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s-gos 29 kuopos su- 
s įvyks trečiadienį, 
7 d., 8 vai vak., pa
avėtame] ; visos na
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100 kilniaširdžių.
Kankinių kraujas.
Tiesos ieškojimas.
Gubernatoriaus ištvermė.
Vienybės plepalai.
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Didžiajam lietuvybės ži
diniui, Marianapolio kolegi
jai, reikia naujų patalpų. 
Lietuviai jaunuoliai nori 
siekti aukštesnio mokslo sa
vo įstaigoje, tačiau ši nebe
gali priimti didesnio skai
čiaus.

Kolegijos rektorius, kun. 
dr. J. Navickas, iškėlė tokį 
praktišką sumanymą: jei 
iki 1938 mt. vasario 16-tos 
susiras 100 asmenų (atskirų 
ar susidėjusių aukotojų, ar 
net organizacijų), kurie pa
sižada paaukoti po šimtą do
lerių ir savo žadėjimą ištę- 
sės 1938 mt. vasario 16-tą, 
tai kolegija turės galimumo 
pradėti reikalingą statybą.

Yra žinių, jog jau susira
do 10 kilniaširdžių. Kas bus 
sekančiais? Reikalas neabe
jotinai svarbus ir visomis 
jėgomis remtinas.

—o—
Katalikybės pergalės ke

lias nuklotas skaudžiomis 
katalikų aukomis. Prieš ke
lis metus Meksikoje vyko 
„moderniški” neroniški ka
talikų persekioto j imai — ka 
talikų bažnyčios uždarytos, 
keliems šimtams tikinčiųjų 
leista turėti tik vieną kuni
gą. Daugybė kunigų ir pa
sauliečių žiauriai nužudyti.

Bet praėjusią savaitę švy
stelėjo vilties žiburėlis. Jis 
sužibo iš vienos jaunos mer
gaitės kraujo latako. 17-kos 
metų mergaitė nužudyta 
žiaurių policininkų, atvyku
sių išsklaidyti tikinčiųjų bū
tį, sasirinkdSfwnic?fbai.’*

Naujos kankinės kraujas 
iššaukė katalikus į pergalės 
žygį. Jie užėmė miesto baž
nyčias ir jose pakėlė rankas 
maldai į Aukščiausiąjį. Baž
nyčios persekiotojai sudrėbė 
jo. Prezidentas pasidarė nuo 
laidesnis ir žada katalikams 
grąžinti jų šventas teises. 
Kankinės kraujas atneš ka
talikams šviesesnį rytojų.

—o—
Katalikus persekioja, juos 

niekina, jų nesupranta tie, 
kurie nepažįsta Katalikų 
Bažnyčios. Geros valios neti
kėliai ieško tiesos ir ją su
randa. Suradusių tiesą as
menų daugybė. Daugelis jų 
visos žmonijos gražūs pa
puošalai. Apie juos bus rašo
ma keliuose Amerikos nume
riuose skyriuje Jie surado 
tiesą.

—o—
General Motors automobi

lių dirbtuvių darbininkų 
streikas, po 44 dienų vargų, 
užsibaigė taika ir pilnu susi
tarimu.

Darbdaviai pradžioje no
rėjo jėga pašalinti streikuo
jančius darbininkus iš jų už
imtų dirbtuvių. Darbda
viams į pagelbą atėjo ir tei
smas.

Bet Michigan gubernato
rius Murphy neleido ginkluo 
tai pajėgai įvykdyti teismo 
sprendimo. Jis, nors konser- 
vatoriškų grupių puolamas, 
suprato, jog ne visados jėga 
išsprendžia ginčą. Savo iš
tvermingumu pasiekė to, jog 
nebuvo pralietas nė vienas 
darbininkų kraujo lašas ir 
abi susiginčijusios šalys pa
siekė sutarimo.

—o—
Laikraštis Vienybė jau 

perdaug nusižengė tiesai. 
Vasario 13 d. numery Vie

SAVAITES ĮVYKIAI POPIEŽIUS VAIKŠTO Iš LIETUVOS

Ginčas dėl teismo Streiko užbaiga
Prezidento pasiūlytas teis Vasario 11 d. General Mo-

nio pertvarkymas sulaukė la
bai daug ginčų. Kongreso 
atstovų rūmai žymiai palan
kesni, negu Senatas. Res
publikonų ir kitų prezidento 
priešų valdoma spauda' labai 
nepalanki pasiūlytam per
tvarkymui. Prezidentas pa
siryžęs būtinai pertvarkyti 
teismą, paskirdamas dau
giau teisėjų.

Kongrese priimtas bilius, 
kurs leidžia Aukščiausiojo 
Teismo nariams, sulaukus 70 
metų, išeiti į pensiją.

Sumažino išlaidas
Naujasis Japonijos minis- 

terių kabinetas sumažino 
valstybės išlaidas 269 mili
jonais jenų (viena jena yra 
beveik 29 centai), kariuome
nės vadovybė sutiko stam
biai sumažinti savo išlaidas. 
Visa tai padaryta dėl kilusio 

, krašte gyvo pasipriešinimo 
prieš didelį valdžios išlaidu
mą.

Saugūs bankai
Praėjusią savaitę pinigų 

judėjimo kontrolierius O’
Connor pranešė, jog praei
tais metais nė vienas bankas 
nebankrūtavo. Tai pirmi to
kie geri metai paskutinių 55 
metų laikotarpy. Bankų sau 
gumą užtikrina federalinė 
indėlininkų (depozitorių) ap 
draudos korporacija, kuri ap 
draudžia kiekvieną indėlį iki 
5GG0 dvlerių sunfbst Ši kor
poracija jau yra išgelbėjusi 
84,700 indėlininkų.

Sulaukė įpėdinio
Italijos karaliaus sūnus, 

princas Umbertos, susilaukė 
įpėdinio: jo žmona Marija 
vasario 12 d. pagimdė sūnų, 
kurs kitą dieną pakrikštytas 
net 12-ka vardų. Italijos so
sto įpėdinis turėjo dukrelę, o 
dabar sulaukė sostui tiesio
ginio paveldėtojo. Naujo 
princo gimimo proga kara
lius suteikė plačią amnestiją 
tūkstančiams kalinių.

nybės redaktorius visai ne
pamatuotai, remdamasis sa
vo vieno korespondento pra
nešimu, puola Lawrence kle
boną, nuoširdų lietuvį, kun. 
Pr. Jurą, kuris, girdi, neren
giąs ir kitiems neleidžiąs mi 
nėti Lietuvos nepriklausomy 
bės sukaktį.

Tą šlykščią melagystę ir 
šmeižtą geriausiai atremia 
Amerikos vasario 12 d. nu
meris, kuriame yra žinia, 
jog Lawrence parapija mini 
Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį vasario 21 d.

Šiame numery Amerikos 
bendradarbis V. Juronis at
sako ir į kitą Vienybės 
šmeižtą, taikintą kun. J. 
Laurynaičiui, energingam 
lietuvių jaunimo mylėtojui, 
ir kitiems New York apylin
kės kunigams.

Kur gi Vienybės redakto
riui dabar dėti savo akis ry
šium su tokiais plepalais?

Teisybė, Vienybės redak
toriaus akys labai geros, o 
ypač geros jo žirklės. Aną 
dieną jis iškirpo iš Kauno 
dienraščio XX Amžiaus Dr. 
Viliamo straipsnį ir atspaus
dino Vienybėje, nuslėpda
mas ne tik laikraščio, bet net 
ir Dr. Viliamo vardą.

tors korporacijos dirbtuvėse 
užbaigtas darbininkų strei
kas, užsitęsęs 44 dienas. 
Darbdavių atstovas Knudsen 
pareiškęs: būkime taikoje ir 
gaminkime automobilius. 
Streikui vadovavusi unija 
laimėjo pripažinimą, bet ji 
nelaimėjo teisės šnekėti visų 
darbininkų vardu, bet tik tų, 
kurie jai priklauso. Darbda
viai sutiko neturėti jokio 
priešingumo streike dalyva
vusiems. Visiems darbinin
kams pakeltas atlyginimas 
5 centais valandai. Streikui 
užbaigti ir susitarimui pa
siekti daugiausia pasidarba
vo Michigan gubernatorius 
Murphy. Jis neleido vykdyti 
teismo nutarimo, kurio vyk
dymas turėjo per prievartą 
pašalinti darbininkus iš jų 
užimtų dirbtuvių. Guberna
torius nepavartojo jėgos 
prieš darbininkus ir tuomi 
susilaukė didžiausios padė
kos.
Karo veteranų suvažiavimas 

Vasario 15 — 18 d. Berly
ne įvyko pasaulinio karo ve
teranų suvažiavimas, kuria
me dalyvavo Austrijos, Bel
gijos, Anglijos, Bulgarijos, 
Čekoslovakijos, Prancūzijos, 
Vokietijos, Graikijos, Ven
grijos, Italijos, Lenkijos, 
Rumunijos, Jungtinių Ame
rikos Valstybių ir Jugosla
vijos karių atstovai. Suva
žiavime dalyvavo ir Hitleris.

Naujas karalius .
Austrijos kancleris Schu- 

schnigg vasario 14 d. savo 
ištikimų rėmėjų suvažiavime 
pasakė kalbą, iš kurios aiš
ku, jog jis palankus įsteigti 
Austrijoje karaliaus sostą, į 
kurį turėtų atsisėsti jaunas 
kunigaikštis Otto. Tačiau 
karūnos klausimo išsprendi
mas galutinai priklausys 
nuo kanclerio, nes jo ranko
se visa valdžia.

Kovojantis kardinolas
Vokietijos katalikų vadas, 

Miuncheno arkivyskupas, 
kardinolas Faulhaber vasa
rio 14 d. penkiems tūkstan
čiams tikinčiųjų pasakė drą
sią kalbą apie Hitlerio vy
riausybės daromas skriau
das katalikams. Kardinolas 
nurodė penkis Vokietijos — 
Vatikano sutarties straips
nius, kuriuos Hitleris sulau
žė. Kardinolui išeinant iš baž 
nyčios, minios lauke šaukė 
„Tegyvuoja kardinolas!”

SUOMIJA IŠSIRINKO 
NAUJĄ PREZIDENTĄ

Helsinkiai. — Vasario 15 
d. Suomijos prezidento rin
kikų kolegija nauju respubli
kos prezidentu išrinko ūki
ninkų partijos vadą, Kyosti 
Kailio. Jis išrinktas šeše- 
riems metams.

Prezidentas Svinhufvud 
gavo 104 balsus, o Kailio 
177 balsus.

Naujasis prezidentas yra 
64 metų amžiaus, daug metų 
dalyvavęs tautos atstovų rū
muose, buvęs valdžioje; visą 
laiką buvo demokratinių jė
gų viršūnėse.

— Praėjusiais metais Lie
tuvoje svetimšalių buvo 9,- 
948.

Vatikanas. — Popiežius 
Pijus XI jau pradėjo dau
giau vaikščioti, tuomi nuste
bindamas savo gydytojus, 
kurie nebeturėjo vilties, jog 
jų įžymusis ligonis galės 
vaikščioti dėl kojų paraly
žiaus.

PREZIDENTAS RŪPINASI 
ŪKININKŲ REIKALAIS

Washington. — Preziden
tas Roosevelt vasario 16 d. 
pasiuntė Kongresui savo pa
siūlymą ūkininkų reikalams 
pagerinti.

Šį sykį prezidentas dau
giausia palietė ūkininkų — 
nuomininkų reikalus, norė
damas įstatymo, kad nuomi
ninkų reikalai būtų geriau 
aprūpinti.

Prezidentas siūlo tokią 
programą: 1. suteikti nuo
mininkams ilgalaikes pasko
las, kad jie galėtų įsigyti 
nuosavybėn žemę; 2. parū
pinti neapsunkintų paskolų 
geresniam jų saugumui; 3. 
valstybės nuosavybėje esan
čių žemių dalį pervesti pri
vačiam ūkininkavimui ir 4. 
įvesti geresnį valstybės ir 
savivaldybių bendradarbia
vimą ūkininkams pagelbėti.

28,500 NAUJŲ ORLAIVIŲ

Washington. — Surinktos 
žinios rodo, jog šiuo metu 56 
valstybės turi«spie 63 tūks
tančius orlaivių, o šiais me
tais jos pasigamins ar įsi- 
gys 28,500 naujų orlaivių.

Karo orlaivių daugiausia 
turi Prancūzija — 5,880, po 
to seka šios valstybės: So
vietų Rusija — 5,400 karo 
orlaivių, Anglija ir Italija — 
po 3,600; Japonija — 3000; 
Vokietija — 2,900, Jungtinės 
Valstybės — 2,600; Čekoslo
vakija — 2,400; Lenkija ir 
Rumunija — po 2,200; Jugo
slavija — 1,200.

Šiemet daugiausia pasiga
mins Rusija — 3,000, Vokie
tija — 2,900 ir t.t. Naujiems 
karo orlaiviams įsigyti šie
met bus išleista apie bilijo
nas dolerių.

GEN. GOERING
LENKIJOJE

Varšuva. — Čia atvyko 
diktatoriaus Hitlerio arti
miausias pagelbininkas, gen. 
Goering, kurį pakvietęs pre
zidentas Moscicki medžiok
lei.

Goering išvyko į Beloviežo 
girias; žinoma, jis, medžiok
lės priedanga, mėgins ką 
nors vertingesnio „sumedžio 
ti” iš lenkų politikų vokie
čių naudai.

Kalbama, jog vokiečiai pa
siryžę atgauti Dancigą, už 
kurį 'padarysią lenkams svar 
besnių nuolaidų.

— Vasario 16 d. Vytauto 
Didžiojo universitetui su
kako 15 metų. Per tą laiką 
universitetas įsigijo turto 
už apie 20 milijonų litų; dip
lomų įsigijo 2465 asmenys. 
Dabar jame studentų yra 
3059; profesorių yra 448; 
universiteto knygyne yra 
155,205 knygų.

— Per Velykas ar birže
lio mėnesį iš Lietuvos ruošia 
ma didžiulė studentų ekskur 
sija į Angliją, kur aplankys 
lietuvių kolonijas. Ekskursi
joj dalyvausią apie 500 stu
dentų.

— Į Prahą, Čekoslovaki
jos sostinę, pakviesta kon
certuoti Lietuvos operos so
listai Kučingis, Matulaitytė 
ir Jonuškaitė-Zaunienė.

— Šiuo laiku Lietuvoje y- 
ra 209 advokatai.

— Prie viešųjų darbų Kau 
ne dirba per 2000 darbinin
kų. Didžiausi darbai eina 
Lampėdžiuose, kur vis tolyn 
varomi nuo potvynio apsi- 
goti didžiojo pylimo darbai.

— Prie Marvelės kelio, 
Kaune, pernai žemės užgriu
vo darbininką Verbylą; da
bar jo našlei žmonai žadama 
išmokėti 5000 litų vienkarti
nės pašelpos.

— Miškuose šiuo laiku Lie 
tuvoje dirba apie 11,000 dar
bininkų; jie kerta medžius, 
reikalingus įvairiems sandė
liams.

— Alsėdžių valsčiuje, Pa- 
burges kaime, sausio 24 d. 
sudegė E. Stanienė, 75 me
tų amžiaus senukė.

— Kariuomenės teisme na 
grinėta 5 suvalkiečių ūkinin
kų byla, kurioje jie kaltinti 
platinimu prieš valdžią nu
kreiptų atsišaukimų. Vienas 
nuteistas 2 metais kalėjimo, 
o kiti išteisinti. Išteisintųjų 
skaičiuje yra ir buvęs ameri
kietis Švedas.

— Sausio mėnesio gale dėl 
didelių šalčių Lietuvoje dau
gely mokyklų buvo nutrauk
tas mokslas. Vilkaviškio 
mieste buvo pritrūkę van
dens.

— Dienraštis XX Amžius 
praneša, jog Rusijoje suim
tas teisingumo komisaras 
pavaduotojas, lietuvis Paša- 
kanis, kurs prieš 7 metus y- 
ra parašęs stambų veikalą 
apie teisės istoriją. Iš nesu
imtų lietuvių, užimančių 
svarbias vietas, yra Baltgu- 

idijos kariuomenės vadas 
gen. Oborevičius ir Tolimų
jų Rytų krašto sekretorius 
Vareikis.

— Telšių apylinkėje, prie 
Minijos upės, norima staty
ti elektros stotį.

Šiurpus gaisras
Mandžiurijoje, Antung 

mieste, judomų paveikslų 
teatro gaisre žuvo apie 700 
žiūrovų, daugumoje moterys 
ir vaikai. Gaisro liepsnos 
staiga apėmė visą teatrą ir 
įvyko teatre visuotinis sumi
šimas. Vaikai daugiausia žu
vo dėl didelio susigrūdimo, 
per kurį jie liko sumindžioti.

PETRAS RIMŠA PAS 
GUBERNATORIŲ

Boston. — Masachusetts 
gubernatorius, Charles F. 
Hurley, priėmė skulptorių 
Petrą Rimšą, kurs guberna
toriui padovanojo savo su
kurtą medalį, vaizduojantį 
Lietuvos bažnytinės provin
cijos įsteigimą.

Rimšos kūrinių paroda 
turėjo didžiausią pasiseki
mą. Ji iškilmingai uždaryta 
vasario 14 d. 10 vai. vakare.

Iš Bostono Rimša vyksta 
į Waterbury, Conn., kur irgi 
pramatomas gražus jos pa
sisekimas,

Lenkai Neprivers Lietuvos!
(Lietuvos Pasiuntinybės 

žinios)

Washington, D. C. — Tei
sybės ir teisės užgrudyta lie
tuvių tautos valia Vilniaus 
neišsižadėti yra jau gerai ži
noma ne tik patiems okupan 
tams, bet ir visam pasauliui. 
Vilniaus okupacijai jau ne
trukus sukaks 17 metų, o 
betgi Vilniaus klausimo iš
sprendimas dar net nenuma
tomas. Kodėl? Todėl, kad Vii 
niaus klausimo teisingas iš
sprendimo kelias tėra tik vie 
nas: pagerbiant išniekintą 
teisybę ir atitaisant pamintą 
teisę. Čia karas nereikalin
gas ir Lietuva tuo keliu nei
na. Čia reikalinga geros va
lios, geros kaimynystės įver 
tinimo, politinės tolregys- 
tės: žodžiu, normalių lietu
vių-lenkų santykių atsiradi
mas galimas tiktai tada, kai 
lenkai atsisakys nuo lietu
vių naikinimo politikos ir su 
grįš prie Suvalkų sutarties 
vykdymo.

Lietuva visados buvo ir 
yra pasiryžusi tuo taikos 
keliu eiti. Bet lenkai, deja, 
tebeina į priešingą pusę. Len 
kijos nusistatymas Vilniaus 
klausime yra, matyti, toks, 
kad jie laiko Vilniaus klau
simą galutinai išspręstą jų 
naudai. Tą savo nusistaty
mą jie remia pačiu Vilniaus 
krašto valdymo faktu, Am
basadorių . Konferencijos 
1923 m. kovo mėn. 15 d. nu
tarimu ir, žinoma, savo ka
riška galybe.

Bet tie lenkų argumentai 
nepadaro juodo baltu. Amba 
sadorių Konferencijos nuta
rimą Lietuva užprotestavo 
ir tas nutarimas liko vienpu
sišku aktu, kuris tarptauti
nio mokslo šviesoje nesuda
ro užtektinai teisėto pagrin
do, nulemiančio Vilniaus pri
klausomybę: tas Ambasado
rių Konferencijos nutari
mas, turįs tikslo nustatyti 
nuolatinę Lietuvos ir Lenki
jos sieną, yra priešingas 
Tautų Sąjungos Tarybos te- 
begaliojaučiam nutarimui iš 
1922 metų sausio mėn. 13 d., 
kuris taip skamba: „Taryba 
negali pripažinti išsprendi
mą (solution) ginčo, pateik
to Tautų Sąjungai vieno jos 
narių, jei tas ginčas būtų iš
spręstas neatsižvelgiant į 
Tarybos rekomendaciją arba 
be abiejų ginče dalyvaujan
čių pusių sutikimo”.

Kadangi Tautų Sąjungos 
Taryba yra aukštesnė įstai
ga negu Ambasadorių Kon-

K. STAŠYS IŠTEISINTAS

Vilnius. — Tcevo miesto 
teisme buvo nagrinėjama už
daryto Lietuvių Komiteto 
pirmininko, Konstantino Sta 
šio, byla, kurioje jis buvo 
kaltinamas už nusikaltimus 
Lenkijos pinigų judėjimo įs
tatymams.

Teismas Stašį išteisino.

Vilnius. — Prie žydų laik
raščio Wilner Tog namų ir 
K. Stašio namuose sprogo 
„nežinomų” piktadarių pa
dėtos bombos, gerokai apga
dinę namus.

ferencija, tai minėtasai Am
basadorių Konferencijos nu
tarimas negali viršyti ano 
Tautų Sąjungos Tarybos nu
tarimo. Profesorius A. De 
Lapradelle, tarptautinės tei
sės autoritetas, nuodugniai 
visą klausimą ištyręs, priėjo 
tokios išvados: „Teisės ir 
teisybės atžvilgiu Ambasa
dorių Konferencijos nutari
mas iš 1923 m. kovo mėn. 15 
d. neturi pagrindo”. Todėl, 
nors lenkai ir tvirtina, kad 
Vilniaus klausimas yra iš
spręstas jų naudai, Vilniaus 
buvimas lenkų rankose tebė
ra betgi grynas okupacijos 
aktas.

Lenkai dažnai vartoja to
kį argumentą: kad būk Lie
tuvos vyriausybė savo laiku 
pati buvo prašiusi, kad Ali- 
j antai nustatytų Lenkijos 
sienas.

Taip, Lietuvos vyriausybė 
buvo panašų pasiūlymą pa
teikusi, tik tas pasiūlymas 
buvo su sąlyga, kad būtų at
sižiūrėta į Lenkijos iškilmin
gą pasižadėjimą, pareikštą 
Suvalkų sutartyje. O Amba
sadorių Konferencija kaip 
tik į tą Lietuvos sąlygą ne
atsižiūrėjo, ją nutylėjo ir jos 
neišpildė.

Nepildant sąlygas, savai
me ir pats pasiūlymas at
puola. Čia tai yrą vėl kitas 
Ambasadorių Konferencijos 
kovo mėn. 15 d. nutarimo^ 
silpnumas. Kada tas Amba
sadorių Konferencijos nuta
rimas buvo praneštas Tautų 
Sąjungos Tarybai, tai Tary
ba, išklausiusi pranešėjo (p. 
Hymans) raportą ir Lietu-, 
vos delegato pareiškimą, 
„jokios savo nuomonės nebe- 
pareiškė, nes jokios rezoliu
cijos nebuvo pateikta”.

Tokiu būdu Lietuvių-Len
kų ginčas dėl Vilniaus, kiek 
tai liečia Tautų Sąjungą, pa
liktas atviras. To ginčo pa
grinde, kaip matėme, yra šie 
trys žymiausi faktai: 1. Vil
niaus okupacija sulaužant 
Suvalkų sutartį, 2. Tautų Są 
jungos Tarybos rezoliucija 
iš 1922 m. sausio mėn. 13 d. 
ir 3. Ambasadorių Konferen
cijos nutarimas iš 1923 m. 
kovo mėn. 15 d., priešingas 
anai Tautų Sąjungos rezo
liucijai. Yra todėl aišku, kad 
Lietuvos tikslai Vilniaus 
Krašte yra neabejotinai pa
remti tarptautine teise. Tos 
teisės Lietuva negali išsiža
dėti.

Iš kitos puses, kaip nesi
stengtų lenkai pridengti Vil
niaus okupaciją teisėtumo 
skraiste, ji vis vien pasilie
ka paprasta okupacija. Vil
niaus žaizda negyja, ji dar 
pablogėja pastaruoju laiku, 
kai lenkai pradėjo urmu 
griauti lietuviškas mokyk
las ir draugijas Vilniaus 
krašte, — iki šiol iš viso pa
naikindami net 725 ne politi
nes, bet grynai kultūrines 
organizacijas.

Jei iš tikrę lenkai norėtų 
tik normalių (diplomatinių 
ir konsuliarinių) santykių 
užmezgimo su Lietuva, tai 
sveikas protas jiems nepa
tartų taip daryti. Tat kyla 
rimtas klausimas: ko gi iš 
tikrųjų lenkai nori? Politi- 

(Tęsinys 3 psl.)
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PIRMOJO PREZIDENTO GIMTADIENIS

Šį pirmadienį, vasario 22 d., sukaks lygiai 205 metai 
kaip gimė Jungtinių Valstybių pirmasis prezidentas, 
George Washington.

Šis gabus karys ir išmintingas valstybininkas gimė 
1732 mt. vasario 22 d. Westmoreland apylinkėje, Virginia 
valstybėje, iš turtingos šeimos. Iš pat jaunų dienų gavo 
gerą išlavinimą. Jau būdamas 30 metų amžiaus, turėjo 
progos pasireikšti kaip geras karys, dalyvaudamas pran
cūzų — indėnų kare.

Prasidėjus bruzdėjimui prieš anglus, į revoliucinį judė
jimą Washington tuojau įstojo ir veikiai buvo išrinktas ko
lonijų kariuomenės vadu.

Washingtono vadovaujama savanorių amerikiečių kolo
nistų kariuomenė, silpnai ginkluota, per 6 metus gerai lai
kėsi prieš anglus ir pasiekė visišką laimėjimą, iš kurio ki
lo nauja, galinga valstybė — Jungtinės Amerikos Vals
tybės.

Amerikiečių kariuomenei žygiuoti į pergalę George Wa
shington turėjo daug gerų pagelbininkų, atvykusių iš už
sienio. Tų artimų pagelbininkų skaičiuje buvo ir gen. Ta
das Kosciuška.

Revoliucijai pasibaigus, sudarius naują valstybę, George 
Washington išrinktas pirmuoju Jungtinių Valstybių pre
zidentu, kurio pareigas ėjo 8 metus, išrinktas du kartu. 
Būtų buvęs išrinktas ir trečiam terminui, bet atsisakė. Jis 
mirė 1899 mt.

Pirmojo prezidento nuopelnai įrašyti į šios šalies istori
ją neišdildomomis raidėmis. Jo vardo paminėjimas jaudi
na kiekvieną amerikietį. Jam teikiama tikrai užtarnauta 
pagarba.

katalikų savaitraščio Com- 
! monweal redaktorius.

George N. Shuster yra 
daug keliavęs, parašęs įvai
rių knygų, buvęs anglų kal
bos profesorium Notre Da
me universitete, kurį jis yra 
baigęs. Iš jo parašytų knygų 
paminėtinos: The Strong 
Man Rules, Like a Mighty 
Army, Catholic Spirit in Mo
dern English Literature ir 
kitos.

Be to, Shuster šiuo metu 
yra Brooklyno dvasinės se
minarijos (Immaculate Con
ception Seminary) anglų li
teratūros profesorius.

Štai prof. Shuster straips
nis:

privilegija, kokią

TYLIAI PRAĖJUSI SUKAKTIS

Mūsų bendradarbis iš So. Bostono tik ką pranešė, jog 
vasario 7 dieną garbingasis kun. Kazimieras Urbonavičius 
sulaukė kunigystės 40 metų sukakties. Šis nuoširdus ben
dradarbis labai apgailestauja, jog ši svarbi sukaktis taip 
tykiai praėjo.

Garbingas sukaktuvininkas nepaprastai kukli asmeny-
Kun. Urbonavičių reikėtų apibūdinti kaip kunigą, visuo- 

sužavi ir laimi sau kiekvieną, kam tenka su kun. Urbonavi
čium susitikti.

Kun. Urbonavičius, dabar 63 metų amžiaus, į kunigus 
įšventintas 1897 mt. vasario 7 d.; kunigo mokslus jis išėjo 
Seinų seminarijoje, kur tuo laiku vyresniuosiuose kursuose 
mokėsi arkiv. Matulevičius ir vysk. Būčys.

Į Jungtines Valstybes atvyko 1905 mt. ir nuo to laiko 
dirbo įvairiose parapijose. Ilgiausiai išbuvo klebonu So. 
Bostone, nuo 1919 mt. iki 1929 mt.

Dėl susilpnėjusios sveikatos turėjo pasitraukti į mažes
nę parapiją, į Norwood, Mass., kur iki 1931 mt. ėjo klebo
no pareigas. 1930 mt. sunkiai susirgo ir buvo priverstas 
pasiduoti operacijai, kuri atėmė kun. Urbonavičiui koją.

1931 mt. pasitraukė iš klebono pareigų ir, kun. Pr. Vir- 
mauskio kviečiamas, atvyko į So. Boston, kur ir šiandie 
gyvena, būdamas vikaru — rezidentu.

Kun. K. Urbonavičiaus nuopelnus lietuvių tautai, o ypač 
išeivijai, gražiai ir plačiai iškėlė kun. Dr. J. Navickas 1932 
metais, suruošdamas tada kun. K. Urbonavičiaus literatū
rinio darbo 40 metų sukakties iškilmingą minėjimą.

Kun. Urbonavičius reikėtų apibūdinti kaip kunigą, visuo
menės vadą, išeivijos tautinės gyvybės gynėją, rašytoją- 
poetą, laikraštininką ir t.t. Šį sykį pasitenkinsime tik pri
minę apie šios Garbingos Asmenybės brangią sukaktį.

Amerikos leidėjams ir visam štabui malonu sveikinti 
Kilnų Sukaktuvininką ir kaip nuoširdų mūsų laikraščio 
Bendradarbį bei Rėmėją. '

Džiaugsmingiausių ir Ilgų Ilgiausių Metų Garbingajam 
Kunigui Urbonavičiui — Jonui Kmitui!

JIE SURADO TIESĄ

—o—
Katalikas tiki, jog priklau 

symas Bažnyčiai yra aukš
čiausia
Dievas gali jam suteikti.
Bet šis tikėjimas nepadaro, 
ar bent neturėtų padaryti jo 
besijaučiančiu bet kuo aukš
tesniu už savo artimą. Tik
riau, jo kasdieninių apmąs
tymų turinys yra, kad kiti, 
dėl kai kurių paslėptų prie
žasčių, daugiau, negu jis, 
praleidžia savo gyvenimą, 
veltui ieškodami dvasinio ra 
mumo ir tikrumo. Kada ka
talikas sužino, kad vienas iš 
tokių ieškotojų liko tikrai pa 
laimintas pasiekimu Kris
taus Bažnyčios, jis jaučiasi 
taip laimingas, kaip jaustų
si, matydamas iš didžiulio 
potvynio pavojaus išsigelbė
jusį asmenį. Jis gerbia pa
stangas, kurių jis gal nebūtų 
galėjęs parodyti. Jis garbina 
taip pat gerumą Ganytojo, 
kurio kaimenė yra atvira 
kiekvienai žmogiškai būty

bei.
Šis mažas straipsnių rin

kinys liečia kai kurių tokių 
tiesos ieškotojų ir atradėjų 
patyrimus. Dažnai juos va
diname atsivertėliais — kon 
vertitais, žmonėmis, kurie, 
po betikslio klaidžiojimo, pa
suko į teisingą kelią. Jie vie
ną dalyką tvirtai išryškina: 
negalima surasti katalikų ti
kėjimo uždarytomis akimis, 
aptemdyta mintimi ir bevil
čiu krypimu į Bažnyčios sau 
gumą, bet panaudojimu visų 
protinių jėgų. Niekas ir nie
kados nėra perdaug mokytas 
ar išmintingas katalikybei. 
Asmenys, apie kuriuos šia
me skyriuje skaitysite, žino
jo viską, ką mokslas bei is
torija galėjo jiems pateikti, 
bet tiesa visados glūdi tame, 
jog Dievas palaimina minties 
kiekvieną padorų ir didvy
rišką žygį. Žinoma, skaity
mas ir galvojimas gali su
kelti sunkumų, net abejonių. 
Bet tai nebus nuolatinės kliu 
tys, jei žmogus nepavargs ar 
nesutings.

Tikiu, jog šis skyrius, ku
rio vedėjai parašė straips
nius uoliu rūpestingumu, at
rodys daugeliui tikru palai
minimu. Tai yra darbas jau
nų žmonių, kurie žino, jog 
pasiaukojimas aukščiau- 
siems idealams yra visa, kas 
gali padaryti gyvenimą tik
rai vertą gyventi.

George N. Shuster.
Pradedame naują skyrių, 

kurį ves musų du nauji ben
dradarbiai. Jie paruoš eilę 
straipsnių iš gyvenimo di
džių žmonių, kurie daug me
tų ieškojo liesos ir ją sura
do. Čia tilps įžymių religijos, 
mokslo, kultūros žmonių gy
venimo aprašymai, kurie, ti
kime, bus įdomūs mūsų skai
tytojams.

Šiame skyriuje supažindin 
sime su didžiųjų atsivertė
lių gyvenimais. Mūsų ben-parašė George N. Shuster, ponijos draugu.

dradarbiai „pristatys” to
kias pasaulines garsenybes: 
rašytoją Gilbert K. Chester
ton, rašytoją H. Gheon, fi- 
nansistą J. Moody, kardino
lą Newman, rašytoją Sigrid 
Undset, diplomatą Paui 
Claudel, kardinolą Manning, 
mokslininką Gamelli, admi
rolą Benson ir kitus.

Malonu, jog šio skyriaus 
įžangą specialiai Amerikai

aukštyn širdis
PAGALVOKIM

Apie vasario šešioliktąją 
daug rašome ir kalbame, 
šnekame apie ,>Lietuvą, Tė
vynę mūsų... didvyrių že
mę”. Piname vainikus iš pra 
eityje augusių gėlių praei
ties didvyriams ir didžiuoja
mės Lietuvos nepriklauso
mybe ir jos išorine pažanga. 
Bet jeigu ateitų į mūsų tar
pą pranašas Amosas, kažin 
ar jis, iš tikrųjų, nepakarto
tų žodžių, kitados pasakytų 
Izraeliui: „Deja jums, kurie 
esate turtingi Sione ir pasi
tikite Samarijos kalnu, jum, 
didžiūnai, tautų ' galvos, ku
rie įeinate išdidžiai į Izrae
lio namus” (Am. 6, 1.).

Tie žodžiai buvo taikomi 
anų laikų žydams, kurie iš
oriniai buvo labai sėmingi, 
bet dvasiniai pabliurę. Di
džiavosi Samarija ir Jeruza
le ir manė, kad priešas jų 
niekad neįveiks. Su Dievo pa 
siuntiniu Amosu nesiskaitė 
ir jo įspėjimus niekais vertė. 
Nestebėtina, kad Amoso lū
pomis Viešpats tarė žy
dams: „Aš nekenčiu ir atme 
tu jūsų šventes ir nepriimu 
jūsų susirinkimų kvapo... 
Šalin nuo manęs su savo gie
smių triukšmu ir tavo arpos 
žaidimo aš nenoriu klausyti” 
(Am. 5, ). „Aš paversiu jū
sų iškilmes į gedulą ir visas 
jūsų dainas į raudas” (Am. 
8, 10).

Pranašo įspėjimus galima 
taikinti visiems laikams. 
Juk ir šiandien toji yra „lai
minga tauta, kurios Vieš
pats yra jos Dievas” (Ps. 
143, 15). Jos sūnūs turi būti 
panašūs į gražius augmenė
lius, o ne į piktžoles. Žolynė
liams reikalinga išdirbta der 
Ii dirva, o kol jie giliai sulei
džia savo šaknis, reikalinga 
rūpestinga priežiūra, apsau
ga. '

Jos dukterys turi būti 
„pasipuošusios, pagražintos

laikų pranašas 
yra Kristaus Vieti- 
Jis įspėja mus nuo 
Komunizmas ir na- 
yra minimi mums,

panašiai į bažnyčią” (Ps. 
143, 12). Tai stulpai, palai
kantieji šeimyninę statybą. 
Jos turi šviesti kaip saulė 
tekanti pasauliui Dievo aukš 
tybėse „Sūnus ir miesto sta
tymas sustiprina vardą, bet 
daugiau už tai verta mote
riškė be dėmės” (Ekli. 40, 
19).

Mūsų 
Amosas 
ninkas. 
„izmų”. 
cizmas
kaip Judas ir kitos tautos 
buvo minimos Izraeliui. Klai 
pėda ir Vilnius gražūs, galin 
gi ir mums būtinai reikalin
gi miestai, bet mes gerai ži
nome, ką reiškė praeityje 
vien išoriniai galingieji mie
stai, kada gyventojai dvasi
niai buvo apgailėtini betur
čiai, akli ir pliki....

Nei Klaipėda, nei Vilnius 
neapgins Lietuvos, jei įžeis
tas teisingasis Viešpats baus 
mus siųsdamas Nabukodo- 
nosorus.

„Laiminga tauta, kurios 
Viešpats yra jos Dievas”, 
kurios pavaldiniai yra dan
gaus piliečiai, ištikimi Baž
nyčios tarnai, 
toji tauta, kuri 
dovauti pačiam

Tiesa, prieš
Lietuva viešai paskelbė Kris
tų esant jos Karaliumi. Tai
gi, dabar visi jos vaikai tu
rėtų pildyti Jo šventąją va
lią. Juk niekas negali užgin
čyti, kad tikėjimas ir dora 
yra tautos pagrindas ir stip
rybė ir kad vien tik dorai iš
auklėtieji jaunuoliai težada 
tėvynei skaistų rytojų.

Kas rauna tikėjimą ir do
rą iš jaunuolio krūtinės, kas 
nesirūpina įdiegti dieviškųjų 
dorybių į jaunąsias sielas, 
tie yra Lietuvos nepriklau
somybės priešai, nežiūrint 
kaip garsiai jie šauktų „Lie
tuva, Tėvyne mūsų...”

P. M. J.

tis ne Bažnyčios mokslas, 
bet to mokslo neklausymas. 
Darbininkus čia ar ten ne 
Bažnyčia, ar jos mokslas ap
leido, bet mes, katalikai, ten 
nebuvome ištikimi savo Baž
nyčios mokslui. — The Com
monweal, sausio 1 d.

—o—
Mišrioje visuomenėje, kur 

daug nekatalikų, nemažas 
katalikų skaičius savo gyve
nimą sudalo į dvi beveik ne- 
suliejamas dalis. Sekmadie
niais jie klauso mišių, ir gar 
bina tikybos bei didvyrišku
mo idealus. Bet šiokiomis 
dienomis gyvena visai ki
tais, iš laikraščių ir kino 
teatrų pasemtais, prakti-

gyvenimui, sako, kataliky. 
bės idealai jau netinka, ypa- 
tingai kiekvienai to gyveni, 
mo valandėlei, šitokia su. 
pasaulėjimas pradeda į Ba| 
nyčią žiūrėti, kaip į partiją 
ne Gyvenimą. Nesunku i 
suprasti, kodėl daugeliui, į) 

kasdienį gyvenimą pasinė- 
rusių, žmonių tikybiniai idea 
lai ima rodytis be prasmės, 
nes jei būtų prasmingais 
laikomi, tai pareikalautų la
bai griežtų pakeitimų ne vie
name tik kasdieniame gyve- * 
nime, bet ir visuomenės sie
kiuose. — The Christian 
Front.

fan į

Dr. J. Basanavk 
dešimtmečiui 
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ohshwxS uTn 
įvykiais ir pei 

pasipuošusiai la 
tekant į niekad 
mą praeitį, liko i 
atsiminimų gelyi 
sieloje spindi r 
giedra, ar pilki ir 
besys gaubia ją, g 
čia klajųti jame 
akimis besižvalg 
liuojantį, mirgan

V.Š.

KOVŲ KRYPTIS IR MDSŲ APSiLEMIS

veikimas

R. K. Baž- 
katalikui ir

Galinga yra 
duodasi va- 
Kristui.
porą metų

Iš svarbių žurnalų
Obalsis „Dėkimės su ko

munistais demokratiją nu fa 
šistų išgelbėti” klaidingas, 
nes tos dvi idėjos nesuderi
namos. Taip pat klaidinga 
tvirtinti, jog katalikai fašis
tų talkininkai. Jei mes ko
munizmo labiau nekenčiame 
negu fašizmo, tai dar nereiš 
kia, kad mes fašizmą myli
me. Tačiau, ir pats ginčas 
šiandie ne tarp fašizmo ir 
komunizmo, bet tarp demo- 

'kratijos ir visokių diktatū
rų, įskaitant ir komunizmą. 
Jei komunizmo nebūtų, ne
būtų nė fašizmo. Geriausias 
būdas fašizmo išvengti — 
neduoti komunizmui įsigalė
ti. Todėl mes, kaip katalikai 
ir Amerikos piliečiai, priva
lome tvirtai pareikšti savo 
ištikimybę taikai ir demo
kratijai.— Kun. Wilfrid Par
sons, S. J., Catholic World.

Japonų užsienio prekyba 
1936 mt. pasiekusi aukščiau
sio laipsnio; užsieniui par
duota už 796 mil. dolerių, o 
pirkta už 834 mil. dolerių. 
Ypač vyko gerai ryžių gamy
ba — 1936 mt. jų gauta be
veik 275 mil. svarų.

— Kinijoje suorganizuota 
250,000 piliečių, kurių darbu 
yra sekti kiekvieną, ar jis 

•’ nėra Kinijos išdaviku — Ja-

valios bei propagandos agen 
tus... Savo prigimtimi de
mokratija taikingesnė negu 
diktatūros, nes pavienio pi
liečio gerovė jai geriau rūpi, 
negu karas svetur. Be to, ji 
ir svetimų tautų laisvę ge
riau gerbia. Tačiau, ji ir 
daug opesnė, nes piliečių bal 
suotojų masė dažnai nesirū
pina ir nenori apsidėti dis
ciplina, kuri juos paruoštų 
demokratiją nuo išorinio pa
vojaus ginti. — Marquis of 
Lothian, (buvęs Lloyd Ge
orge sekretorius).

—o—
Per paskutinius 150 metų 

perdaug jau dažnai, ypatin
gai katalikiškuose kraštuo
se, Bažnyčios rėmėjai ir vi
sokių likimo pasmerktų mo- 
narkijų bei savo dienas at
gyvenusių ekonominių ar vi
suomenės tvarkos sistemų 
rėmėjai buvo vieni ir tie pa
tys žmonės. Todėl šių kraštų 
neturtingieji ir darbininkai 
žmonės, kurių gerovei ir glo-

Abejotina, ar demokratija 
be veiklios ir laisvos krikš
čionybės išsilaikyti gali.... &*v
demokratija tai vienintelis ■ bai Bažnyčia įkurta, Bažny- 
būdas, kuris piliečiuose iš- 
auklėja pobūdį ir atsakomy
bės jausmą. Ji, pilna to žo
džio prasme, gimdo žmones, 
nes jiems užkrauna atsako
mybę dėl valstybės įstatymų 
ir politikos. Kiekviena gi dik 
tatūros forma iš žmonių 
stengiasi padaryti paklus
nius ir neprotaujančius savo

Lygiai panašiai ir kareivis 
privalo tinkamai susipažinti 
su kariuomenės įstatataį 
(reguliaminu), išsimankii. 
ti vartojime ginklų, griežta 
pildyti vyresniųjų vadų įsj. 
kymų, akyliai budėti kare 
metu, drąsiai kovoti mūšiuo
se, neprileisti artyn priešų 
Jei kareivis nepildo tai, o y. 
pač jei jis susideda su prie, 
šais, ar perbėga priešų sto 
vyklon, tai jis atiduodamas 
karo teisman ir sušaudomai

Tai visose draugijose ii 
kariuomenėse priimta ir vyt

mis žiedus lengvai 
o kitus matyti n; 
ar vien slepiam 
daug didesniu b 
niu keru.

Vasario šešiolik 
džio atminimo d 
mirksnyje pajuta 
vo svaiginančiai 
Be klaidžiojimo 
mor ramiu žingsr

Čioje pradėjo matyti kokią 
tai korporaciją, besirūpinan
čią sielos reikalais tik tų, 
kurie, pinigingais būdami, 
įstengė ją šelpti, ir, tokiu 
būdu, ją kontroliuoti. Nelai
minga šitokių sąlygų pasėka
yra faktas, kur tik katali- taip pat, kaip kad nesveikas 
kams nepažangumas priki- kūno narys 
šama, ten niekad nenurodo- kad nekenktų.

(Tęsinys)
IV.

Katalikiškas

Priklausymas 
nyčiai uždeda
tam tikras pareigas. Deja, 
to daug katalikų nesupranta, 
ar nenori suprasti, dėl ko ir 
patys virsta ne tik nenaudė
liais, bet ir kenksmingais ka
talikybei nariais. Daugelis 
vadina save drąsiai katali
kais, manydami, jog pakan
ką jiems paskirtu laiku eiti 
išpažinties, pabūti bažnyčio
je per šv. Mišias šventadie
niais, atiduoti tam skirtus doma drausmė.

V. Imokesčius ir tiek; o kad 
jiems reikia dar gyvai daly
vauti bendrame tikybiniame 
gyvenime, patiems rūpintis : 
bendra Bažnyčios gerove, pa- : 
gelbėti jai plėstis, ginti ją • 
nuo priešų, tai jiems nė gal- • 
von nedilgteri! „Tesižinie < 
vyskupai ir kunigai — tai jų i 
dalykas!” Šitaip jie sako ir... < 
labai klysta! ;

Tai lengvai suprasime, pri- : 
simindami, jog R. K. Bažny
čia tai ne kas kita, kaip tik 
tikroji bendruomenė (drau
gija) ir tikroji kariuomenė 
tikra šių žodžių prasme.

Ką pasakytumei, skaity
tojau, jei aš pradėčiau tvir
tinti, jog draugijos nariui 
nėra reikalo rūpintis dr-jos 
reikalais, jog pakanką tik 
sumokėti nario mokestį, o 
kitkuo tesirūpina vien valdy
ba? Ar kareiviui nėra reika
lo kovoti prieš priešus, ka
dangi tai karininkų darbas? 
Mažiausiai, pavadintum ma
ne dideliu neišmanėliu ir tu
rėtum tiesos. Gi visiems yra 
gerai žinomas dalykas, jog 
tiktai ta draugija klesti ir 
plečiasi, kurioj visi nariai gy 
vai dalyvauja jos veikime; 
tiktai ta kariuomenė nugali 
savo priešus, kurioj visi ka
reiviai kovoja iš vieno iš vi
sų savo jėgų.

Kiekvienas bet kokios ben
druomenės (draugijos) na
rys privalo visų pirma sąmo
ningai susipažinti su dr-jos 
įstatais, griežtai prisilaikyti 
jų, veikliai dalyvauti posė
džiuose, susirinkimuose, pra
mogose, tiksliai įgyvendinti 
priimtus nutarimus, pagelbė
ti valdybai darbe, sąžiningai 
atlikti uždėtąjį ant jo pečių 
darbą, platinti uoliai dr-jos 
mintis (idėjas), visur palai
kyti savo dr-jos narius, nesi- 
bičiuliauti su dr-jos priešais. 
Kas šitaip nesielgia, tai tam
pa panašus nesveikam kūno 
nariui, kuris tik neša žalos 
visam kūnui, dėl ko jis ir yra 
išmetamas (išbraukamas) iš 
dr-jos narių skaičiaus, lygiai

R. K. Bažnyčia yra tai to 
bula bendruomenė (draugi' 
ja) ir tobula kariuomenė,ku
rios įsteigėjas, kaip jau mi
nėjome, yra pats Jėzus Kris 
tus. Ji atlieka savo darbą!' 
vienos pusės kaip kad dm 
gija, platinanti Išganytoje 
mokslą ir siekianti amžino 
sios ' laimes “po mirties, o r 
antros pusės, kaip kad ka
riuomenė, nuolatos ginauli 
Dievo garbę ir žmonių lainą 
nuo priešų užpuldinėjimų.

Popiežius su savo Kūrij 
sudaro draugijos centrą, ka 
riuomenės vyriausįjį štabą 
vyskupijos — tai draugija 
apskričiai, kariuomenės ar 
mijos; parapijos atvaizdi# 
ja draugijos skyrius, kariuo 
menės pulkus. Kiekviena 
žmogus įsirašo į šios dm 
gijos — Bažnyčios narius 
priimdamas krikštą, gi pn 
imdamas Sutvirtinimo 9 
kramentą, įsirašo į kareivų 
eiles. Šitaip įsirašydamas i 
R. K. Bažnyčios narius, kiek 
vienas viešai'ne tiktai ats 
žada velnio ir jo piktų di* 
bų, bet dar sutinka ir kotf 
prieš jį, ne tiktai išpaž# 
Jėzų, bet ir platinti pagali 
vo galimumą Jo mokslą.

Iš šio jau darosi aišku,j« 
kiekvienas katalikas prM 
veikliai (aktyviai) dalyvi 
R. K. Bažnyčios gyveni* 
Tikėjimas be gerų darbą J" 
miręs! Tai reiškia, jog 
veiklus katalikas prilygsti 
numirėliui. Iš šio išplauki* 
viena labai aiški išvada:F 
katalikui reikia gyvai tikėh 
tai jam reikia ir sąmonė 
susipažinti su savo tikėja 
tiesomis, kurios kaip tik* 
sudaro Bažnyčios — drauj 
jos įstatus, kurių privalo* 
prisilaikyti, nurodymus, V 
riais turime sekti.

Tačiau, čia tuoj gini* ■ 
klausimas: kuriuo būdu $ 
visa pasiekti? Štai, čia ir F 
einame prie svarbiausio b' 
talikiškame gyvenime dalf 
ko, būtent: spaudos naudi* 
gumas ir jos palaikymo ri 
kalas.

nuplaunamas, Snaudalių
(Bus daugiau)

• a* > /v

žiedą/Nęjučion 
jo aksomo lapę 
staiga kažkas 
blizgėjo prieš i 
tarytum, branj 
atsivėrė... ' h

baltuosius 
mus atskrido i 
ja apsilankyti 
navičius. Sumi 
Kaip geriau, 
imti šį garbių 
kytojams netek 
ti su įsakymais 
mais. Visi mok 
pasirengę daryt 
dėl tėvynės lais 
atsilankymo likt 
šventė.

Pagaliau išau 
ji diena. Koks s, 
sų tarpe, kokia ‘j 
taika, kokia nepi 
sena spindintis 

Jau, jau Dr. J 
čius atvažiavo, ji 
prasivers baltųj 
rys ir lengvu 
žengs taip lauki 
čias.

Didžiulėje sali 
šimtų širdžių plal 
na tyla, visi jaut 
čid tautos didvyr 
Salės gale didis c 
rys lyg nusigai 
tuoj sveikinti, o 
pats balsas kažk 
do... žiupsniai, u 

Plačiame tarpdi

Basanavičiaus be 
p-lė Gt PetkeviČ! 
žvilgsniai krinta 
jos, tylaus ramu 
veidu žilagalvis s( 
gė. Nespėjo jo sve 
snys atsakyti i ši 
KDimo žvilgsnių, 
nas suskambo — i 
kų lūpų išsiveržė 
metų, ilgiausių, ilj 
tų linkėjam...

Laukiamasai su 
įlomis dėkingumo 
W j mus, o lūf

jaunuoliai mano lig 
tai — jei dirbsite 
tos gerovei. Paskui 
tinimo aidai nukly

Jis, tuo pačiu r 
du. lenkdamas sida 
t4 galvą, pakėlė i 

nuo. plunksnos dari 
Pauža. Pasisveikin 
mokytojais. Aplinl 
visų akys seka jud 
keliavusio apsilank 

Vėl fortepijono 
smarkumu

susikaupimas!
Mtiuių plaukiant



dealais. Kasdieniam 
iui, sako, kataliky. 
ilai jau netinka, ypa- 
□ekvienai to gyveni- 
ndėlei. šitokie su- 
imas pradeda į Bažr 
tirėti, kaip į partiją, 
nimą. Nesunku net 

kodėl daugeliui, į 
gyvenimą pasinė- 

onių tikybiniai idea 
rodytis be prasmės, 
būtų prasmingais 

tai pareikalautų la- 
tų pakeitimų ne vie- 
: kasdieniame gyve- 
t ir visuomenės sie- 
— The Christian

V.š.

PS1LEIDIMAS
panašiai ir kareivis 

tinkamai susipažinti 
iuomenės įstatatais 
ninu), išsimankštin- 
ime ginklų, griežtai 
vyresniųjų vadų įsa- 
kyliai budėti karo 
ąsiai kovoti mūšiuo- 
leisti artyn priešų, 
vis nepildo tai, o y- 
is susideda su prie- 
perbėga priešų sto- 
ai jis atiduodamas 
man ir sušaudomas, 
įsose draugijose ir 
nėse priimta ir vyk 
.usmė.
bažnyčia yra tai to- 
įdruomenė (draugi- 
ula kariuomenė, ku- 
igėjas, kaip jau mi
ra pats Jėzus Kris- 
lieka savo darbą iš 
įsės kaip kad drau- 
tinanti Išganytojo 
• siekianti amžino- 
iės po mirties, o iš 
sės, kaip kad ka- 

nuolatos ginanti 
bę ir žmonių laimę 
į užpuldinėjimų.
lis su savo Kurija 
augijos centrą, ka- 

3 vyriausįjį štabą; 
s — tai draugijos 
> kariuomenės ar- 
rapijos atvaizduo- 
jos skyrius, kariuo- 
įnikus. Kiekvienas 
Įsirašo Į šios drau- 
Bažnyčios narius, 

as krikštą, gi pri- 
Sutvirtinimo sa- 

, Įsirašo Į kareivių 
aip Įsirašydamas Į 
lyčios narius, kiek- 
šaF ne tiktai atsi- 
lio ir jo piktų dar- 
r sutinka ir kovoti 
le tiktai išpažinti 
r platinti pagal Sa
ną Jo mokslą.
u darosi aišku, jog 
i katalikas privalo 
iktyviai) dalyvauti 
žnyčios gyvenimą 
be gerų darbų yra 
ai reiškia, jog ne- 
katalikas prilygsta 
L Iš šio išplaukia 
įai aiški išvada: jei 
reikia gyvai tikėti, 
ūkia ir sąmoningai 
i su savo tikėjimo 
kurios kaip tik ir 
įžnyčios — draugi- 
s, kurių privalome 
:i, nurodymus, ku
ne sekti.

čia tuoj gimsta 
: kuriuo būdu šio 
kti? Štai, čia ir pri 
įe svarbiausio ka- 
ie gyvenime daly- 
t: spaudos naudin- 
jos palaikymo re>

Snaudalių
us daugiau) Į

Vasario 19 d., 1937 m.

Dr. J. Basanavičiaus mirties 
dešimtmečiui paminėti

Įvykiais ir pergyvenimais 
pasipuošusiai laiko srovei 
tekant į niekad nebegrįšta- 
mą praeitį, liko vien puikus 
atsiminimų gėlynas. Kada 
sieloje spindi ramumas ir 
giedra, ar pilki ir sunkūs de
besys gaubia ją, gera paslap 
čia klajoti jame ir, minties 
akimis besižvalgant po liū
liuojantį, mirgantį gėlyno 
plotą, pažinti ir išskirti vie
nus žiedus lengvai ir aiškiai, 
o kitus matyti nykstančius, 
ar vien slepiančiuosius po 
daug didesniu bei puošnes
niu keru.

Vasario šešiolikta — di
džio atminimo diena. Aki
mirksnyje pajutau esantį sa 
vo svaiginančiame gėlyne. 
Be klaidžiojimo ar ieškoji
mo, ramiu žingsniu prisiarti-

Lietuvių Draugijų Istorija
Šiame numery pradedameniekad nebuvo tokie stiprūs

— neskambėjo tokiu pasiry-1 spausdinti kun. A. M. Miluko 
žimu, kilnumu bei jėga! Ar —T 
tai šio žilaplaukio svečio dė
ka — taip galingai plaukia, 
kyla, plečiasi, veržiasi už sa 
lės sienų, už miesto, tolyn ir 
tolyn — į platųjį pasaulį?...

Dr. J. Basanavičiaus ramų 
veidą apgaubė susijaudini
mo šydas, krūtinė smarkiau 
kilnojosi, pabalimas rankas 
suspaudė. Trumpai valandė
lei klavišų drebėjimas nuti
lo, rodos, tik tam, kad įam
žintų to taip brangiai puošto 
momento didybę. Bet ne... 
Jie vėl sudrebėjo — ir j 
lingai iš visų širdžių 
skambo: 
„Lietuviais esame mes 

gimę 
Lietuviais norime ir būt. 
Tą garbę gavome užgimę, 
Jai ir neleisime pražūt...”

Čia didvyrio veidas sudre-

ga-
su-

nau prie palinkusio rausvojo (bėjo, išplėstose angeliškose
žiedo. Nejučioms palytėjau 
jo aksomo lapelius — kaip 
staiga kažkas sujudėjo, su
blizgėjo prieš mano akis ir, 
tarytum, brangenybių dėžė 
atsivėrė...

—o—
Į baltuosius gimnazijos rū 

mus atskrido žinia: atvažiuo 
ja apsilankyti Dr. J. Basa
navičius. Sumišimas, kalbos. 
Kaip geriau, tinkamiau pri
imti šį garbingą svečią. Mo
kytojams neteko daug varg
ti su įsakymais bei nurody
mais. Visi moksleiviai buvo 
pasirengę daryti viską, kad 
dėl tėvynės laisvės kovotojo 
atsilankymo liktų iškilminga 
šventė.

Pagaliau išaušo ir laukto
ji diena. Koks sujudimas vi
sų tarpe, kokia'pakelta nuo
taika, kokia nepaprasta šyp
sena spindinti visų veidai!

Jau, jau Dr. J. Basanavi
čius atvažiavo, jau netrukus 
prasivers baltųjų rūmų du
rys ir lengvu žingsniu į- 
žengs taip laukiamas sve
čias.

Didžiulėje salėje keletas 
šimtų širdžių plaka — amži
na tyla, visi jaučia ateinan
čio tautos didvyrio artumą. 
Salės gale didis choristų bū
rys lyg nusigando... Teks 
tuoj sveikinti, o čia, rodos, 
pats balsas kažkur nukly
do... Žiupsniai.

Plačiame tarpduryje pasi
rodė palinkusi senutė, Dr. J. 
Basanavičiaus bendradarbė, 
p-lė G? Petkevičaitė. Visų 
žvilgsniai krinta tolyn. Po 
jos, tylaus ramumo puoštu 
veidu žilagalvis senelis įžen
gė. Nespėjo jo švelnus žvilg- 
snys atsakyti i šimtus svei
kinimo žvilgsnių, fortepijo
nas suskambo — iš daininin
kų lūpų išsiveržė Ilgiausių 
metų, ilgiausių, ilgiausių me 
tų linkėjam...

Laukiamasai sustojo. Pil
nomis dėkingumo akimis 
žvelgė į mus, o lūpos, tary
tum, šnabždėjo: — Jūs... Jūs 
jaunuoliai mano ilgiausi me
tai — jei dirbsite savo tau
tos gerovei. Paskutiniai svei 
kinimo aidai nuklydo į tolį...

Jis, tuo pačiu ramiu vei
du, lenkdamas sidabru puoš
tą galvą, pakėlė išvargusią 
nuo. plunksnos darbo ranką. 
Pauža. Pasisveikinimas su 
mokytojais. Aplinkui tyla, 
visų akys seka judesius at
keliavusio apsilankyti.

Vėl fortepijono klavišai 
visu smarkumu sujudo. 
Himnas. Koks dangiškas vi
sų susikaupimas! Iš jaunų 
krūtinių plaukianti garsai

akyse sužibo ašara ir stam
biu lašu nuriedėjo jo raukš
lėtu skruostu žemyn. Lūpos 
suvirpėjo...

Išsiveržė žodžiai: „Pravir
kau lyg vaikas... bet ar aš 
tikėjausi sulaukti to momen
to... išgirsti savo ausimis 
šiuos žodžius iš Nepriklauso
mos Lietuvos jaunuolių krū
tinių...” Ir pirmąją didžiulę 
ašarą pasakė visa eilė kitų.

Sutikimas baigiamas su 
pilnu pasižadėjimo skardžiu 
šauksmu: „Ei, pasauli, mes 
be Vilniaus nenurimsim... ne
nurimsim, ne!” Paskutinis 
„ne!” griausmingai nuskam
bėjo. Staiga iš po drėgnų se
nelio blakstienų paskutinė 
džiaugsmo ašara susilaikė 
nepasirodžiusi. Veide atsi
mušė gilus liūdesys...

surinktą Jungtinių Valsty
bių lietuvių draugijų istori
ją, kuri yra labai vertinga iš 
eivijos pradžiai tyrinėti. Ti
kime, jog skaitytojai ne tik 
skaitys šią skiltį, bet ir savo 
papildymus pateiks. Tikime, 
jog ir kiti laikraščiai, turė
dami papildymų, pateiks sa
vo nurodymus istorikui kun. 
Milukui.

z—o—
Kun. Miluko laiškas: 

Gerbiamas Redaktoriau!
Rengiu spaudai 2 tomų veika

lą — „30 metų išeivijoje — 1868 
— 1898”, kur reikti} paduoti vi
sas žinias apie mūsų draugijas 
susikūrusias tame laikotarpyje. 
Štai tų draugijų sąrašas, kurį, ti
kiuosi, galėsite savo laikraštyje 
patalpinti, kad skaitytojai galėtų 
papildyti spragą, jei patėmys ku
rias draugijas nepaminėtas arba 
jų susikūrimo metus klaidžiai pa- 

i duotus.

vių „lenkiškai 
lenkas — Częsny aukojęs šv. Ka
zimiero parapijai, ją kuriant, 5 
dolerius, tad ir užrašyta parapi
jos savastis „lenkų” — „polish” 
vardu (ibid. Liet. Am-oj, psl. 34) 
šv. Kazimiero parapijai to paties 
šv. Kazimiero vardu. Tik 1891 m. 
šv. Kazimiero draugijos lietuviai 
nariai atsiskyrė nuo lenkų ir už
vedė pas save lietuvišką tvarką 
su lietuviška konstitucija.

1877 metais, iškilus 'Shenan
doah Tyje vaidams už lietuvišku
mą, daugiausiai brolio Augustino 
rūpesčiu, susikūrė šv. Jurgio gry 
nai lietuviška draugija, greitu 
laiku susilaukusi 350 narių. 1888 
m. šv. Jurgio draugija įsitaisė 
valgomųjų daiktų vartotojų krau 
tuvę, porą metų gana sėkmingai 
išsilaikiusią, paskui likviduotą.

1888 m. kun. P. Abromaičio,
Hazletono, Pa., paskiau artimos rai tarėsi sukurti šv. Stanislovo 
Mahąnoy City, Pa., šv. Juozapo jaunuomenės draugiją, kurią ga- 
lietuvių parapijos klebono, para
ginti šenadoriečiai sukūrė šv. Pet 
ro ir Povylo draugiją, greitu lai
ku pralenkusią narių skaičiumi 
ir Jurginę draugiją. Ji turėjusi 
per 400 marių ir kartu su šv. Jur
gio draugija 1888 metais apmo
kėjo kun. A. Burbos kelionės į 
Ameriką lėšas.

1889 m. susikūrė Shenandoah’- 
ryje dvi nedidelės draugijėlės: 
Algirdo ir Vytauto. Ši paskutinė 
(Vytauto) draugija su likučiais 
Lietuvos Mylėtojų, Lietuviškojo 
Balso leidėjų, atspausdino Mažo-

Su aukšta pagarba, 
Kun. A. M. Milukas.

S. Gerbiamų kritikų prašy- 
pasiųsti savo pastabas per 

A. M. M

P. 
čiau 
jūsų redakciją.

(vienų vienas

joj Lietuvoj J. Šliupo sutvarky
tą, anonimiško autoriaus, brošiū
rą „Lietuvos Mesijas”, kurios 
pasirodymas 1890 m. sukėlė ne
maža sujudimo Lietuvoje ir Ame 
rikoje (ž. 1891 m. „Vienybė Lie
tuvninkų’rNr. 7, psl. 85 ir Nr. 9, 
psl. 109; 1891 m. „Varpo” Nr. 2, 
psl. 155 — 7, taipgi 1893 m. „Var 
po” Nr. 10, psl. 157).

1890 m. suorganizuota Lietu
viškų Muzįkantų Draugija; 1891 
m. Šv. Jurgio Citizens (piliečių) 
draugija, dėliai kurios vardo ki
lę ginčai (1877) pirmiaus su šv. 
Jurgio draugija. Su laiku pradė
ta vadinti šita organizaciją jur- 
gučių draugija.

1893 m. susikūrė, pasekus ply- 
mouthiečius, vyskupo Motie
jaus Valančausko skaityklos 
draugija (,93 „Vien. L.” Nr.); 
taipgi šv.. Vincento draugija, 9 
ketų laiku subūrusi apie 200 na
rių.

1894 m. šenadorio nevedę vy-

Julius Baniulis

ATĖJOME, DIEVE..

Atėjome, Dieve, į Tavo namus, 
Nuoširdžiai prašyti Tavo malonės:

• Pašalink iš žemės nuodingus rūkus, 
Vesk meilės keliu paklydusius žmones!

Pasaulis paklydo ir dega kerštu —
Brolis prieš brolį kovoti išėjo;
Aplaistė jie žemę brolžudžių krauju, 
O kibirkštys pykčio pustomos vėjo.

Potvyniai jūrų į žemę atplaukia, 
Didžiuliu kerštu patvinusios bangos. 
Nuliūdę balsai pagalbos vis šaukia:
— O, Dieve, prašom globos maloningos!...

MINČIŲ ŽIUPSNELIS

Surinko
Eleonora Bartkevičiūtė

Vieną Vasario 16 dieną 
prie nepriklausomos Lietu
vos pastogių liūdnai suplevė
savo trispalvė vėliava. Ką 
reiškia tas juodas kaspinas 
prie jos?!... Juk tai džiaugs
mo šventė... Taip. Bet šian
die nukeliavo į amžinybę 
žilagalvis senelis, tautos-Pa
triarchas. Nesulaukė... Pas
kutinė džiaugsmo ašara pali
ko neišriedėjusi, už suglaus
tų, sustingusių blakstienų.

Vėl sublizgo, sujudėjo ir 
nukrito deimantinė rasa nuo 
rausvojo žiedo.

Eleonora Bartkevičiūtė.

LENKAI NEPRIVERS 
LIETUVOS 

(Tęsinys iš 1 psl.)

įvykių stebėtojai nurodikos
nėja, kad lenkai, nors geo
grafiniai imant jaučiasi esą 
„tarp kūjo ir priekalo”, bet
gi šiuo tarpu jaučiasi gana 
tvirtai: nes pavojus iš rusui 
pusės sumažėjęs dėl lenkui 
sutarties su prancūzais, gi 
pavojus iš vokiečių pusės su
mažėjęs dėl lenkų sutarties 
su vokiečiais. Todėl dabar 
lenkams esanti gera proga į 
Lietuvą paspausti ir išgauti 
Vilniaus okupacijos pripaži
nimą. Lietuvių-Lenkų santy
kių prasmė dabarties mo
mentu gali būti šitaip api- 
dinta: lenkai labai norėtų 
„jiems nesamą Vilniaus 
klausimą” likviduoti ir už- 
megsti normalius (?) santy
kius, — lietuviai gi iš kitos 
pusės irgi nesišalina norma
lių santykių su Lenkija, bet 
jie geidžia tikrai normalių 
santykių, kurie galima tiktai 
per „esamo Vilniaus klausi
mo” teisingą išsprendimą.

1 Shamokin, Pa. 1871 m. sukur- 
• ta pirmoji Amerikos lietuvių len- 
■ kų bendra susišelpimo — šv. 
i Vaitiekaus — draugija, kurios 

nariai sekančiais 1872 mt. susibū
rė ir Į bendrą šv. Stanislovo pa
rapiją. Pasak „Lietuviai Ameri
koj” knygos (psl. 23) toje para
pijoje iš 100 narių šešios dešim
tys (60) buvę lietuviai. Shamo
kin — Šamukai iki 1879 m. buvę 
vyriausia Amerikos lietuvių nau
jokyne.

Kaip patėmijau „Spaudos 
Laisvės ir Amerikos Lietuvių 
Organizuotės Sukaktuvių” kny
gose (psl. 436 — 8) daugelis Sha- 
mokino lietuvių buvo vedę len
kes žmonas. Tas faktas ir vietos 
lenkų akiplėšrumas, pasireiškęs 
žiauriausioje formoje (daužant 
lietuviams klebonams langus, 
puolant net lietuvius darbininkus 
užeigose — karčiamose ir 1.1.) ir 
lietuvių nuolaidumas užslopino 
čia lietuviškumą daugeliui metų. 
Šv. Vaitiekaus draugija ir šv. 
Stanislovo (minėtose knygose per 
korektūros kaltę parapija pava
dinta šv. Vaitiekaus, t. y. drau
gijos vardu. Turi būti šv. Stanis
lovo parapija. A. M.) parapija 
paliko grynai lenkiškomis, 1876 
metais, 
kunigų 
čiaus), 
palikus

Ir 1886 m. šamukiečiai sukūrė 
šv. Juozapo, paskiau 1889 m. šv. 
Jurgio bendras su lenkais susi
šelpimo draugijas, kurių siekis 
buvęs, „kad narodas lietuviškas 
ir lenkiškas... galėtų susiriši maz 
gu broliškos meilės” 
Am.” psl. 25). Metuose

I buvęs pašventinamas lietuvių 
bažnyčios kampinio akmens Mt. 
Carmelije; į apeigas užkviesta ir 
Shamokino vyrus... Tais 1892 m. 
jau buvo susikūrusi grynai lietu
viška šv. Mykolo parapija. Šv. 
Juozapo draugijos lietuviai, „pa
likę lenkams karūną, pinigus ir 
charterį” sukūrė 1893 m. grynai 
lietuvišką šv. Mykolo susišelpimo 
draugiją (ib. psl. 25).

1894 m. Shamokino nevedę vy
rai susibūrė į kareivišką Lietu
vos Vyrų draugiją, paskiau pa
krikusią.

1897 m. sukurta čia Politinis 
Neprigulmingas Klubas.

Shenandoah, Pa. Šenadoryje 
lietuviai pirmąją susišelpimo 
draugiją — šv. Kazimiero — su
kūrė 1872 metais, deja, bendrai 
su lenkais. Šios draugijos valdy
ba padėjo Įsikurti ir vietos lietu-

po išsibodėjimui lietuvių 
(Končiaus ir Juškevi- 

lenkui kun. Klonowskiui 
klebonu.

(„Liet.
1892 m.

lutinai sukūrė sekančiais, 1895 
metais (apie 50 narių). Tais pa
čiais 1894 metais užsimezgė Šena- 
doryje Jungtinių Kasyklų — 
United Mine Workers — organi
zacijos kuopa; po keleto metų ši 
kuopa turėjo apie 5000 susirašiu
sių lietuvių angliakasių.

1895 m. susikūrė j šv. Povylo

Kas išmintingas? — Ku
ris iš visų bet ko pasimoko.

Kas galingas? — Kuris sa 
ve moka suvaldyti.

Kas turtingas? — Kas ten 
kinasi savo likimu. — Tal
mudas.

rapijos giesmininkai ir giesmi
ninkės.

Artimo William Penn kaimelio
lietuviai 1895 m. sukūrė šv. Izi-

Citizens — piliečių — susišelpi- doriaus draugiją, gi kitoje gena
mo lietuvių, įgijusių Jungtinių dorio šalyje, Gilberton, Pa. 1896 
Valstybių pilietystę (apie 60 na- m- sudaryta Karaliaus Jagelos 
rių).

1896 m. susirašė į Giedorių šv. Lietuvos buv. ponelių priešakyje. 
Cecilijos draugiją šv. Jurgio pa-

draugija, su pora lenkuojančių

Darbas yra gyvenimo dru
ska; ne tiktai saugo nuo pa
gedimo, bet duoda jam ir 
skonį. — H. Black.

Tinginiavimas taip pama
žu keliauja, kad beregint var 
gas jį paveja. — Franklinas.

Tenerūpi tau tavo gerbėjų 
skaičius, bet tik jų kokybė: 
nepatikti blogiems — girti
na žmogui. — V. Raleigh.

Nesibijok nežinojimo, bi
jok klaidingo žinojimo. Dėl 
jo visa pikta kyla pasaulyje 
-- L. Tolstojus.

Kentėjimas ir yra gyveni
mas. Be skausmo koks būtų 
malonumas gyventi? — T. 
Dostojevskis.

Mandagumas mažuose da
lykuose saldina gyvenimą; 
dideliuose — daro jį kilnes
niu. — Bowel

Patyrimo
(Bus daugiau)

laikosi lengvo užsirūkymo

Copyright 1937, The American Tobacco CcflSMK

žmogus su milijono dolerių gerkle griežtai

buvo padaryta savarankiškas tyrini-

“Mano balsas yra mano karjiera. Jis 
yra įkvėpęs daugiau, kaip penkiems 
milijonams žmonių pasipasakoti 
man savo asmenes problemas. Per 25 
metus, pradžioje ant paskaitų estra
dos, ir po to per radio del savo 
gerklės niekad nesu apleidęs nei 
vieno pasirodymo. Aš esu pastovus 
rūkytojas, ir kadangi mano gerklė ir 
mano balsas yra nepamainomais ma
no karjierai, tad aš griežtai laikausi 
lengvo užsirūkymo. Luckies aš at
randu lengvą užsirūkymą ir kartu 
puikiu tabaku pasitenkinimą . . . ir 
štai kodėl Lucky Strikes buvo mano 
pasirinkimu per 14 metų."

MILIJONŲ RADIO 
KLAUSYTOJŲ DRAUGAS IR PATARĖJAS

Neseniai 
jimas tarp profesionalių-vyrų ir moterų - advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūką cigaretus, daugiau negu 87% pareiškė, 
jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkymą. 

To pamėgimo protingumą patvirtina “Patyrimo 
Balsas” (“The Voice of Experience”) ir taipogi kiti 
vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos artistai. 
Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš jų rūko 

Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckieš — lengvo 
užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 
priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” proceso 
gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei.

PUIKIAUSIAS TABAKAS— 
“DERLIAUS GRIETINĖ*

Lengvas Užsirūkymas 
“It’s Toasted”-Jnsų Gerkles Apsauga 

PRIEŠ KNITEJIMUS-PRIEŠ KOSULĮ

* oiniaqa'ul
^4 lsbbV .8ui^žigūm



Vasario 19 d., 1937 m.

Water-IŠKILMINGAI MINĖKIME 
ŠV. KAZIMIERO DIENĄ

L. Vyčių organizacijai nė
ra kitos dienos taip bran
gios, jaukios, linksmos, ma
lonios, žavėjančios, širdis 
oripildančios tikrąja meile, 
kaip šv. Kazimiero diena. 
Tai tradicinė L. Vyčių šven
tė, kasmet iškilmingai mi
nima kiekvienoje lietuvių pa 
rapijoje, kur tik yra L. Vy
čių kuopa.

Šv. Kazimieras jaunutis 
buvo pašauktas Aukščiausio 
jo atstovauti lietuvius pas 
Jį, tad ir mūsų L. Vyčių or
ganizaciją. Šv. Kazimierui 
L. Vyčiai lig šiol yra nupy
nę daug gražių vainikų.

Gražiausias keno nors pa
gerbimas yra sekti gerbia
mo asmens dorybes. Pagerbi 
mas šv. Kazimiero duoda 
mums progos susipažinti su 
jo prakilniausiomis dorybė
mis. Šv. Kazimieras yra mū
sų organizacijos globėjas, 
todėl šios šventės proga pra* 
šykime, kad jis sukeltų mu
myse prisirišimą prie tų pa
čių idealų, kurie vedė šven
tąjį i garbę ir išaukštinimą.

‘ Mūsų tautos idealai reika
lauja, kad jaunimas gintų 
visomis galimomis priemonė 
mis Lietuvos garbę ir visa 
tai, kas kelia mus aukštyn 
kitų tautų akyse.

Šv. Kazimiero diena ne tik 
nušviečia mūsų idealus, bet 
kartu ir duoda paspirties 
žengti pirmyn tais šviesiais

1 tikros laimės keliais. Turint 
tokį šventą jaunikaitį vadu, 
įgalima tikėtis pasisekimo ir 
laimės visuose mūsų užsimo
jimuose ir darbuose.

Jaunime! Nenusimink, jei
gu tave spaudžia, kankina, 
marina gyvenimo kova. Štai 
ateina šv. Kazimiero diena, 
pergalės diena, atsinaujini
mo diena! Nė vienas vytis, 
nė vytė tegu nelieka nera
mybėje, kada šv. Kazimie
ras laimins mūsų organiza
ciją didžios ramybės laimi
nimu ir kada visi nariai tu
rėtų sveikinti šventąjį, pin
dami jam gražiausių gėlių 
vainiką.

Kiek mūsų esama; visi da
lyvaukime šv. Kazimiero die 
nos minėjime ir balsiai trau 
kime mūsų himno žodžius: 
Nuženk, galybe iš Dangaus, 
Sustiprink jauną Vyčių

dvasią!...
P. R.

Pranas
Conn.

hartfordiečiai vyks į 
bury „atsilyginti”.

— Hartfordietis 
Mončiūnas, lankąs
State College, išrinktas The- 
ma Sigma Chi brolijos pirmi 
ninku; ši studentų brolija y- 
ra seniausia kolegijoje. Be 
to, Pr. Mončiūnas yra vaidin 
tojų grupės pirm., metraščio 
redaktorius ir t.t. Pranas y- 
ra plačiai žinomų veikėjų 
Mončiūnų sūnus. Linkime 
jam geriausio pasisekimo.

— Vyčiai parapijos nau
dai ruošia įdomybių vakarą; 
vadovauja J. Gaucas.

— Moterystės luomui ruo
šiasi M. Kedžiūtė su Lusu 
(waterburietis) ir Sukadols- 
kaitė su Morkum.

— Marijos vaikeliai vasa
rio 14 d. turėjo Valentino 
pramogą.

ATHOL, MASS.

Vasario 6 — 7 d.d. čia įvy 
ko vyčių žiemos karnavalas. 
Parengime dalyvavo beveik 
visos N. A. apskr. kuopos ir 
linksmai praleido laiką. A- 
čiū atholiečiams už taip ma
lonų priėmimą! R.

ŠOKIAI

L. Vyčių Naujos Anglijos 
apskritis rengia šokius ba
landžio 17 d. Summerset 
viešbuty, Bostone. Komisiją 
sudaro F. Grendelytė, 
Sandaitė, A. Palionis, P. 
kauskas ir J. Naujokas 
si iš So. Boston).

Pelnas skiriamas pusiau 
su centru, todėl platūs užsi
mojimai, kad šokiai būtų 
sėkmingi. Geros kloties!

O. 
Ra- 
(vi-

IŠ SUSIRINKIMO

PAVYZDINGI VYČIAI

Šiomis dienomis L. Vyčių 
26 kuopa, Worcester, Mass., 
užsisakė hietams Ameriką. 
Amerika dabar nuolat lan
kys tą kuopą, kurios nariai 
kiekvieną savaitę turės pro
gos sekti Lietuvos ir lietu
vių gyvenimą. Amerika be
ne daugiausiai apie vyčius 
rašantis laikraštis.

Vasario 16 d. šventės pro
ga Ameriką užsirašė New 
York ir New Jersey L. Vyčių 
apskr. pirm. L. Ketvirtis.

Amerikos artimais ir nuo
širdžiais bendradarbiais yra 
L. Vyčių centro pirm. inž. 
A. J. Mažeika ir vicepirm. 
Pr. Razvadauskas.

Taigi, L. Vyčiai su laik
raščiu Amerika, o Amerika 
su L. Vyčiais!

Vasario 11 d. įvyko L. Vy
čių 41 kuopos gausingas su
sirinkimas, kurį tvarkė pats 
pirm. A. J. Mažeika.

Kuopa smarkiai veikia; 
beveik visi nariai jau užsi
mokėję metinius mokesčius. 
Kambariams gražinti daug 
pasidarbavo Z. Mažeikienė, 
O. Kainauskaitė, P. Ivanaus
kas, M. Stakonaitė ir kiti.

Socialinės komisijos pirm. 
Adomaitis pranešė, jog kiek 
vieną ketvirtadienį turimi 
gražūs suėjimai su užkan
džiais. Tai bus daroma ir to
liau, patys nariai padengs iš 
laidas.

Kuopos šokiai įvyks bal. 
10 d.; gros Cap Mitchell’s or
kestras ; gausingiausiai da
lyvausiančiai kuopai bus į- 
teikta sidabrinė taurė.

Knygininke Kainauskaitė 
jau sutvarkė knygyną, ku
riuo nariai gali naudotis; 
laukiama ir daugiau knygų 
— gal kas galės padovanoti.

ELIZABETH, N. J.

inu 
25 

ne- 
pa-

HARTFORD, CONN.

— WatėrburieČių vyčių 
krepšinio ratelis nugalėjo 
mūsiškius. Vasario 27 d.

Padėka
Nuoširdžia dėkojam savo 

draugams, surengusiems 
sų vedybinio gyvenimo 
metų sukakčiai paminėti 
tikėtą bankietą, įvykusį
rapijos salėje. Ypač dėkingi 
kleb. kun. J. Simonaičiui už 
dovanas ir linkėjimus, kun. 
M. Kemežiui už sveikinimus. 
Dėkojame vyr. šeiminin
kėms K. Saliolionienei ir O. 
Piluvienei, svočiai O. Matė- 
jūnienei, svotui K. Česnule
vičiui, Patrikams ir visiems 
kitiems. Lai gerasis Dievulis 
tamstoms už viską šimterio
pai atlygina.

Domicėlė ir Jonas Biekšai.

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
DETROIT, MICH. [ 5. Už indėlius palūkanų 

(bendrovė yra išmokėjusi iki 
11933 metų $550,100.00.

6. Šios bendrovės išduotų 
paskolų pagelba Baltimores 
lietuviai įsigijo per 500 ne- 
judomų nuosavybių (gyve
namų ir biznio namų).

7. Bendrovė nustojo vei
kusi 1933 mt.; tada prasidė
jo turto likvidacija ir tęsėsi 
per keturis metus.

8. Nustojimo veikti svar
biausia priežastimi buvo de
presija, kuri iššaukė šias 
kliūtis:

a. Skolininkų neišsigaleji- 
mas mokėti paskolas;

b. Staigus užpuolimas iš 
sykio atsiimti indelius;

c. Kai kurių žmonių nesu
sipratimas ir patraukimas 
bendrovės į teismą, reika
laujant receiverio;

d. Advokatų išlaidumas;
e. Bendras neprielanku

mas ateivių organizacijoms 
ir teismo paskyrimas recei
verio, nepaisant protestų 
prieš priverstiną likvidavi
mą.

9. Bendrovės turtas, pa
gal bendrovės auditorių apy
skaitą, pavedant receiveriui, 
turėjo 110% „solvency” ir 
tiek būtų buvę išrinkta lik
viduojant laisvu noru. Pri
verstinai parduodant užsta-

— Mūsų kolonijos lietu- j 
viai bendrai daug dirba, kad 
išrinktų lietuvį adv. Alex. 
Conrad (Kundrotą) į Com
mon Pleas teisėjus. Lietuvių 
pasiryžimas girtinas. Visi 
lietuviai kviečiami agitaciją 
plačiai skleisti ir, atėjus lai
kui, kovo 2 d., balsuokime už 
adv. A. Conrad. Jam laimė
jus teisėjo vietą, daug ką 
laimės visi Detroito lietu
viai.

— Šv. Antano parapijoje 
sparčiai platinama katalikiš
ka spauda. Pradėjo Detroitą 
pasiekti rytinių valstybių 
katalikų leidžiamas savait
raštis Amerika iš Brooklyn, 
N. Y. šį didelį laikraštį, pil
ną įvairių žinių, pasiryžo 
platinti Jonas Paplinskas — 
pardavinės pavienius nume
rius ir priims prenumeratas. 
Patartina lietuviams sekma
dieniais nusipirkti . Ameriką 
už 5 et., o skaitymo tikrai 
rasite už visą dolerį.

— General Motors dirbtu
vių darbininkai streiką lai
mėjo; tai gubernatoriaus 
Frank Murphy pasidarbavi
mas darbininkų naudai. Dar- ’ 
bininkai linksmi ir pasiryžę 
stipriau organizuotis į uni- ' 
ją, kad išlaikytų savo pozi-Į' 
ei ją. Špokas. :tytas nuosavybes už pasko-

HARTFORD, CONN.

— Vasario 14 d. mokyklos 
salėje iškilmingai paminėta 
Lietuvos • nepriklausomybės 
19 metų sukaktis. Pr. Pakė- 
no orkestras sugrojo over- 
tiūrą, parapijos choras ga
lingai sugiedojo himnus. 
Adv. A. Šalna, iš Bostono, 
pasakė energingą kalbą, 
kviesdamas lietuvius visa
dos būti optimistais. Kitas 
kalbas pasakė kleb. kun. 
Ambbtas, kun. Kripas, Čeka
nauskas, Medonis. Turėjo 
kalbėti ir dr. Mikolainis, bet 
jis buvo iškviestas pas ligo
nį. Priimta protesto rezoliu
cija prieš lenkus. Vakarą ve 
dė VVS skyriaus pirm. Me
donis. Solo dainavo M. Kri
pas, Kaunietytė ir Bucevi- 
čiūtė, gerai pasirodė Kočiū- 
no, Kasmonaičio, Mončiūno 
ir Rakausko kvartetas.

— Turime gabų magiką, 
Juozą Rūką, kurs yra laimė
jęs magikų — mėgėjų pir
menybes.

Baltimore, Md.

Pirmos Lietuvių Statymo 
Bendrovės Baltimores mies
te (The First Lithuanian 
Building Association of Bal
timore City) istoriniai fak
tai:
- 1. Ši bendrovė suorgani
zuota 1906 m. vasario 6 d. 
Maryland valstybės teisė
mis; čarteris išduotas teisė
jo Henry Stockbridge.

2. Asmenys, suorganizavę 
ir pirmutiniais direktoriais 
buvo šie: A. Laukaitis, J. S. 
Vasiliauskas, J. Karalius, J. 
Danielius, J. Damukaitis, J. 
Žebrauskas, V. Kilikevičius, 
M. Kilikevičius, M. Milinaus- 
kas, F. Matelis, P. Kiaunė, J. 
Juškevičius, V. Aleksa.

3. Bendrovė geriausiai lai
kėsi 1929 mt. ir turto 
pasiekusi per milijoną 
rių.

4. Lietuviai turėjo 
$750,000.00 (kitataučių 
žai buvo).

buvo 
dole-

joje
ma-

7i 1928 mt. iki 1935 mt. uoliai skyrė lietuvį Kazlauską Mas- nas, kad kolonija labai vie- 
į dalyvavo visuose darbuose, sachusetts valstybės pieno ^ninga ir joje nepasireiškia 
! iki bažnyčia buvo pastatyta.'2

P. Pikūnas priklausė ir 
prie grynai tikybinių drau
gijų, buvo labai pamaldus. 
Visuomet prenumeravo ka
talikiškus laikraščius. Buvo 
geras šeimininkas, gražiai iš j buvo žymiu futbolininku, 
augino du sūnus ir dvi duk
teris. Vyresnioji duktė, My- 
kolina, yra domininkonių or
dino sesuo Elena (Akron, 
O.); sūnūs Vladas ir Gabrys 
vedę dvi seseris lietuvaites 
iš Pittsburgho; duktė Mari
jona dar netekėjusi, gyvena 
sykiu su motina.

Į šermenis giminės ir 
draugai prisiuntė gražių vai
nikų ir sudėjo per 100 dol. 
mišių aukoms.

Palaidotas vasario 8 d. 
Liko nuliūdime minėti jo vai 
kai-ir žmona Jieva.

Ilsėkis, darbštus 
amžinoje ramybėje! 
tuojau pavasarėlis,

inspekcijos viršininku. Da
bartiniam gubernatoriui bū
nant valstybės iždininku, p. 
Kazlauskas buvo vienu iš jo 
sekretorių. Kazlauskas yra 
baigęs Boston College, kur

dzūke, 
Ateis 

pakils 
aukštai šilta saulutė, šildy
dama tavo šaltą kapą ap
gaubs žalia vėjale. Tavo my
limiausia šeima pasodins 
dziemedžio šakelę, kaip gi
lios meilės ženklą.

Ant. Žiemys.

SO. BOSTON, MASS.

Nepaprastas susidomėjimas 
Rimšos paroda

Skulptoriaus Rimšos kūri
nių paroda International In
stitute, 190 Beacon St., Bos
tone, nepaprastai susidomė
jo vietos ir apylinkės lietu
viai. Ji labai gausiai lanko
ma ne tik iš Lietuvos atvy
kusių, bet ir čia augusio jau 
nimo. Sekmadieniais paro
dos kambarys per visą dieną 
net kimšte prisikimšę. Dail. 
Rimša maloniai svečiams 
aiškino kūrinių reikšmę ir jų 
pagaminimo techniką. Žmo
nės gausiai perką kūrinių 
atvaizdus ir programas, pra
šydami dailininko juos auto
grafuoti. Boston Sunday 
Post vėl įdėjo ilgoką aprašy
mą apie Rimšos kūrinius ir 
įdėjo Žemaitės atvaizdą. 
Boston Evening Transcript 
taipgi įdėjo aprašymą savo 
padidintoj šeštadienio laido
je*

nei komunistai, nei socialis
tai.

Minėjime dalyvavo Lietu
vos Generalinio Konsulato 
sekretorius A. Simutis, ku
ris, pasveikinęs generalinio 
konsulo p. Budrio vardu, pla 
čiai nušvietė didelę Lietuvos 
pažangą ir nurodė galimu
mus atgauti Vilnių.

Po prakalbų atlikta me
niškoji minėjimo dalis. Gra- š 
žiai pasirodė ukrainiečių cho į 
ras 
lėm.

J. Olšausko 80 asmenų 
mišrus choras atliktu seno
vės Lietuvos vaidilos vaizde
liu tiesiog visus užbūrė ir ne 
viena mašarą išspaudė.

Baigiant buvo priimta pro 
testo rezoliucija dėl lietuvių 
persekiojimų Vilniaus kraš
te ir nutarta pasiųsti sveiki
nimo telegramas preziden
tams A. Smetonai ir Roose- 
veltui. Dalyvis.

savo tautiškom daine-

WATERBURY, CONN.

flfflJ
TfjKSTAA^

gOJįUEHLVI

Vtafyi tūkstantinė 
įetuviy minia, perpili 

Paradise salę, 318 
įand St, Brooklyne, turėjo 

valandas gražiausio 
jjjugsnio, paskirto Lietu-

^gyvenimo 19 metų su- 
lepinėti., 

jjįjhrys turėjo būti ati 
^gerokai prieš laiką. 
I^tagoji lietuvių visuo- 
^•jeriėsi iš įvairių New 

rietą Buvo atvykusių 
jskitur; matėsi iš Jersey 
^Newark, Harrison ir

las iš varžytynių (public 
auction) bus išrinkta tik 
80 nuošimčių.

10. Depozitoriams teks 
gauti iš per prievartą par
duodant surinktų pinigų tik
tai 35 nuošimčiai. Receive- 
riui tarpininkaujant bus su
naikinta arba nuostolių žmo 
nems padaryta 65 nuošim
čiai. (Dar klausimas, ar 
duos 20 et. nuo dolerio. Jau 
15 et. gavom, o jau paskuti
nį šimtą namų parduoda; lie 
pos menesį turi pabaigti. 
Baltimoriečių paskutinė vil
tis baigiasi).

Toks likimas ištiko mūsų 
Bof rą!

Nuliūdęs Šėrininkas.

—o—
Lankėsi Gansonas

Biznio reikalais Bostone 
lankėsi Jack Gansonas (Ka
rabinas), kuris Montreal, 
Kanadoje, šiuo metu yra žy
mus imtynių ruošėjas. Se
niau Gansonas buvo žymus 
imtininkas ir yra susipratęs 
lietuvis, lietuviškiems laik
raščiams rašinėjęs straips
nius. Pernai žiemą savo pro
fesijos reikalais vyko Pary
žiun, ta proga aplankė ir 
Lietuvą. A.

ROCHESTER, N. Y.

vak.Vasario 5 d. 6 vai. 
mirė Petras Pikūnas, gyv. 
185 Roycroft Dr., 69 mt. am
žiaus, kilęs iš Miroslavo, Aly 
taus apskr.

Į Ameriką velionis atvyko 
1904 mt.; pradžioj gyveno 
Mineville, o į Rocester atvy
ko 1912 mt. Tuoj įstojo į 
šv. Petro ir Povilo ir šv. Jur
gio pašelpines draugijas. 
1914 m. įsirašė į Tautos fon
do 24 skyrių ir nuoširdžiai 
rėmė aukomis Lietuvos rei
kalus.

Lankantis L. šaulių s-gos 
atstovui A. Žmuidzinavičiui, 
rochesteriečiai jam įteikė a- 
pie 200 dol.; mudu su Pikū- 
nu perėjom palei geros va
lios lietuvius ir surinkom 
dar 100 dol. (rochesteriečiai 
Liet, šaulių paramai yra su
aukoję 1800 dol.).

1928 mt. pradžioj parapi
jos susirinkime, a. a. kun. 
Kasakaičiui vadovaujant, su 
J. Brakniu ir T. Puluikiu bu
vom iškėlę sumanymą staty
ti salę, o P. Pikūnas visu 
dzūkišku smarkumu sušuko: 
ne salę, o naują bažnyčią 
statykim! Jam pritarta ir 
tuojau išrinktas 6 žmonių 
komitetas su Pikūnu, kaip 
pirmininku. -Statybai pirmą 
šimtinę aukojo pats Pikū
nas. Iki pat statybos užbai-

Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjimas

Vasario 14 d. miesto salė
je įvyko įspūdingas Lietuvos 
nepriklausomybės paminėji
mas, Kat. Federacijos 3-čio 
skyriaus suruoštas. Didžiulė 
salė buvo pilnutėlė žmonių. 
Programą vedė J. Kumpa.

Pirmas kalbėjo kun. K. 
Jenkus, vietos parapijos vi
karas. Jis, kaipo Amerikoje 
augęs, visus nustebino savo 
gražia, taisyklinga ir patrio- 
tinga kalba.

Žinomas auksaburnis ad
vokatas A. Mileris, iš Wor
cester, Mass., kalbėjo labai 
jausmingai apie gyvenimą 
Lietuvoje, ir lietuvių emi
graciją Amerikon ir apie lie
tuvių kovas dėl tautos lais
vės. Jo kalba klausytojus 
iki ašarų sujaudino.

Kun. Dr. J. Starkus, iš 
Marianapolio kolegijos, pa
teikė įdomią ir rūpestingai 
paruoštą paskaitą, chronolo
giškai išvesdamas nuo di
džiųjų Lietuvos kunigaikš
čių laikų įvairias lietuvių 
tautos kovas, kančias, pra
laimėjimus ir laimėjimus iki 
šių dienų.

Paskiausiai kalbėjo mūsų 
išeivijos žymiausias rašyto
jas kun. K. Urbonavičius a- 
pie Dr. Joną Basanavičių ir 
Vilnių.

Puikią tautinių dainelių 
programą išpildė Šv. Petro 
par. choro grupė, vadovau
jant muz. R. Juškai.

Priimta protesto rezoliuci
jos prieš dabartinį lenkų te
rorą Vilniaus krašte.

Į paminėjimą buvo atvykę 
apie 20 uniformuotų lietuvių 
Amerikos legijonierių iš Da
riaus posto, vadovaujant V. 
Rimkui.

Aukų surinkta $76.02, ku
rios bus pasiųstos per Fede
racijos centrą Vilniaus 
Elmhursto našlaičiams.

—o—
Patriotingi pamokslai

Vas. 14 d. parapijos baž
nyčioje per paskutines dve
jas mišias kun. Dr. Starkus 
pasakė labai patriotingus pa 
mokslus apie Vasario 16 d. 
reikšmę lietuviams, kaip toji
diena minima Lietuvoje ir,;kryžiaus kelius, kuriais bu- 
apskritai, apie patriotizmą. Vo atkovota Lietuvos nepri- 

—o—
Lietuvis žymioj vietoj

Publika
Įžangi- 

kun. B.

galingi

ir

PHILADELPHIA, PA.

Parapijos sukaktis
Vasario 9 d. Lietuvių Mu- 

zikalėje salėje įvyko šaunus 
bankietas tikslu paminėti 
šv. Jurgio parapijos 35 me
tų sukaktį; dabartiniu kle
bonu yra kun. Ig. Zimblis, 
pirmuoju klebonu buvo a. a. 
kun. J. Kaulakis. Bankietą 
suruošė parapijos komisija 
su EI. Kazakauskiene prieša
ky.

Atsilankė apie 500 (o gal 
ir daugiau) žmonių, žodžiu, 
devynios galybės. Svečių bu-

Vasario 7 d. įvyko šaunus 
par. choro, vad. komp. A. J. 
Aleksiui, 14-tas metinis Už
gavėnių koncertas, 
gausingai atsilankė, 
nę kalbą pasakė 
Gauronskas.

Tuojau pasigirdo
simfoninės muzikos aidai. 
Netrukus pasirodė gražio
sios jaunamečių choro mer
gaitės (Stasė Valinčiūtė — 
solo) ir sudainavo ketvertą 
dainelių. Seirijų Juozo veika 
las Moterims neišsimeluosi» 
labai įdomiai suvaidintas. 
Vaidino: M. Andrikiūtė, Al. 
Markevičius, N. Plangytė, V. 
Urbonas, M. Adomaitė, Alg. 
Ulinskas, V. Klimas, J. Vil- 
čiauskaš, S! Lukminaitė ir
K. Karinauskas.

Protarpiuose dainavo sve
čiai iš Hartford — Matas 
Kripas su savo sūneliais ir 
nauja vietinė jaunutė žvaigž
dutė, Dolores Markevičiūtė, 
8 metų. Ar tik nebus „tri
angle” iš jaunųjų daininin- 
kų? Grojo ir jaunas P. Kar
velis (akordionu), o jaunutė
L. Pukinskaitė smuiku.

Blakstiena.

— Vasario 14 d. parapijos 
salėje paminėta Lietuvos ne

vo ir iš kitų parapijų; atsi-'priklausomybės 19 metų su
laukė kunigai Zimblys, dr. kaktis. Žmonių prisirinko ga 
V. Martusevičius, Bublys, na daug. Kalbėjo vietos kleb. 
Paukštys ir Mikšys. kun. S. Stonis ir komp. J.

Šios sukakties bažnytinis 
minėjimas įvyko šv. Jurgio 
bažnyčioje vasario 15 d., ly
giai tą dieną, kai mūsų pa
rapijai sukako 35 metai.

Pranešėjas.

AMSTERDAM, N. Y.

Amsterdame veikia Vil
niui Vaduoti Sąjungos sky
rius, kuriam vadovauja J. 
Bablinskas, J. Piliponis ir P. 
Sargelis. Šio skyriaus inicia
tyva vasario 14 d. suruoštas 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas, sutraukęs per 
septynis šimtus žmonių. Mi
nėjimą atidarė ir jam pir
mininkavo M. Kerbelis, savo 
kalboj plačiai nušvietęs šios 
šventės reikšmę lietuvių tau 
tai.

Pirmas kalbėjo visų myli
mas ir gerbiamas parapijos 
klebonas, kun. J. židanavi- 
čius; jis plačiai išaiškino

Žilevičius. Choras, muz. A. 
Kaminsko vedamas, padai
navo Lietuvos ir Amerikos 
himnus. Visais balsais pri
imta protesto rezoliucija 
prieš lenkus dėl jų persekio
jimų lietuvių ir jų organiza
cijų Vilniaus krašte. Rezo
liuciją pasirašyti įgalioti Ba
ranauskas, Marcinka, Ra
gauskas, Lapinskas ir Juo
zas Andriuškevičius.

— Vasario 28 d. įvyks kor 
tų ir bunco vakaras. Tas pa
rengimas daromas apmokėti 
sąskaitai už kėdes, nupirk
tas parapijos salei ir bažny
čiai. Kviečiama visus atsi
lankyti.

— Per-užgavėnes pas kle
boną svečiavosi Amsterda
mo (N. Y.) klebonas kun. U 
Židanavičius.

— Medical Centre ligoni-1 
nėję serga B. Andriuškevi-| 
čius. Jam padaryta operaci-1 
ja. Linkime ko veikiausiai j 
pasveikti.

Vietoj pirkti „Ameriką” P8*klausomybė.
Reikia priminti, kad ne- vieniais numeriais — išsira-

gai jis nepasitraukė. Nuo ^Gubernatorius Hurley pa-mažas yra klebono nuopel- syk ją visiems metams.

$ rinkosi minia, visus < 
įĖta'iis gražiai „vaiši-1 

Marianapolio kolegijos' 
orkestras, Brolio: 

Įtyitdamas. Salė ir bal- i 
^begalėjo lengvai tai 1 
p' pririnkusių. Kėdžių 1 
^.Daugybei teko sto-1 
įjpfaaščiuose, užimti du-1 
j Angelų Karalienės iri 
įjriho parapijų chorai 

būti už scenos. Tas 
teko ir Angelų Karalie- 

įpar. berniukų benui. 
itfkai susitvarkius, sce- 
£ papuoštoje. Jungtinių 
kkyii? ir Lietuvos vėlia
is pasirodė rengimo ko
to pirm. Kazys P. Vil
ią, Amerikos vedėjas, ir 
jri iškilmingo minėjimo 
įkalbą.
toje, gražiai susitvar- 

klsjelų Karalienės par. 
tap. Dulkės vedamas, 

visų giliui

taįtee dėl Lietuvos i 
topti visų atstoto-1 
ptetautei ir choro h 
rištai giesme. Choras Į r 

I tetaro kelias patrio-
p 

B pasakė Dr. B. K. ri 
ra®,km. J. Balkums, įd 

teta Daudžvardis ir at 
tento redaktorius, J. B. nu 
tote b
Dr. Vencius suminėjo lie- ir 

arieay nuopelnus taž 
taw susipratimui kelti 
ipalaikyti, Vilniaus kraš-L . 
hnčias ir karštai žadino Lr 
viltį sulaukti nepriklau- Lg. 

ta Lietuvos su laisva so- Lai] 
ttWumi puj
k J, Balkonas, KunigųĮ^į ( 

.tyro pirmininkas, jaudi
ni priminė 1918 metų 

16 dienos nuotaiką 
ie ir nurodė Lietuvos 

mybės priešus —

hlas Daudžvardis sa
goje kalboje nušvietė 

nsomos Lietuvos lai 
moksle, prekyboje, 

ėję, ūkyje ir kvietė 
lis lietuvius visa- 

liti ištikimais savo or- 
ijoms ir savo gerai 

i, nes tokiu būdu jie 
ir toliau pagelbėti Lie-

nas 
trai 
tėvj

A] 
publ 
pasif 
Mari 
jo v 
Jos s 
tuvos 
skelbi 
tiesi! 
rį siu

Tautii

FED]
fektorius LauČka primi
’aovės Lietuvos nuopel-/ šį |

1 Europos civilizacijai ir ta 8 y 
nuolatos budėti savo par sal 
gyvybės sargyboje, skrities

»BROOKLYN SAVU chartered m Boldest savings bank in 
Corner Clinton and Pierrepont 
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Vasario 19 ^1937^ 

s, kad kolonija labai vie- 
įga ir joje nepasireiškia 
i komunistai, nei socialia. 
L '
Minėjimo dalyvavo Li^. 
s Generalinio Konsiį 
Pretorius A. Simutis, h 
i, pasveikinęs generalinio 
nsulo p. Budrio vardo, pla 
.i nušvietė didelę Lietuvos 
žangą ir nurodė galima
is atgauti Vilnių, 
?o prakalbų atlikta me- 
koji minėjimo dalis. Grt- 
i pasirodė Ukrainiečių cho 
i savo tautiškom daine.
1.
L Olšausko 80 asmenų 
irus choras atliktu seno. 
^Lietuvos vaidilos vaizde- 
tiesiog visus užbūrė ir ne 
na mašarą išspaudė, 
baigiant buvo priimta pro 
:o rezoliucija dėl lietuvių 
sekiojimų Vilniaus kras- 
r nutarta pasiųsti sveiki- 
o telegramas preziden- 
is A. Smetonai ir Roose- 
ui. Dalyvis.

Vasario 19 d., 1937 m.

VIETOS ŽINIOS
TŪKSTANTINĖ MINIA 

SVEIKINO NEPRIKLAU
SOMĄ LIETUVĄ

VATERBURY, CONN.

asario 7 d. įvyko šaunus 
choro, vad. komp. A J. 

ksiui, 14-tas metinis už- 
ėnių koncertas. Publika 
singai atsilankė. Įžangi- 
kalbą pasakė kun. B. 

ronskas.
jojau pasigirdo galingi 
foninės muzikos aidai 
rukus pasirodė gražio- 
jaunamečių choro mer

ės (Stasė Valinčiūtė - 
I ir sudainavo ketvertą 
elių. Seirijų Juozo veika 
Moterims neišsimeluosi 

i įdomiai suvaidintas, 
lino: M. Andrikiūtė, AL 
kevičius, N. Plangytė, V. 
>nas, M. Adomaitė, Alg. 
įkas, V. Klimas, J. Vil
kas, S‘. Lukminaitė ir 
arinauskas.
otarpiuose dainavo sve- 

iš Hartford — Matas 
as su savo sūneliais ir 
a vietinė jaunutė žvaigž- 
, Dolores Markevičiūtė, 
jtų. Ar tik nebus „tri- 
e” iš jaunųjų dąininin- 
Grojo ir jaunas P. Kar- 

> (akordionu), o jaunutė 
’ukinskaitė smuiku.

Blakstiena.

ersey City, N. J.
— Vasario 14 d. parapijos 
je paminėta Lietuvos ne- 
įlausomybės 19 metų si
tis. žmonių prisirinko ga 
iaug. Kalbėjo vietos kleb. 
. S. Stonis ir komp. J. 
vičius. Choras, muz. A 
linsko vedamas, padai- 
) Lietuvos ir Amerikos 
nūs. Visais balsais pri
st protesto rezoliucija 
;š lenkus dėl jų persekio- 
ų lietuvių ir jų organize- 
1 Vilniaus krašte. Rezo- 
ciją pasirašyti įgalioti Ba
rauskas, Marcinka, Ra* 
uskas, Lapinskas ir Juo 
s Andriuškevičius.
— Vasario 28 d. įvyksku 
ir bunco vakaras. Tas pa

ilgimas daromas apmokėti 
skaitai už kėdes, nupirk- 
s parapijos salei ir bažny- 
ii. Kviečiama visus atsi- 
akyti.
— Penužgavėnes pas kie
mą svečiavosi Amsterda- 
o (N. Y.) klebonas kun. J. 
danavičius.
— Medical Centre ligoni 

ėję serga B. Andriuškevi- 
ius. Jam padaryta operaci- 
a. Linkime ko veikiausiai 
įasveikti.

Vietoj pirkti „Ameriką” p 
dieniais numeriais — išsira- 
syk ją visiems metams,

Vasario 14 d. tūkstantinė 
lietuvių minia, perpildžiusi 
Grand Paradise salę, 318 
Grand St., Brooklyne, turėjo 
kelias valandas gražiausio 
džiaugsmo, paskirto Lietu
vos nepriklausomo valstybi
nio gyvenimo 19 metų su
kakčiai paminėti.

Salės durys turėjo būti ati 
darytos gerokai prieš laiką. 
Patrijotingoji lietuvių visuo
menė veržėsi iš įvairių New 
York vietų. Buvo atvykusių 
ir iš kitur; matėsi iš Jersey 
City, Newark, Harrison ir 
kitur.

Kol rinkosi minia, visus 
susirinkusius gražiai „vaiši
no” Marianapolio kolegijos 
studentų orkestras, Brolio 
Banio vedamas. Salė ir bal
konas nebegalėjo lengvai tai 
pinti susirinkusių. Kėdžių 
pritrūko. Daugybei teko sto
vėti pakraščiuose, užimti du
ris. Angelų Karalienės ir 
Maspetho parapijų chorai 
turėjo būti už scenos. Tas 
pats teko ir Angelų Karalie
nės par. berniukų benui.

Publikai susitvarkius, sce
noje, papuoštoje„ Jungtinių 
Valstybių ir Lietuvos vėlia
vomis, pasirodė rengimo ko
miteto pirm. Kazys P. Vil
niškis, Amerikos vedėjas, ir 
pasakė iškilmingo minėjimo 
įžanginę kalbą.

Scenoje, gražiai susitvar
kęs, Angelų Karalienės par. 
choras, p. Dulkės vedamas, 
sugiedojo himnus, visų giliu 
susikaupimu išklausytus. Žu 
vusieji kovose dėl Lietuvos 
laisvės pagerbti visų atsisto
jimu tylos minutei ir choro 
atitinkama giesme. Choras 
dar sudainavo kelias patrio- 
tingas dainas.

Kalbas pasakė Dr. B. K. 
Vencius, kun. J. Balkūnas, 
konsulas Daudžvardis ir 
Amerikos redaktorius, J. B. 
Laučka.

Dr. Vencius suminėjo lie
tuvių amerikiečių nuopelnus 
tautiniam susipratimui kelti 
bei palaikyti, Vilniaus kraš
to kančias ir karštai žadino 
visų viltį sulaukti nepriklau
somos Lietuvos su laisva so
stine Vilniumi.

Kun. J. Balkūnas, Kunigų 
Vienybės pirmininkas, jaudi
nančiai priminė 1918 metų 
vasario 16 dienos nuotaiką 
Lietuvoje ir nurodė Lietuvos 
nepriklausomybės priešus — 
komunistus.

Konsulas Daudžvardis sa
vo ilgoje kalboje nušvietė 
nepriklausomos Lietuvos lai 
mėjimus moksle, prekyboje, 
pramonėje, ūkyje ir kvietė 
amerikiečius lietuvius visa
dos būti ištikimais savo or
ganizacijoms ir savo gerai 
spaudai, nes tokiu būdu jie 
galės ir toliau pagelbėti Lie
tuvai.

Redaktorius Laučka primi 
nė senovės Lietuvos nuopel
nus Europos civilizacijai ir

Savano-

papras- 
vaidini-

visu nuoširdumu, kad visa
dos būtų saldu ir malonu 
dirbti lietuvių tautai.

Maspetho choras, p. Ta
mošaičio vedamas, drausmin 
gai ir harmoningai sudaina
vo kelias dainas, daugumoje 
paties p. Tamošaičio sukur
tas.

Programos vedėjo pakvie
stas komiteto vicepirm. J. 
Sagys perskaitė lenkų bar
bariškus Vilniaus krašte žy
gius pasmerkiančią protesto 
rezoliuciją, kuri priimta di
džiausia plojimų audra.

Nepaprastai ramiai užsi
laikiusi minia entuziastin
gai sutiko Angelų Karalie
nės par. berniukų orkestrą 
su jo vadu kun. J. Laurynai- 
čiu priešaky. Į sceną orkes
tras įžygiavo griausmingu 
maršu, po kurio armonikėlė
mis pagrojo Lietuvos himną 
ir kelis lietuviškus šokius. 
Nuostabiu vieningumu suki
lo minia, orkestrui užgrojus 
Lietuvos himną. Orkestras 
palydėtas visuotiniu pritari
mu.

Pagaliau minia išvydo tai, 
ko labiausiai laukė. Scenoje 
pasirodė Marianapolio kole
gijos studentai, bevaidiną 3- 
jų veiksmų vaizdelį 
riai.

Vaizdelio turinys 
tas, kuklus, tačiau
mas nusavino visų susirinku 
šių ir paskutinį kvapą. Salė
je viešpatavo didžiausia ty
la, dažnai pertraukiama 
triukšmingo juoko, kurį iš
šaukdavo vaidintojų pra
šmatnios „štukos”.

Įdomu pažymėti, kaip nuo 
širdžiai publika lydėjo ploji
mais pirmame veiksme kiek 
vieną savanorį, prisiekusį ko 
voti dėl Lietuvos išlaisvini
mo.

Bene geriausiai publikai 
patiko antras veiksmas, ku
riame 20 studentų dainavo 
įdomiah dainas ir pasirodė 
atskirai su saksofonu, pia
nu, smuiku, armonika ir so
lo dainavimu. Visos dainos 
ir visi solistai palydėti di
džiausiu pritarimu.

Vaidinimui pasibaigus, vi
si vaidintojai su veikalo au
toriumi ir režisieriumi, ko
legijos mokytoju, Jonu Pili
pausku priešaky pasirodė. 
Publikos paprašyti, studen
tai dar sudainavo kelias dai
nas: Gale lauko toli, Už
trauksim naują giesmę ir Į 
tėvynę grįžt norėčiau.

Apie studentų vaidinimą 
publikoje girdėti puikiausi 
pasitenkinimo pareiškimai. 
Marianapolio kolegija laimė
jo visuotinį susižavėjimą. 
Jos studentai vainikavo Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 19-kos metų sukak
ties iškilmingą minėjimą, ku 
rį suruošė New York Kata
likų Federacijos apskritis su 
Tautininkų s-gos skyriumi.

FEDERACIJOS POSĖDIS

Šį trečiadienį, vasario 24 
d., 8 vai. vak. Apreiškimo 

kvietė nuolatos budėti savo1 par salėje, įvyksta Fed. ap- 
tautos gyvybės sargyboje, skrities svarbus, metinis po-

iThe BROOKLYN SAVINGS BANK
CHARTERED 1827

THE OLDEST SAVINGS BANK IN BROOKLYN

Corner Clinton and Pierrepont Streets
ALSO ENTRANCE AT 300 FULTON STREET 

BROOKLYN, N. Y.

sėdis, į kurį kviečiami visų 
draugijų atstovai atsilanky
ti.

Svarbu, kad šis posėdis 
būtų gausus, nes bus renka
ma nauja valdyba ir nusta
tyti tolimesni mūsų veikimo 
planai.

Primename, kad draugi
jos, kurios dar neužsimokė
jo už 1936 m. nario mokestį, 
privalo užsimokėti šio posė
džio metu.

Malonėkite gausingai da
lyvauti ir nesivėluoti.

Sekretorius.

LANKĖSI

Šiomis dienomis redakcijo 
je lankėsi daug svečių, tarp 
kurių Amerikos bendradar
bis Vyt. Širvydas, Studentų 
žodžio redaktorius J. Pili- 
pauskas, Brolis Banys, M. I. 
C. ir kiti.

PASIĖLYKIT

Prieš kiek laiko Amerikoj 
buvo paskelbtos sąlygos pa
siūlyti vardui vaikučių va
sarvietei, kurią nupirko ku
nigai J. Balkūnas, J. Alek- 
siūnas ir J. Laurynaitis.

Tai vasarvietei jau yra pa 
siūlyta šie vardai:

Gedimino pilis;
Jaunimo žiburys;
Romuvos stovykla;
Camp Lituanica;
Juvenile Lituanica.

Kas turite kokių pasiūly
mų vardui, praneškite ku
riam nors iš minėtų kunigų, 
vasarvietės savininkų, arba 
Amerikai.

2.
3.

5.

STUDENTŲ VAIŠĖS

SVEIKATOS KAMPELIS
Rašo Dr. A. G. Rakauskas

AUKŠTO KRAUJO 
SPAUDIMAS

va

Vasario 14 d. vakare Ap
reiškimo par. mokyklos ma
žoje salėje pavaišinti veika
lo Savanoriai vaidintojai su 
jų mokytojais Broliu Baniu 
ir redaktorium Pilipausku 
priešaky.

Vakarienę paruošė p. p. 
Žvinienė ir Pūkenytė.

Per vakarienę studentai 
smagiai padainavo. Už gra
žų pasirodymą nuoširdžiai 
vaidintojus sveikino K. Fe
deracijos apskr. pirm. kun. 
N. Pakalnis, Kunigų Vieny
bės provincijos pirm. kun. 
J. Aleksiūnas ir kunigai 
Laurynaitis ir Kartavičius.

Po vakarienės studentai 
išvyko į Harrisoną, kur ryt
dienos vakare jie vėl vaidi
no.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Mums praneša, kad kažko
kį studentai renka Amerikai 
prenumeratas Brooklyne. 
Pranešame, kad mes jokių 
„studentų” nesame įgalioję 
Amerikai pinigus rinkti. Jei 
kas eina mūsų vardu, turi iš
duoti specialų pakvitavimą, 
kurį jie gauna Amerikos ad
ministracijoj.

Be pakvitavimų pinigus už 
Ameriką galite mokėti tik 
pažįstamiems žmonėms.

Amerikos administracija.

LIETUVIŲ DIENOS 
KOMITETAS

Apylinkės katalikų seime
lis sausio 31 d. nuoširdžiai 
nutarė ruošti Lietuvių Die
na šių metų liepos 4 d. Į ruo
šimo komitetą išrinkti šie 
asmenys:

Angelų Karalienės parapi
jos — Krušinskas, Dauba
ras, Pažereckienė, Mykolai-

I tis, Žemantauskas;
* Apreiškimo parapijos — 

^gj^ĮBaciuška, šertvytienė, Pūke-'

NAUJAS GIESMYNĖLIS
žodžius ir melodijas parašė SEIRIJŲ JUOZAS
I dalis Adventinės ir Kalėdinės giesmės,

kiekybėje. Grūdų valgiai — 
cereals, daržovės, o ypač vai
siai, turi būti vartojami ko 
daugiausiai. Kavos, arbatos, 
jei nedaug ir ne stiprios, ga
lima vartoti. Svaigiųjų gėri
mų neimti bumon nei lašo. 
Tarpe valgių gerti vandens 
nuo aštuonių iki dvylikos 
stiklinių kasdien.

Maudynę imti drungname 
vandeny yra geriausia. Vidu
riai privalo būt visados lais
vai ištuštinami ir tuo reika
lu galima paimti retkarčiais 
citrate of magnesium iš ryto 
prieš pusryčius. Kai kuriems 
yra naudinga sykį ar du į 
savaitę vidurius išplauti. 
Vaistai ir jų doza tenka skir
ti gydytojui, atsižiūrint į 
kiekvieno ligonio reikalą.

Kraujo spaudimą tenka 
dinti peraukštu tik tada, ka
da jis nuolatiniai siekia ma
žiausia 160 mm. Hg.

Svarbiausiomis šią padėtį 
žmoguje iššaukiančiomis 
priežastimis yra 1) kairio
sios žemutinės širdies ląste
lės padidėjimas, 2) esencialė 
hypertensia, 3) inkstų ligos, 
4) arterijų sukietėjimas, 5) 
nesuderintas endokrinių liau 
kų veikimas, 6) kraujo kie
kybės padidėjimas, 7) surie- 
bėjimas, 8) kraujo tirštumas 
ir kraujoplūdis ant smegenų.

Peraukšto kraujo spaudi
mo ženklai bei ligonio nusi
skundimai yra įvairūs. Kai 
kuriuose atsitikimuose žmo-,
gus jaučiasi visiškai norma-! LUCKY STRIKE IŠDALI- 
lus ir sveikas ir tik iš nety
čių pasitaiko gydytojui jį už
eiti ar tai ieškant darbo dirb
tuvėje arba norint apsidrau
sti. Galvoskaudis, svaigulys, 
sunkumo ir pilnumo jauti
mas galvoje yra labai dažni 
nusiskundimai.

Gydant tokį ligonį, būtinai 
reikalinga surasti kraujo 
spaudimo padidėjimo prie
žastys ir jos pašalinti, o taip 
gi sunormuoti kitus jo svei
katos trūkumus. Jeigu danty 
se, tonsiluose, ar bet kurioje 
vietoje yra ligos perų židi
niai, juos būtinai reikia pa
šalinti. Tokiam ligoniui yra 
svarbu turėti protinį poilsį ir 
ramybę, o taipgi — gerą il
gų valandų kūno poilsį. Pasi
vaikščiojimas ir golfas su sai 
ku, tik ne iki nuovargio, yra 
geriausia kūnui mankšta.

Geros atostogos taipgi ge
rai. Ypač naudinga praleisti 
jas ten, kur yra šaltiniai. 
Vieną dieną į savaitę pagulė
ti lovoje irgi naudinga. Mai
stas reikia sureguliuoti. Mė
sos ar žuvies valgyti tik sykį 
į dieną ir tai labai mažoje

NA MILIJONUS DOVANŲ

Nuo 1936 metų gegužės 
mėnesio Jūsų Lucky Strike 
Sweepstakes išdalinta dau
giau kaip 2,400.000 dovanų.

Lošimo kontesto daly
viams duodama proga paro
dyti, kaip gerai jie pažįsta 
šalies- skonį populiariškoje 
muzikoje, parenkant tris me 
lodijas, kurios jų manymu 
yra populiariškiausios. Iš- 
renkantieji teisingai Luckies 
cigaretais, kontesto pradžio
je 200 cigaretų kartonais ir 
vėliau penkiasdešimties ci
garetų blėkinėmis.

Daugelis kontesto dalyvių 
supažindintų pagalba Jūsų 
Lucky Strike Sweepstakes 
su Lucky Strikes cigare
tais, atrašė Luckies išdirbė- 
jams pažymėdami, jog jie 
pakeitė cigaretų rūšis ir da
bar rūko Lucky Strike.

Luckies yra vieninteliai 
cigaretai suteikianti „toas
ting” proceso pagerinimus, 
pagalba kurio išvaloma tū
los šiurkščios erzinančios 
priemaišos, kurios paprastai

KORESPONDENCIJOS
HARRSISON - KEARNEY, 

N. J.
tukonienė, Svirnelienė, Zit- 
kienė, Gerulienė. M. K.

harm. J. Žilevičius. 34 giesmės____...........   50c.
II dalis Gavėnios ir Velykų giesmės, 

harm. Al. Kačanauskas. 30 giesmių.... ........50c. ’
III dalis a) Gegužės mėn. giesmės, įįi

harm. Al. Kačanauskas. 28 giesmės______ __ - 35c.
IH dalis b) Šv. Sakramento giesmės, 

harm. Al. Kačanauskas. 9 giesmės .........  15c. * >■'
HI dalis c) Birželio mėn. giesmės, 

harm. Al. Kačanauskas. 36 giesmės......   50c.
IV dalis a) Giesmės į Dievą,

harm. Al. Kačanauskas. 18 giesmių ................  25c.
Dėl šių giesmynėlių kreipkitės į

AMERIKA
423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Šermukšnines Pabiros
Nelaimingi vaikinukai

(Matijošiaus gromata Dėdei 
su armonikai)

Williamsburgho vaikinukai, 
Trys jauni kaip dobilukai, 
Įkyrėjus vaikštinėti, 
Bandė būdą važinėti.
Tirli, tirli, duok tabako, 
Dabar tamsu, nieks nemato.

Ilgai negalvoję, po žodelį 
tarė.

Visi trys sutiko — rodą 
pasidarė;

Tirli, tirli, duok tabako, 
Dabar tamsu, nieks nemato.

Svetiman ormobilan,susisėdę, 
Jie kaip ponai nudundėjo.
Tirli, tirli, duok tabako, 
Dabar tamsu, nieks nemato.

Tik nebuvo lemta ilgai 
važinėti;

Tuoj budrios akie jie 
pasteti.

Tirli, tirli, duok tabako, 
Dabar tamsu, nieks nemato.

Štai, ištinka jau nelaimė, 
Net vargšelius krečia baimė.
Tirli, tirli, duok tabako,
Dar vis tamsu,nieks nemato. 

Guzikuočiai, capt, sugavo, 
Į belangę, braukšt, uždaro.
Tirli, tirli, duok tabako, 
Čionai tamsu, nieks nemato.

Senis Matijošius.

Jonelis, minėdamas savo 
gimtadienį, turėjo užkviesti 
visą klasę į svečius. Neatėjo 
tiktai vienas Pranelis.

— Ar jo neužkvietei? — 
paklausė motina.

— Taip, užkviečiau!
— O ką tu jam pasakei?
— Prašau į svečius, bet 

bus tau blogai, jeigu ateisi...

randasi visų rūšių tabake. 
Taigi „toasting” yra jūsų 
gerklės apsauga prieš knitė- 
jimus, prieš kosulį.

(Skelbimas)

— Kiniečiai pradėjo šau
dyti visus tuos, kurie kur 
nors prisideda opiumo ir ki
tų nuodų naudojime bei pla
tinime.

— City College studentai 
savo tarybą sudarė iš 3 na
rių, kurių vienas iš radika
lios grupės. Pernai visą tary
bą valdė radikalai, šiemef jų — 
įtaka smarkiai apkarpyta.

TAUPYK — BĖK NEPRIKLAUSOMAS

THE DIME SAVINGS BANK —= 
. . . . . . . — OF . . ■ 
. . . . . . . . WILLIAMSBURGH

209 Havemeyer Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-4335
STagg 2-4409 Notary Public

— Šv. Vardo dr-ja vasario 
5 d. suruošė potvyniuose nu- 
kentėjusiems sušelpti kortų 
vakarą, kurs davė 27 dol. 
pelno. Gausingai atsilankė 
moterys.

— Vas. 21 d. Šv. Vardo dr- 
jos salėj, 6 Davis Ave., Rear 
ney, ruošiama Lietuvių die
na, į kurią kviečiami visi lie
tuviai; bus svarbūs kalbėto
jai, dainos, priėmimas pro
testo rezoliucijų prieš len
kus ir t.t. Kviečia Vilniaus 
vadavimo( komitetas.

— Moterų s-gos 63 kuopa 
turėjo prašmatnų blynų ba
lių, gerai pasisekusį. Tik gai 
la, kad greit užklupo Kana- 
pinskas ir išvijo Lašinską. 
Skanius blynus kepė ponios 
Bilinskienė, Bergelienė, Ma-

LAWRENCE, MASS.

Vasario 8 d. par. choras, 
muz. A. Vismino priruoštas, 
suvaidino komediją Ekspro- 
prijatorius. Vaidino: Pr. 
Bruzgulis, EI. Šimonytė, P. 
Raznauskas, B. Baubaitė, O. 
Jarackaitė, J. Blaževičius, 
J. Černiauskas, V. Černiaus
kas sr., V. Blaževičius.

Kleb. kun. P. Juras pagy
rė chorą ir jo vedėją už ge
rą darbuotę. Svečias kun. 
Zabulionis kalbėjo apie spau
dą, ragino visas šeimas ne
likti be katalikiško laikraš
čio, primindamas užsisakyti 
Darbininką, Ameriką ir ki
tus katalikiškus laikraščius’.

Choras pasirodė labai pui
kiai, ypač šį kartą, išpildy- 
damas gana nelengvas dai
nas švelniai, darniai. Varg. 
A. Visminas padėkojo publi
kai už gausingą atsilanky
mą ir parėmimą naujų var
gonų fondo. Ta pačia proga 

— Kubi- pasakė ir atsisveikinimo žo
dį, kurs mums buvo gana

I liūdnas. Daug kas jo pasi
ges kaipo gero muziko, ga- 
įbaus veikėjo ir malonaus

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

Duodu automobilius vestuvėms ir 

visokiems pokyliams

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 

(Priešais Apreiškimo Bažnyčią)

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-491 1-

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

337 Union Av., Brooklyn, N.Y 
Namas tas pats, tiktai miesto pa 

tvarkymu pamainytas numeris bu 

vuslo 107 Union Avė.

nytė, Stagniūnienė, Mažei
ka;

Šv. Jurgio par. — Spaičys, 
Kučinskas, Brangaitienė, 
Slivinskienė, Bartulienė;

Maspetho par. 
liūs, Morkevičienė, Cerebie- 
jus, Petrulienė, Pociūnas;

Iš Amerikos — Vilniškis,) 
Žalnieraitis ir Laučka.

Komitetas veikiai bus su
kviestas posėdžio ir tuojau draugo. Linkime jam geros 
prasidės didysis ruošimo kloties ir sveikatos naujoje 
darbas. vietoje darbuotis, M. J.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

iTel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ 
(VENOIUS)

ADVOKATAS

219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y.

(Williamsburgh Bridge Plaza)
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Rezoliucija
priimta masiniame susirinkime, įvykusiame 1937 m. vasa
lo mėn. 14 dieną Grand Paradise salėje, 318 Grand Street, 

3rooklyn, N. Y., suruoštame A. Lietuvių R. Katalikų Fede
racijos ir Am. Lietuvių Tautininkų Sąjungos globoje:

KADANGI lenkų okupacinės valdžios kariški ir civiliai 
erganai 1936 m. lapkričio mėn. nakties metu įvykdė masi
nes kratas Vilniaus krašto ir miesto lietuvių gyventojų na- 
: juose ir įstaigose, ir uždarė lietuvių tikybines, labdarybės, 
uokslo, švietimo ir sociales organizacijas, piktai ir be jokio 
pateisinimo likvidavo Centralinį Lietuvių Komitetą, užda
vė lietuvių užlaikomas mokyklas, knygynus, suėmė lietuvių 
kultūrinio ir dvasinio gyvenimo vadus, ir konfiskavo lie
tuvių kalboje leidžiamus laikraščius be jokio atsižvelgimo 
į teisėtumą ir be teismo, tuo būdu suparaližiuojant ir su
varžant okupuotų kraštų gyventojų lietuvių tikybinį, kul- 
xrinį ir socialį gyvenimą ir terorizuojant jų šeimynas,

sušvarinti ir padailinti lietu
viškas programas, tai nėra 
abejonės, kad jiems tai pa
siseks. Pati radio stotis su
tinka išklausyti reikalavi
mų ir prisitaikinti. Sutiks 
ir kitų radio programų vedė
jai. Jei vienas Matusevičius 
šauks, tai pati visuomenė ga 
lės būti teisėju.

Vincas Juronis.

Brangaitienė, vicepirm. M. 
Kučinskienė, nutarimų rast. 
S. Jekupčionytė, fin. rašt. 
A. Kazlauskienė, ižd. B. Mie
želienė (buv. ižd. T. Jekup- 
čionienė atsisakė)). Tikima
si geros veiklos.

— Ateinantį sekmadienį, 
po sumos, įvyks Rožančiaus 
dr-jos susirinkimas. Narės 
prašomos dalyvauti ir mo
kesčius užsimokėti.

skaitydami įdomiausią išei
vijos laikraštį Ameriką.

KRIKŠTYNOS

Vaitelis.
Kulbokų namuose įvyko 

gražios vaišės, kuriose daly
vavo apie 30 žmonių.

Kryžiaus Keliai arba

STACIJOS 
ir

Graudūs Verksmai

E* ŠTAI KAIP

APREIŠKIMO PARAPIJA
MASPETHO ŽINIOS

Vasario 7 d. šv. Jurgio 
bažnyčioje pakrikštyta Ele
nos ir Albino Kulbokų duk
relė vardu Gabija Marija 
Anita; krikštijo Alb. Kulbo
ko pusbrolis kun. J. Barkaus 
kas, O.S.B. Krikšto tėvais 
buvo Anita Garšvaitė ir K.

— Tėveli! ar leidai 
sau traukti dantį?

— O taip, vaikeli! 
tais... šimtais...

kada

Šim-

galima gauti Amerikos adminis- 
traijoje. Dabar Gavėnios laikas, 
tad geriausia proga įsigyti šią 
kiekvienam katalikui reikalingą 
knygą. Kaina tik 15 et.

Baltvydžio miškui 
Persekiotojai nepasid 
lankiam atsakymo.

Kitas numeris.

ŠIUOMI NUTARIAMA: mes, lietuvių kilmės Amerikos 
piliečiai, pareiškiame protestą prieš nežmoniškus, nepaken
čiamus lenkų vyriausybės persekiojiriius, nukreiptus prieš 
Vilniaus Krašto lietuvius gyventojus, sulaužant Lenkijos 
vyriausybės prisiimtas prievoles santykiuose su tautinėmis 
mažumomis Lenkijoje, ir, žmoniškumo ir teisingumo var
dan, KREIPTIS į Amerikos Jungtinių Valstybių Kongresą 
ir Tautų Sąjungą, prašant užstoti Vilniaus teritorijoj, Len
kijos okupuoto j 1920 m. spalių mėnesį, sulaužius Suvalkų 
Sutartį, sudarytą 1920 m. spalių m. 7 d. Tautų Sąjungos 
Karinės Komisijos globoje ir jos nariams dalyvaujant; ir

ŠIUOMI TOLIAU NUTARIAMA prašyti mūsų Jungtinių 
Amerikos Valstybių Vyriausybės ir Tautų Sąjungos imtis 
reikalingų žygių neleisti lenkų valdžios organams toliau 
persekioti ir barbariškai slėgti okupuoto Vilniaus krašto 
lietuvių; ir

ŠIUOMI TOLIAU NUTARIAMĄ išsiuntinėti šios rezo
liucijos kopijas Jungtinių Valstybių Valstybės Departa
mentui, Tautų Sąjungai, New York senatoriams Washing
tone, Lenkijos Generaliniam Konsului New York’e ir spau
dai.

gra- 
kad 
vai- 
mo-

Pirmininkas Kazys P. Vilniškis.
Sekretorius Aleksandria E. Pukenytė.

Praeitos savaitės gale 
bijos prezidentas Mosi 
su Hitlerio agentu, gene 
Goeringu, lydimi savo p 
dovy būrio, didžiausiu p 
tenkinimu vaikščiojo

, Baltvydžio miškus, gaini 
: savo šunis skalikus ir šai 
į meškas, vilkus, lapes irki: 
I kius žvėris.

Ar neįdomus sutapimą 
Uetuvos žemėje, kur ku 
piksčiai pūsdavo medžii 
]įs trimitus ir gerdavo 1 
tavišką midų iš Stumbry j 

susitiko lietuvių taut 
uoiimį priešy atstovai 
lakas ir vokietis. Negalėd 
ii „sumedžioti” lietuv 
tintos, jie jaučia ypatinj 
malonumo galėdami lietuvi 
toje žemėje šaudyti nors ži 
iriius,

— Šią savaitę vyrų misi
jos buvo labai gražios. Vyrai 
gausingai rinkosi. Misijų už
baiga vyrams bus 4 vai. po
piet sekmadienį. Galutina 
užbaiga moterims taipgi sek 
madienį, 2 vai. popiet.

— Nuo vas. 16 d. Maspe- 
the vargoninkauja muzi
kas Antanas Visminas. Juo
zas Tamošaitis nuo pareigų 
pasitraukė. Maspethiečių 
choras nepriklausomybės 
šventėje gražiai dainavo tau 
tiškas dainas (dar muz. J. 
Tamošaičiui vadovaujant).

— Sunkiai serga Mar. Šal- 
tenienė, Jewish hospital, 
Brooklyne; taipgi serga Be- 
nediktavičių jauniausias sū
nus.

— Gavėninės pamaldos 
bažnyčioje sekančia tvarka: 
trečiadieniais 7:30 vai. vak. 
Graudūs Verksmai, pamoks
las ir Palaiminimas, penkta
dieniais 7:30 v. v. Kryžiaus 
Keliai ir Palaiminimas, sek
madieniais 4 vai. popiet 
Graudūs Verksmai ir Palai
minimas.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4627 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1078 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOMINIC VACCARO
1078 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4565 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6811-A—18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HILDE BREITMAN
(Breitman's Delicatessen Restaurant) 

6811-A—18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4629 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
Of the Alcoholic Beverage Control Law at 
47 Bond Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KAY’S CAFETERIA. INC.
47 Bond St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4637 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
102-104 White Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AMERICAN DINER. INC.
102-104 White St., Brooklyn, N. Y.

B

Tel. EVergreen 7-1312
Dr. H. MENDLOWITZ

§ Persikėlė naujon vieton, tai yra:

p22 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
į VALANDOS: |
> 1 iki 3 Ir nuo Sekmadieni:
s 7-8 vai. vakaro 10 iki 12 vai. ryto i
< FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J. 8

Meksikos vyriausybės s^ 
y truputėlį prašneko, ka 
vėl išsiliejo nekaltų kataliki 
kraujas kovoje dėl teisė.' 
melstis Dievo namuose, Pro 

ridentas ir keli gubemato- 
rili susvyravo. Tačiau pa 
tjiisiy jėgos vėl subruzdo 
|hkinga „darbininkų lede 

ndja", kuriai vadovauj 
irios bedievybės agenta 
Įndėjo spausti vyriausyb 
rahlaudama neleisti atid; 
ryti uždarytų bažnyčių. 
Mvybės agentai be g 

iššaukia, jog dabar 1 
fao vieno kunigo ši 
tos tūkstančių ūkinei 
$ dar perdaug.

■ Atrodo, , jog Meksikos 
^ams teks dar daug k 

Ipralieti, iki atgaus s 
kenčiausias teises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4638 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Palmetto Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL KEANEY »
301 Palmetto St., Brooklyn, N. Y.

Šio sekmadienio vakare, 
vasario 21 d., vėl įvyksta 
žaidimas bingo. Reikia ma
nyti, kad šį kartą atsilankys 
daug jaunimo, nes gavėnios 
laiku bingo yra gražiausias 
praleidimas laiko. Vėl nau
jos ir gražios dovanos, tarp 
kurių ir laimėjimai didesnės 
sumos pinigų. Visi kviečiami 
į šį visų mėgiamą žaidimą.

—o—
Parapijos mokykloje mok

slas eina visu smarkumu. 
Nors girdėti, kad daug ser
gančių sloga, bet mokyklos 
vaikučiai visi sveiki ir 
žiai mokosi. Būtų gera, 
tėveliai paragintų savo 
kelius, einančius į viešas
kyklas, persikelti į lietuviš
ką katalikišką mokyklą, kur, 
be visų pamokų, mokoma ir 
lietuvių kalbos. Tėveliai, ku
rie leidžia savo vaikelius į 
lietuvišką mokyklą, yra tik
rai susipratę katalikai ir ge
ri patrijotai lietuviai.

—o—
Studentai suįdomino visą 

publiką, vartodami gražią 
lietuvių kalbą vaidinime ir 
įspūdingai dainuodami pa- 
triotingas daineles.

Po iškilmių studentai bu
vo pakviesti užkandžiams į 
Apreiškimo mokyklos mažą
ją salę, kur, vadovaujant 
Broliui Baniui, dar sudaina
vo daug įvairiausių gražių 
dainelių. Per visą vakarą 
studentai šnekučiavosi vien 
tik lietuvių kalba. Vieno kito 
iš vietinio jaunimo užkalbin
ti anglų kalba atsakinėjo 
gražia lietuvių kalba. Garbė 
ir padėka priklauso Tėvams 
Marijonams už taip gražų, 
patriotingą Marianapolio ko
legijos studentų auklėjimą.

Būtų geistina, kad brook- 
lyniečiai juosius pakviestų 
vaidinimams dažniau, nes 
mūsų jaunimui būtų gražus 
pavyzdys ir priminimas, kad 
ir šioje šalyje yra jaunimo, 
kurs gerai moka lietuvių kai 
bą ir taipgi eina mokslus 
amerikoniškos kolegijos pro 
grama. Svetys.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4644 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
445 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CAESAR DELICATESSEN and 
RESTAURANT, INC.

445 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7027

KAIP „KUNIGAS TERORU . čius pakėlė skandalą ir štai 
nori būti kankiniu dėl lietu
vybės. Be to, primeta priva
čiai, kad kunigai susidėjo su 
kitais „radijušninkais” prieš 
jį. Stebėtina, kaip jis įgijo 
persekiojimo maniją.

Kun. Laurynaitis visai tei 
singai jam užmeta karčiamų 
ir bolševikų skelbimą. Ar ir 
čia lietuvybės užpuolimas? 
Apie fašistus, Vienybę ir ki
tų lietuviškų srovių pramo
gas nebuvo nė kalbėta. Tie
sa, užmetė jam, kodėl jis 
tendencingai skelbė apie vie
ną ruošiamą Nepriklauso
mybės Šventės minėjimą. Ar 
čia ne lietuvybės gynimas? 
Apie „geltonplaukius” tiek 
buvo pasakyta, kad Matuse
vičius skelbė karčiamą, kur 
„geltonplaukė panelė teikia 
visokį patarnavimą”... Iš to
kio paskelbimo lengva ir dvi 
prasmiai suprasti... Bet iš 

i kur „rašytojas” gavo protes
to priežastį, būk kunigai bu
vo pavadinti „geltonplau
kiai”, tai tik jo protelis gali 
surasti.

Toliau, norint pastatyti 
Matusevičių kankiniu, nieki
na kun. Laurynaitį kaip kal
bą menkai mokantį ir ken
kiantį Matusevičiui mokyti 
kitus lietuvių kalbos. 
Keista, kad kun. Laurynaitis 
nė kiek prasčiau už Matuse
vičių lietuviškai kalba; ir jis 
mokė vaikus lietuvių kalbos 
Šv. Jurgio parapijoj; jis ir 
dabar suorganizavęs vaikų 
beną, moko lietuviškų dainų 
ir šokių groti; jis ruošiasi 
šią vasarą vaikams stovyk
lą Catskill kalnuose įrengti 
(kaip pernai visą vasarą tu
rėjo Jersey valstybėje). Kas, 
kas, bet kun. Laurynaitis 
vaikais daugiau rūpinasi ir 
lietuvybę skiepija negu Ma
tusevičius. Be reikalo jį ly
gina ir su senesniais kuni
gais, jis nė kiek neatsilieka 
nuo jų. Brooklyniečiai gerai 
jį pažįsta.,

Korespondentas baigia sa
vo raštą: „Dabar pradeda 
atakuoti kunigai. Atkąs dan 69-21 Grand Avenue 
tį ir jie”. Jei kunigai ryžosi

ZUOJA MATUSEVIČIŲ”

Vas. 13 d. Vienybė patal
pino pilną melų ir šmeižtų 
žinią „Kunigas terorizuoja 

■ Matusevičių”. Kaip redakci
ja, nepatikrinusi žinutę tal- 
nino, yra labai stebėtina. Tą 
žinią galėjo parašyti tik ne
pilnos sąmonės žmogus.

Vas. 11 d. New Yorke įvy
ko Kunigų Vienybės posėdis, 
kuriame dalyvavo 13 kuni
gų (atstovavo 12 parapijų); 
jame kunigai svarstė ir ra
dio programų švarumą, dai
lumą, tinkamumą etc. Para
pijose girdėti nusiskundi
mai, kad radio programose 
dažniausiai garsina saliū- 
nus, bolševikų parengimus ir 
kt. panašius dalykus. Dailės, 
muzikos maža, tik garsini
mai ir polkos. Praeitas Ka
talikų Seimelis (sausio 31 
d.) nutarė atkreipti radio* 
vedėjų dėmesį, kad progra
mos būtų pagražintos, o y- 
pač negarsintų komunistų 
parengimus ir prakalbas. To 
dėl kunigai įgaliojo kun. Jo
ną Laurynaitį (ne Raulynai- 
tį, kaip V. rašo) susižinoti 
su WMBQ radio vedėja Miss 
Kiefer ir tartis dėl lietuviš
kų programų sutvarkymo ir 
pagražinimo.

Kun. J. Laurynaitis tą pa
tį vakarą atsilankė pas ra
dio vedėją stotyje. Jai paaiš
kino kunigų nusiskundimus 
ir norus. Miss Kiefer užklau
sė kunigo specifinių nusi
skundimų, kurių jai nurodė 
iš kelių programų (ne tik iš 
vieno Matusevičiaus). Tuo 
laiku į stotį įėjo p. Matuse
vičius ir Miss Kiefer jam 
tuoj pasiskundžia, jog yra 
nusiskundimų. Mums žino
mu balsu ir būdu čia pat jis 
susibara su kun. Laurynai- 
čiu, ir pradeda šaukti, jog 
norima jo mokyklas ir jo 
duoną atimti. Kun. L. pažy
mėjo, jog niekas jo mokyklų 
nenori atimti ir jog jo atsi
lankymo į stotį tikslas dėl 
radio programų pagerinimo.

Iš šio viso p. Matusevi-

DRAUGIJOMS ŽINOTINA

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10920 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2732 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MHRY FRIED FELD 
2732 Ocean -4Sį', Brooklyn, N. Y.

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad Jie valgo tikrą Lietuvišką 
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, kelksus 

ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiem/ pokyliams
Siunčia Ir Į kitus miestus.

68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

ŠV. JURGIO PARAPIJA

— 35 kp. sąjungietės nu
tarė balandžio 3 d. ruošti 
margučių vakarą. Naują 
valdybą sudaro pirm. M.

Vasario 15 d. laikinasai 
Lietuvos sportininkams su
tikti komitetas turėjo savo 
posėdį, kuriame dalyvavo 
adv. J. W. Andziulaitis, V. 
Ubarevičius, J. Gimbutis ir 
A. J. Mažeika.

Reikalingos informacijos 
jau gauta, tad nutarta šauk
ti visų apylinkės draugijų 
atstovų susirinkimą sekma
dienį, balandžio 11 d. Brook- 
lyne. Vieta dar nenustatyta 
ir bus paskelbta vėliau. Kiek 
viena draugija galės siųsti 
po du atstovus, ir šiuomi 
kviečiamos savo atstovus į 
tą susirinkimą jau dabar iš
rinkti.

A. J. Mažeika, pirm.

PASKUBĖKITE

Kas dar šią savaitę užsi
rašysite ar atsinaujinsite A- 
meriką, gausite dovanų gra
žų 1937 metų lietuvišką sie
ninį kalendorių.

Amerikos prenumerata tik 
$2.00. Užrašykite Ameriką 
savo giminėms į Lietuvą. Jie 
jus minės ištisus metus,

Kai Atėjo N. Metai
Ko jūs norėtumėte dovanoms?1
Jei aš būčiau jūs vietoj, atsakyčiau:

„Milčiaus pirmos rūšies čeverykų 
porą, su Rack-Oak padais, Am-0- 
Flex vitpadžiais, Kid arba Kanga- 

iČEgfe. ro° °d°s viršeliais, — tai būtų tin-
: kamiausia mano kojom dovana.”

Taip, MILČIAUS KRAUTUVĖSE 
kiekvienas gali save pilnai paten- 

^^^®kinti bile rūšies avaline, nes čeve- 
rykai geri kokybe ir žemesne kaina negu kitų krautuvėse. 
Avalinės reikale prašome kooperuoti lietuvio S. Milčiaus 
krautuvėse.

MilchusJShoe Shops, Ine.
235 Grand St., tarpe Roebling ir Driggs Ave., Brooklyn 
56-27 Clermont Avenue
66-31 Grand Avenue ...

Maspeth, L. I. 
Maspeth, L. I. 
Maspeth, L. I.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7204 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 251 Cooper Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises

RAYMOND MAŽEIKA
251 Cooper St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7007 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 790 Blake Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises

HARRY FELLNER
790 Blake Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10893 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
362 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
PATRICK QUIGLEY & FRANK DOSWALD 
362 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10982 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
500 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
SAMUEL GRAND & ISIDOR POGOSTKIN 
500 Nostrand Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10984 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail unacr Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2925 Avenue P, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS BLOCK 
(Block Bros.)

2925 Avenue P, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10963 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
51 Wolcott Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARTHA TIMM
51 Wolcott Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4653 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
589 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MURRY JACOBS
589 — 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L-384 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4218 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH J. SCHWARTZ 
(Nightingale Wine & Liquor Store)

4218 Avenue U Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7230 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Ląw at 451 East New York Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

QUARANTA’S RESTAURANT, INC.
451 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 967 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1428 De Kalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consum
ed on the premises.

ERWIN SCHLAICH 
(Schwarzwald Klause)

1428 De Kalb Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7241 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2375 Pitkin Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANTHONY POLISI & SEYMOUR 
EPIFANIO 

(Dixie Club Restaurant)
2375 Pitkin Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7267 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 575-577 Coney Island Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JAMES J. KENNEDY
575-577 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE
54-41—72nd Street, ' Maspeth, N. Y.

V.W.W

Tel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate >
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas į
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALŪS iš geriausių > 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
J. GINKUS

495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.j

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS ’

Graži, moderniška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos
84-02 Jamaica Ave., Woodhaven, L. I.

(Prie FOREST PARKWAY)

Tel. Elizabeth 2-8661 Res. Tel. Elizabeth 2-8537

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rend as
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

SALDOKAS ir PLATZ
Dabar Geriausia Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARU AR ŠILTO VANDENS APŠILDYMĄ, ALIEJINIUS ŠIL

DYTUVUS, REFRIGERATORIES, GAZO PEČIUS
Rankpinigių nereikia — Išmokėjimai per tris metus 

SULIG VAUSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 
(Housing Plan) 

Mes išvalome Garo Boilerius 
oru už $2.00 Ir daugiau.

Klausykite mūsų radio gar
sinimo kasdien Iš WMBQ.

Jums nereikės rūpintis nle- 
kuom. Tik pašaukite ar para
šykite adresuodami:

SAVAGE & PLATZ
994 Madison St., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. GLenmore 5-8733

'Standard"

Kai lenkai Vilniaus kr 
lt praeity mėty gale pradi 
noriausiai smaugti lie 

s riy įstaigas, tremti lietui 
veikėjus, uždaryti mokyki 
irti, keli Amerikos arti] 
Wradarbiai raginte rag 
loredakciją kelti protest 
laką ta prasme, kad Lieti 
ft vyriausybė uždarytų Li 
Inoje lenką mokyklas i

Ufa balsas jau viešai rei
kli ir Lietuvos spaudo 

i į je. Redakcija norėtų patirti 
skaitytojų nuomonę šiuo 

i Miito klausimiL Pasisaky-
ir, ]WĮ nuomone, Lie

tos turėti/ uždaryti lenkų 
įkyrias už atitinkamų len- 
į uždarytų lietuvių moky- 
Uįskaičiy Vilniaus Krašte?

I kukiam atsakymo.
_0 *

| įropoję žymiausiu ir šva 
Įusiu demokratiniu .vaisty

tu, be abejonės, šiuo 
*to yra Čekoslovakijos pre

Benešąs. Jis nė 
I ’ neabejoja demokratinės 

fatorkos naudingumu bei 
dalijos šviesia ateiti*!

|| ^is dienomis Benešąs H 
Jfaė čekoslovakų studen-H 

Įutaliky atstovus, ku- t 
1 ^pareiškė savo nuošir- d 

garimą katalikybei, pa j< 

stonas, jog katalikų ju- si
Čekoslovakijoje yra 

. M didžiausių demokra-j ja 

^atramų. Be to, Benešąs ki 
R savo pagarbą Po. L 

/to Pijui XI ir Paryžiaus vii 
.’yakupui, kardinolui Ver k 
u tiems didiesiems socia-lną 
.. Stonio praktiškiems!ke


