerikos x lietuviai turės 
progos iš jo lūpų išgirsti 
naujausių žinių apie Lietuvą 
ir okupuotus Lietuvos kra
štus. Kun. F. Kemėšis

PROTESTO MITINGAS 
I

Vasario 23 d. Cooper 
Union salėj įvyko masinis 
ukrainiečių protesto mitingas 
prieš lenki! terorą Vakarų 
Ukrainoj, sąryšy j su ukrai
niečių nuteisimu ^Varšuvoj, 
publikos. Kalbėtojų tarpe bu
vo ir lietuvių: J. Valaitis, 
adv. Jurgėla ir kun. J. Bal
trūnas. Pastarojo karšta kal
ba buvo minios pertraukiama 
aplodismentais. Jis 
liet, katalikų vardu.

Po kalbų priimtos 
karnos rezoliucijos, 
bus pasiųstos T.
Amerikos, Anglijos, Italijos, 
Japonijos ir Lenkijos vyriau 
sybėm.

Sekma dieni, kovo 22 d. 
Apreiškimo parapijos salėj e 
įvyksta pirmu kart Federaci
jos Apskričio iškilmingas po- 
kilis — vakariene. Komisija 
dirba nuoširdžiai, visas pas
tangas deda, kad vakariene 
pavyktii. Tenka išgirsti kal
bant, kad gal sale permaža 
būsianti, nes visos draugijos 
priklausančios prie Apskričio 
rengiasi dalyvauti vakarienė
je in corpore. Ir nieko nuo
stabaus. Visi žino, kad šioje 
vakarienėje, kurioje dalyvaus 
bendros minties žmonės, vieš
pataus nepaprastai jauki nuo
taika.

Be to, vakarienėje dalyvaus 
ir tik ką iš Lietuvos atvykęs 
kun. Dr. Jurgis Šimkus.

Suprantama, kad visiems 
bus labai įdomu išgirsti tik
rų žinių iš Lietuvos. Taigi, 
visi į vakarienę. Įsigykite ti- 
kietus tuoj aus, nes vėliau ga
lite pritrūkti vietų.

jų jau apsimokėjo ir jų ją 
mokesčių dalys pasiųsta Cen- 
trui. P.

Šiomis dienomis atėjo iš 
Akc. B-vės ’’Maisto” didelis 
transportas mėsų. Dalis at
siųsto produkto iš muitinės 
jau išimta ir vietos lietuvių 
tarpe skleidžiama.

Produktas visais atžvilgiais 
yra tinkamas ir vartotojų mė
giamas.

L. Vyčių New Yorko ir 
New Jersey Apskritys įvedė 
gražų paprotį kasmet apvai
kščioti metinę šventę Lietuvos 
patrono Šv. Kazimiero dieno
je. Šiais metais tą apvaikš- 
čiojimą prirengė vyčių 41 Vy
tauto kuopa, sekmadienį, ko- 
Vo 8 d. Per sumą viso aps
kričio vyčiai ėjo bendrai prie 
Šv. Komunijos Apreiškimo ba
žnyčioje. Mišių laiku gražų 
pritaikintą pamokslą pasakė 
misi j orderius K. Žvirblis, O. 
P. Po pamaldų visi susirinko 
į Apreiškimo salę, kame buvo 
paruošti pusryčiai. Malonu 
buvo matyti, kai gražus bū-j Dvasios Vadas, misijonierius 
rys jaunimo iš visos apylinkės 
kuopų susirinko prie vieno 

'stalo ir gražioj, šventoj nuo-1’’Amerikos

Fed. Apskričio posėdis 
neperioliausiai

Sekantis Federacijos Aps
kričio posėdis įvyksta kovo 
27 d., šio mėnesio paskutinia
me penktadieny. Visos drau
gijos pasistenkite dalyvauti. 
Primename; kad jau laikas 
apsimokėti. Trylika draugi-Trečiad. kovo 4 d., Moterų 

S-gos 30 kuopa laikė mėn. 
susirinkimą, kurį atidarė 
Gerb. klebonas malda. Išklau
syta raportai iš Mot. S-gos 
Apskričio suvažiavimo ir Ka
talikų Federacijos. Nutarta 
lankyti Šv. Sakramentas laike 
40 Valandų Audoracijos, ku
rios pas mus prasidės verbų 
sekmadienį. Visos bendrai per 
visas 3 dienas po valandą. Se- Į taikoj stiprinosi ir šnekučia- j Mažeika - Vyčių Centro pirm, 
kmadienį - 3 vai., pirmadienį- vosį par gražiau, kad jų tar- Į muz,. J. Jankus, M. Grilevi- 
1 vai., antradienį - 1 vai. p. p. pe matėsi ir vienas kitas dva-

na visus ir prašo kun. N. Pa
kalnį sukalbėti maldą. Seka 
užkandžiai, jų metu kalbos. 
Kalbėjo kleb. kun. N. Pakal
nis, kun. J. Kinta - Apskr.

Tėvas K. Žvirblis, kun. K. 
Kartavičius, K. P. Vilniškis -

Praeitas susirinkimas bu
vo gana nuoseklus ir ener
gingas. Apkalbėta visa eilė 
svaarbių dalykų, kurie lie
ka vien tik įgyvendinti; bū
tent, pirmai progai pasitai
kius statyti scenoje komedi
ją ’’Žemės Rojus’”, kuriai

čius - svečias iš Bostono 17 
Nutarta rengti metinis margu. I siškis. Tas parodė, kad vyčiai Į Vyčių kuopos, Staniulis - Pa
čių balius, balandžio 26. d., an
trą sekmadienį po velykų. Į jaunimas, 
Pehias atmokė jimui altoriaus 
išlaidų. ’ ’Čigonių Baliaus ’ ’'
pelnas $50.00 išduota klebo
nui dėl altoriaus papuošimų.

Praeitą sekmadienį kovo 8 
d. Moterų Altoriaus Draugija 
suruošė Bunco ir Kortų Vaka Į sitenkinti. 
rėlį, kuris visais atžvilgiais 
buvo puikus. Vakaro vedėja Į kartis, 41 kp. vice-pirm. ang- 
buvo V. Valantiejienė. Po 
žaidimų buvo dovanų laimėji
mai ir užkandžiai. Gražias do
vanas suaukavo geri žmones

yra ištikro kilnus lietuviškas terson, N. J., Krušinskas, — 
, dirbąs Dievui ir Linden, N. J., O. Stankiūtė 

Tėvynei. Ir kažkaip nejauku —Kearney, N. J., Vedegys — 
darėsi, kad su tuo jaunimu Į Cliffside, N. J., Vasauskas - 
nedalyvavo mūsų senesnieji.

į Laikas būtų arčiau pažinti tą 
jaunimą ir jam duoti pavyz
dį, o ne vien kritikavimu pa-

JAUNIMAS IR FEDE
RACIJA I

Federacijos pasekmingas : 
veikimas labai daug priklauso 
nuo mūsų jaunimo draugiją | 
joj priklausymo, ypač jos ben- J 
drame veikime dalyvavimo 
Nes abelnai mūsų Amerikos | 
lietuvių visuomeninis bendras j 
veikimas beveik jokiu būdu | 
negali apsieiti be jaunimo ja
me dalyvavimo ir ypatingai 
programos pildymo ir kitos 
pagalbos. Mūsų parengimai 
daug gyvesni, kur tik mūsą I 
jaunimas daylvauja.

Be to, visiems aišku, jog 
iš Lietuvos atvykstant vis ma
žiau ir mažiau žmonių, visas 
mūsų organizacijų veikimas 
turės pereiti į šioj šaly ginui- | 
šio ir augusio jaunimo rankas | 
ir jie ištesės joms vadovauti g 
tik ant tiek, ant kiek mes | 
juos tam darbui, toms parei- ■ 
goms prirengsime.

Paskutiniu laiku šio Fede
racijos Apskričio veikimas 
žymiai pagyvėjo ir be abejo
nės to priežastimi bus tai, kad 
tapo įtraukta į bendrą veiki- | 
mą nekurios jaunimo organi
zacijos, būtent: Vyčių 41 kuo
pa, Apreiškimo par. choras | 
ir Sodalietės, Karalienės Ajįg. , 
par. choras ir Sodalietėi, iš 
kurių, gaila, kad ne visi dar 
pilnai dalyvauja bendrame ’ 
veikime, bet pradžią gražią W 
turime. Be šių jaunimo orga- 
nizacijų mes turime dar dide- S 
lį skaičių vien tik apylinki- J 
nėse parapijose jaunimo draw i 
gijų bei klūbų, kurie dar nė-! 
ra įtraukta į katalikų bendrą | 
veikimą ir mes turime dėti vi-i 
sas pastangas, kad jas patrau-1 
kti. p

Taigi, stokime visi į darbą' 
Kurie tik sueiname į kontali® 
tą su katalikiškomis jaunimo® gi 
draugijomis, visais būdais 
stenkimės jas įtraukti į Fede 
dera ei jos Apskritį, gi jei pa

Pusryčius atidarė V. Peč-

liškai, paprašydamas juos ve
sti Petrą Ivanauską — Apsk. 
pirmininką, p. Ivanauskas 
gražia lietuvių kalba pasveiki-

Greajt Neck, N. Y., P. Cibul
skis - Maspeth, N. Y., P. Vai- tys negalim, lai praneša Ap 
cells - New York City, Augu- skričio organizatoriams, draw 
tis - Jersey City, N. J. Pa- gijų lankytojams K. Vilnis- 
stebėtina, kad dauguma jau-j kini arba A. J. Mažeikai, ka- 
nuolių kalbėjo lietuviškai, ne- ---- *
žiūrint, kad jie visi čia gimę- 
augę.

Sveikiname vyčius už jų 
gražią veiklą ir ištvermę siek
ti savo obalsį.

da turi savo susirinkimus U 
jie atsilankę į jų posėdžius 
išaiškins Federacijos svarbu 
bei naudą draugijoms ir b 
abejonės dauguma 
Federacijos nariais. 

r

jai 
las

jų
A.J.M
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Kovo 13 d., 1936 m.

MASPETH. L. L

Mirė
— Antonina Songailienė 

palaidota su bažnytinėmis 
apeigomis kovo 6 d. Šv. Tre
jybės kapuose. .Laidotuvėse 
dalyvavo ir kun. J. Simonoi- 
tis iš Elizabeth, N. J. Palai
dojimu rūpinosi grab. A. Va
lantieji^.

— Kovo 6 d. mirė Adomas 
Lukoševičius ir palaidotas 
kovo 10 d. Šv. Jono kapuo
se iškilmingai iš vietinės lie
tuvių bažnyčios. Dalyvavo 
didelė minia žmonių, kad 
perpildė bažnyčią. Pamaldas 
laikė penki kunigai. Prie var
gonų giedojo vargonininkų 
choras. Laidojimu rūpinosi 
grab. A. Valanti ėjus.

—Šv. Kazimiero šventė 
Maspethe buvo gražiai ap
vaikščiota. Ryte suma 9 vai. 
dalyvaujant apypilnei baž
nyčiai žmonių; Šventei pri
taikintą pamokslą gražiai pa
sakė kun. P. Lekešis. Ryte 
ir vakare buvo Šv. Kazimiero 
relikvijų adoracija.

—Šį sekmadienį-kovo 15 d. 
S.L.R.K.A. 108 kuopa turės 
savo Bunco vakarą. Susivie
nijimo nariai užkviesti iš vi- 

I so Brooklyno dalyvauti. Su
sivienijimo abi kuopos 108 

į. ir 174 vienysis. Pasiliks tik 
viena 108 kuopa.

_  Kun. J. Balkūnas atei
nančią savaitę išvyksta į Bal- 

I timore, Md., kur Šv. Alfonso 
parapijoj duos visos savaitės 

t (kovo 16 - 22 d.) rekolekci- 
I jas.__________ <r
i — Šv. Juozapo Novena 
I prasidėjo ir laikoma rytais 
I po Šv. Mišių.

■ —0—Rekolekcij os Maspethe.
Maspethiečiai jau ruošiasi 

prie gavėnios rekolekcijų, ku 
rias ves iš Baltimore, Md. 
kun. Dr. L. Mendelis. Reko- 

I lekcijos prasidės kovo 23 d. 
i vakare ir tesis iki kovo 29d. 

vakaro. Pamokslai bus sako
mi rytais ir vakarais. Kun. 

į L. Mendelis yra žinomas pa- 
; mokslininkas, vedęs daug 
| misijų ir rekolekcijų, jau 

I brooklyniečių kelis kartus 
į girdėtas. Dabar vėl apylinkei 
f teks jį išgirsti Maspetho lie- 
|tuvių bažnyčioje kovo 23 — 

■ 29 dienomis.

|C. BROOKLYN, N. Y.

g NAUJA ORGANIZACIJA
’■^Dirbsime Dievui, parapi

ni jai ir jaunimui.” Tai yra tiks
lias naujos Šv. Jurgio parapi
ją jos jaunimo organizacijos, 
B kuri susitvėrė ketvirtadienį, 

kovo 5 d., Šv. Jurgio parapi-
I j

i

’’AMERIKA ”

Kun. Antanas Petrauskas, 
duodant iniciatyvą parapijos 
jaunimui, pradėjo naujos or
ganizacijos susirinkimą mal
da. Po to jis išreiškė keletą 
žodžių, pabrėžiant ypatin
gą reikalingumą organizuoto 
jaunimo parapijoj.

Po to seka valdybos rinki
mai, į kurią išrinkta: Pirm.— 
Pranas Raugalas, Vice-pirm.
— Jonas Petrauskas, iždin.— 
Juozas Česnulevičius, raštin.
— Juozas Brangaitis.

Po to išrinktas komitetas 
priruošti konstituciją.. Ap
svarstyta taipogi mėnesiniai 
mokėjimai ir tvarka priėmi
mo naujų narių. Apsvarstyta 
irgi veikimo programa kaip 
religine taip ir socialine. Nu
tarta laikyti susirinkimus kie- 
vieną pirmą mėnesio ketvir
tadienį. Bet kol organizacija 
susitvarkys, susirinkimai bus 
laikomi kiekvieną savaitę

Rgls

PAMALDOS UŽ A. A.
K. PAULONĮ

Kovo 7 d. 10 vai. ryto įvy
ko gedulingos pamaldos už 
nesenai mirusį (Lietuvoje) 
Kazimierą Paulonį, kun. K. 
Paulonio tėvelį.

Apapt gerb. Paulonių šei
mos, žmonių prisirinko apy
pilnė bažnyčia, tuom parody
dami, tarsi užuojautą gerb. 
klebonui ir kitiems šeimos na
riams. Iškilmingas pamaldas 
laikė pats kun. Paulonis, gi 
prie asistos buvo kun. A. Pe
trauskas ir kun. J. Laurynai- 
tis.

Laike pamaldų vargoninin
kai gražiai giedojo.

Kristaus kančios, vaidinimas.
Kovo 8 d., kaip ir praeitais

metais, klebonas ’’užfundijo” 
tikietus ir kartu važiavo abu 
kunigai nusiveždami apie 60 
priaugančio jaunimo pamatyti 
gražų gavėninį vaidinimą, ku
ris buvo Sop. Dievo Motinos 
par. svetainėj, Corona, N. Y.

Labai visiems patiko ir 
klebonui labai dėkingi už to
kį rūpestingumą.

Vasario 22 d. Šv. Jurgio 
parapijos klebonas kun. P. 
Paulonis moterystės ryšiu su
rišo J. Tumą su N. Karaliūte. 
Po šliūbo vestuvės nuvyko į 
Harrison, N. J. Indriūno stu- 
dijon, kur nusitraukė paveik
slus. Po to visi grįžo į Brook- 
lyną ir čia pas jaunąją (40 
Hudson Ave.) buvo vestuvių 
puota, kurioje ^dalyvavo apie 
200 suprašytų svečių. Čia 
Kearney Baltos Lelijos Klūbo 
vyrų kvartetas, ved. Stanio- 
niui, Jr. sudainavo keletą ata
tinkamų dainelių, nes1 p. J. 
Tumas buvo to klūbo choris
tas ir geras dainininkas. Mū
sų Klubas jaunavedžiams lin
ki ilgiausių ir laimingiausių ' 
metų. - J. Stasilionis

IŠGIRSKIT ŠV. PATRIKO 
DIENOS LIET. RADIO 

PROGRAMĄ!
______ ___ *

Kovo 17 d., Šv. Patriko die
ną, Juozo Ginkaus lietuvių 
radio valandos bus dviejų 
metų sukakties graži progra
ma. Gros Avižonio orkestras, 
dainuos žymiausi mūsų solis
tai ir radio kvartetas. Kal
bės žymūs kalbėtojai. Prog
rama tęsis visą valandą, nuo 
9:30 iki 10:30 vakare, iš sto
ties WMBQ. Visi atsukite tą 
valandą savo radio ir išgir
site tą gražią programą!

EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA
OEABOEIUS IE BAESAMUOTOJAS 

t t

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Inc.

SAVININKAS—A. SHRUPSKIS
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 
kiliams. Siunčia ir į kitus miestus.
68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

Tek: STagg 2—5043 NOTARY PUBLIC
M. P. BALLAS, Inc. i

BIELIAUSKAS Į
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS '

660 Grand Street, Brooklyn, N. Y. <
_ _ _*»

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

GRABORIUS S
Priešais Apreiškimo Bažnyčią ' /

Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam 5
402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y. S

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC
A. J. VALANTIEJlis
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
107 Union Avenue,

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ 

' ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIES 
GAZO PEČIUS

Rankpinigių nereikia — Išsimokėjimai per tris metus 
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 

(Housing Plan)
Mes išvalome Garo Boile
rius oru už $2.00 Ir dau
giau Klausykite mūsų Ra
dio garsinimo kasdien Iš 
WMBQ. Jums nereikės rū
pintis niekuom. Tik pašauk 
kite ar parašykite adresuo 

darni:

SAVAGE &, PLATZ
994 MADISON ST., 

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

'Standard"
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Apreiškimo Parap

va-
pa-

’ ’Smokeris ’ ’
Šią subatą, kovo 14 d. 

kare bus įdomus ir retas 
rengimas, kurį rengia Apreiš
kimo par. Šv. Vardo D-ja, tai 
’’Smokeris” arba pypkių va
karas. Be pypkių traukimo, 
bus kumštynės, judanti 
veikslai, gėrimų ir t. t.

Pradžia 7 vai. vak.

pa

MOT. S-GOS 29 KUOPA

. Vasario 25 d. Bunco Party 
įvyko R. Janutienės namuose 
Atsilankė gražus skaičius są- 
jungiečių bei viešnių ir visi 
gražiai laiką praleido. Mot. 
S-gos 29 kp. taria širdingą 
ačiū visiem svečiam ir sąjun- 
gietėm už atsilankymą. Taip
gi ačiū p. Januliams už vai
šingumą ir dovanas. Pelno li
ko $10.50.

Mėnesinis susirinkimas
Moterų S-gos 29 kp. mė

nesinis susirinkimas įvyks ko
vo 18 d. 8 vai. vak., tuoj po 
pamaldų, Apreiškimo parap. 
svetainėj. Malonėkit visos da
lyvauti ; bus labai svarbus su- 
susirinkimas. Atsiveskit naujų 
narių, nes dabar yra vajaus 
laikas. Rast.

Karai. Angelų Parap
h . —

dien. Visuotini įgijami atli
kus išpažintį, priėmus Šv. Ko
muniją ir pasimeldus Šv. Tė
vo intencija. Dalini — kiek
vieną kartą atlankius Šv. Sa
kramentą.

Išpažintys bus klausomos 
kiekvieną vakarą po pamal
dų, rytais nuo 7 vai. iki 9 va].

Visi parapijiečiai ir katali
kai prašomi dalyvauti ir įsi
gyti Dievo malonių, o taipgi 
atlikti Velykinę išpažintį. 
Jei nesusidaro kliūčių, prašo
me išpažintį atlikti pirmadie
nį, nes bus daug svečių kuni
gu-

Parapijos Komitetas
Kovo 8 -d. įvyko parapijos 

veiklesnių narių susirinkimas, 
kurį atidarė ir vedė pats kle
bonas kun. J. Aleksiūnas. Iš
rinktas parapijos komitetas 
visų metų veikimui vesti.. Ko
misijos valdybą sudaro: P. A. 
Dulkė - pirm. V. ŽemaiVans- 
kas - vice-pirm., A. Pupeliū- 
tė - sekr., G. J. Visackas -fin. 
rast., kun. J. Laurynaitis - 
kasier. Komisiją sudaro: Mu
levičius, Peleckis, Sidabras, 
Pusvaškis, Dailydėnas, Ma
tulevičienė, Pažereckienė, Gu- 
damskienė, Pankevicienė, Pa
jau jūtė, Tvaskiūtė, Mikaliū- 
naitė, Vasauskiūtė.

Atlaidai
Kar. Ang. parapijos 40 Va

landų atlaidai prasidės sek
madienį, kovo 15 d. ir baig
sis kovo 17 d.
' Atlaidai prasidės ir Šv. Sa
kramentas bus išstatytas per 
sumą. Tuojau po sumos bus 
vaikučių procesija aplink ba
žnyčią.

Sekmadienio vakare įvyks 
iškilmingi mišparai, pamoks
las ir Palaiminimas. Pamoks
lą sakys kun. Mykolas Kemė- 
žis, Šv. Petro ir Povilo para
pijos vikaras, Elizabeth, N. J.

Kovo 16 d. pirmadienį Mi
šios 5:30, 8 ir 9 vai. ryto. 
Vakare 8:45 vai. iškilmingi 
mišparai, pamokslas ir Palai
minimas. Pamokslą sakys

• kun. Norbertas Pakalnis, Ap
reiškimo par. klebonas.

Kovo 17 d., antradienį Mi
šios 5:30, 8 ir 9 vai ryte. Va
kare 8:45 Iškilmingi mišparai 
ir » Palaiminimas. Pamokslą 
sakys kun. Karkauskas, kle
bonas iš New Haven, Conn.

Bažnyčia šiomis dienomis 
bus atidaryta nuo 5 vai. ryto 
ligi 10 vai. vakaro. Visuotini 
ir dalini atlaidai įgijami kas-

bendrai prie Šv. Komunijos. 
Prašome ir šiaip žmonių tose 
Mišiose dalyvauti. 
• —o— 

Atsišaukite
< Karai. Angelų parap. Šv. 

Rožančiaus D-jos $2.50 dova
ną laimėjo J. Albert, nuo 72 
Nelson St., šaknelės numeris 
yra 1325. Laimėjusį prašoma 
atsišaukti pirmininkės adre
su: Mrs. A. Pažereckas, 6154 
-55th Dr., Maspeth, N. Y.

Pasisekė
Penktadienį, kovo 6 d. įvy

ko Karalienės Angelų Kata- 
Klūbo pirmas parengi- 
’’Kozyrių ir Bunco Par- 
Žmonių atsilankė pilnu- 
svetainė. Visi linksmai 
’’Bunco”, o po to gėrė

BR00KLYN0 LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

valandos: 
12—2 p. p.

Tel.: EVergreen 8-8707

DR. JOHN WALUK
id 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.

Ir pagal sutartį
Tel.: MAnsfleld 6-8787

Bendra Šv. Komunija
Kovo 19 d., t. y. Šv. Juoza

po dienoje, Kar. Angelių par. 
Šv. Rožančiaus draugija už
prašė savo draugijos vardu 
Šv. Mišias 9 vai. rytą ir per 
tas Mišias visos narės eis

mas, 
ty”. 
tukė 
lošė ,
ir valgė šiltos • kavos ir ska- 

. -i ■. ■mų pyragų, kuriuos pagami
no Klubo nariai. Daug juo
ki! prikrėtę Klubo dvasios va
das, kun. J. Laurynaitis, ku- 
ris buvo vakaro vedėju.

Valdyba dėkoja visiems at
silankiusiems, ypač parapijo
nams Epiphany parapijos, ku
ri tokį didį būrį lošikų atsi
vedė. Daug laimėjo brangių 
dovanų. Epiphany parapija 
praneša, apie jų ’’Bunco Par
ty”, kuri bus tos parapijos 
svetainėj, kovo 17 d.

Skaitykite ’’Ameriką” apie 
mūsų sekantį parengimą.

Sodalietes
Šį sekmadienį, kovo 15 d. 

per 9 vai. Mišias Sodalietes 
bendrai priims Šv. Komuni
ją. Prašome visų narių daly
vauti. A. V.

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ)

179 So. 2nd Street

DR. A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO 4th STREET

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND STREET

VALANDOS 
1—2 p. p.

Sekmaxiieniads susitarus 
Tel. EVergreen 7-7110

VALANDOS:

1— 8 vak. 
Penktadieniais uždaryta

Tel,: EVergreen 7-9106

VALANDOS:

Penktadieniais uždaryta
Tel.: STagg 2-0706

Namų REpublic 9-3040

Fotografas
65—23 Grand Avenue, Maspeth, N. Y 

(Prieš Mount Olivet kapines) 
TeL: JUniper 5—0259

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

* A
219 So. Fourth Street, Brooklyn, N. Y

Williamsburgh Bridge Plaza

jmiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirikiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiF  
= Tel.: STagg 2-2306 ž

I PALOCIUS SALDAINIŲ Į
E KRAUTUVĖ S
= ’ GERIAUSIOS RŪŠIES =
£ Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate E
Z Pusryčiai, Pietūs ir Vakarienė. Gerlausis pasirinkimas E
E AISKKYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iŠ E
E geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: E
S J. GINKUS, =
E 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. S
“iiiHiiiiiiiniiiikiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiniriiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiinip

19 PRIEŽASTIES
KOSULYS ŠALČIO

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

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

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

Virš minėtų gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai iŠ!

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

REPUBLIC LIQUOR STORE
LIETUVIŠKAS MONOPOLIS 

431 Grand Street
Šalę ’’Amerikos” redakcijos

UŽGAVĖNĖMS IR VISO
KIEMS PASILINKSMI

NIMAMS
| į ii Užgavėnėms ir visokiems pasilinksmi-
I kCKY I Ii n™ams geriausia ir prieinamiausią

Ui dovana savo draugams ir giminėms 
gajja ypa 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 gėrimų su žemomis kainomis.

TEL Virginia 7-4499 1
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS P. ŠALTNSKAS) g
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs Kaffl' 
Dariai duodama nemokamai. Samdo automobilius įvairiems rel‘ 
kalams. Kainos labai prieinamos.

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

LIETUVIŠKA MĖSINYGIA - BUČERNE
ANTANAS NUOBARA, Sav.

449 Grand Street, Brooklyn, N. Y. H 
Čia galima gauti gardžių lietuviškų skilandžių, dešnį|h 
kumpių ir kitų valgomų reikmenų. Parems išpildomi 
cialūs užsakymai. Viskas užlaikoma švariai moderniškai 
įrengtoje krautuvėje. Čia perkantys yra patenkinti Pre"B 
kėmis ir patarnavimu. ||r




