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Kiek galima spręsti iš pir
mųjų pranešimų, daugely 
vietų Lietuvos nepriklauso
mybės 20 metų sukakties 
minėjimai praėjo geriausiu 
pasisekimu. Tų minėjimų bus 
ir dar šios savaitės gale, o 
daug kur ir vėliau. Gausingi 
lietuvių atsilankymai liudija, 
kad išeivijoje stiprus tauti
nis susipratimas, tvirtai 
susicementavusi patriotinė 
nuotaika.
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Visiems būtų buvę dau
giau džiaugsmo, jei šios ša
lies spauda ir kitos viešosios 
nuomonės institucijos būtų 
ta proga plačiau pagarsinę 
Lietuvos vardą. Taip atsiti
ko su Suomija, kurios valsty
bės vadų atvaizdus ir gam
tos vaizdus teko matyti šią 
savaitę „March of Times” 
paveiksluose. Bet... bet Suo
mija, mokanti savo skolas 
valstybė! Jei Lietuvos politi
kai būtų pramatę ateitį, jei 
jie būtų pasekę Suomijos pa
vyzdžiu, šiandie Vasario 16- 
tos dienos reikšmė būtų ži
noma visai amerikiečių spau
dai ir teatrus lankančiai 
publikai.
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Latvija vysto smarkią už
sienio politikos veiklą. Jos 
užsienio reikalų ministeris 
Munteras, protestantas, nu
vyko į Vatikaną, kur pakei
tė su Popiežium sutartį ta 
prasme, kad Latvijos kata
likų teisės praplečiamos: 
oficialiai pripažįstama nauja 
vyskupija, o prie valstybinio 
universiteto įsteigiamas ka
talikiškas teologijos fakulte
tas. Patį Munterą Popiežius 
apdovanojo aukštu pažymė
jimo ženklu.

Protestantiškoji Latvija, 
kurioje katalikai nesudaro 
nei trečdalio gyventojų, ne 
siaurina savo garbingai duo
tą žodį sutartyje, bet dar 
plečia, leisdama katalikams 
susidaryti palankiausias są
lygas. Latvijos vyriausybė 
supranta, kad tikybos ir ti
kinčiųjų stiprybė yra ir val
stybės stiprybės pagrindas.

Sovietų mokslo akademija 
jau pernai „rimtai” rūpino
si pakeisti kalendorių ta 
prasme, kad jame neliktų jo
kios „kapitalizmo” žymės. 
Metai būsią skaitomi nuo 
spalių mėn. revoliucijos. Sa
vaitės dienoms būsią duoti 
atskiri vardai: sekmadienis 
bus vadinamas stalindieniu, 
o šeštadienis — lenindieniu; 
Kol kas naujas kalendorius 
dar nepaskelbtas.

Neseniai Brooklyno Vieny
bė stambiomis raidėmis, pir
moje vietoje, paskelbė naują 
„tautišką” išradimą: girdi, 
ta tauta „aukščiau pažengu
si civilizacijoje”, kuri „ma
žiau meldžiasi, mažiau poli- 
tikauja”. Nors šie žodžiai 
paimti iš argentiniečių sa
vaitraščio Išvien, bet juos 
V-bė pilnai „aprobavo”.

Jei šis „išradimas” bus už
patentuotas, tai civilizuo- 
čiausiomis valstybėmis rei
kės laikyti Sov. Rusiją ir 
Meksiką, kuriose nevalia 
melstis, kurių civilizacija vi
siems žinoma. Pagal šį V-bės 
„išradimą” civilizuotų žmo
nių vardas turės būti atim
tas iš tokių žmonių, kaip 
Dantės, Koperniko, Newto-

— Alsėdžių priemiesty, 
Telšių apskr., sudegė ūkinin
ko J. Uznio trys dukterys — 
dvynės 2 metų 3 mėn. ir jau
nesnė duktė 9 mėn. Gaisras 
kilo iš pečiaus, nuo kurio už
sidegė lovos.

— Vilniaus laikraščiai ra
šo apie smarkiai didinamą 
Lietuvos prekybos laivyną ir 
pažymi, kad Lietuva įsigy- 
sianti ir karo laivų, kurių du 
jau esą statomi Italijoje.

— Pagal naują universite
to statutą studentų organi
zacijos turės būti uždarytos, 
jei neturės 25 narių. Dėl šio 
nuostato jau išbrauktos iš 
veikiančių 22 stud, dr-jos.

— Kaune vienos pradžios 
mokyklos vedėjas Jonas Sa- 
ladžius, 33 m., gelžgaliu už
mušė Šančių mokyklos mo
kytoją Aleks. Vaičiulaitį, 28 
m. žmogžudystė padaryta iš 
keršto.

— Estų Mokslo Draugija, 
seniausia Pabaltijy, savo na
riu išrinko dr. Z. Ivinskį, 
teologijos - ilosofijos fakul
teto docentą.

— Kaune jau iš anksto ta
riamasi, kaip apsisaugoti 
nuo galimo potvynio pavo
jaus.

— Vaškų valsčiuje, Titko- 
nių kaime (Biržų apskr.), 
pirty besimaudydamos sude
gė dvi mergaitės — 14 ir 6 
metų. Nelaimė įvyko dėl šil
domo, vandens katilo sprogi
mo.

— Palangoje šią vasarą 
pastatys naują, gražų pavil
joną. Palanga vis daugiau 
vasarotojų sutraukia. Šiemet 
atvažiuos Varšuvos vicebur- 
mistras Tiškevičius, kurs 
Palangoje turi savo vasarna
mį.

— Lietuvoje norima suor
ganizuoti „saldžiąją arba 
cukraus” savaitę, kurios me
tu norima paskatinti visuo
menę daugiau vartoti cuk
raus, nes norima statyti tre
čią cukraus fabriką.

— Pavasarininkų jubilie
jiniam kongresui ruošti su
darytas vyriausias komite
tas ir reikalingos komisijos. 
Pavasarininkų kongresas į- 
vyks birželio gale.

— Iš jungtuvių, gimimų ir 
mirimų duomenų apskaičiuo
jama, kad Lietuvoje yra 7,- 
600 lenkų. Kadangi gali pa
sitaikyti užsirašymų ir iš ne
drąsos, tad lenkų gali būti 
apie 10 tūkstančių.

— Seredžiaus reznikas 
Gertneris nužudė savo myli
mąją, kito rezniko dukterį, 
už draugavimą su kitu žydu. 
Reznikas nubaustas 10 metų 
sunk, darbų kalėjimo.

— Buvęs Šiaulių gimnazi
jos mokytojas Juozas Jurgė- 
la išvyko į Argentiną, į Sao 
Paulo miestą, kur dirbs vie
tos lietuvių kolonijos moky
kloje.

— Utenos gyventojai džiau
giasi sulaukę naujos, moder
nios pirties, kuri kainavusi 
per 80 tūkst. litų.

no, Pastero, Markonio, Tomo 
Moro ir t.t. ir t.t. Ką reiškia 
tie didieji žmonės, kurie, bū
dami tikintieji,’ meldėsi? A- 
pie jų civilizuotumą gali 
spręsti tik Vienybės štabas!

— Neišskirstytos į vien
kiemius žemės Lietuvoje yra 
600 tūkst. hektarų. Iš išskir
stytų dar ne maža dalis ūki
ninkų neišsikėlė iš savo so
dybų.

— Pernai Vytauto D. uni
versiteto biblioteka patarna
vo daugiau kaip 100,000 
žmonių, kuriems išduota 
120,000 knygų. Universiteto 
skaityklą pernai aplankė 
85,495 asmenų — vidutiniš
kai po 330 asmenų kasdien.

— Kauno policijos dabok
lėje nusinuodijo Austrijos 
pilietis Frejus, prekybinin
kas; jis buvo sulaikytas 
Klaipėdos krašto ' policijos 
prašymu.

— Kražių valsčiuje gyve
nęs mažažemis Žavandaus- 
kas, uždarbiaudavęs skaldy
mu akmenų, dėl nedarbo nu
sižudė: pripylė į akmenį 
sprogstamos medžiagos, už
degė knatą ir sėdėjo ant ak
mens, kol įvyko sprogimas.

— Lietuvoje yra 287,380 
ūkių, kurie visi turi 1,043,- 
145 trobesius. Nuo 1 iki 5 
hektarų yra 33,463 ūkiai, 
nuo 5 iki 8 — per 45,000 
ūkių, nuo 8 iki 30 — 159,- 
360 ūkių, nuo 30 iki 50 — 
20,476 ūkiai ir per 100 hek
tarų — 1,602 ūkiai.

— Kaimo gyventojų svei
katos reikalams bus sudary
tas fondas, kuris susidarys 
iš 6-to nuošimčio valstybinio 
žemės mokesčio.

— Vainuto parapijoje, 
Tauragės apskr., mirė Mau- 
ručienė, 114 metų senutė. 
Velionė buvo Amerikos skai
tytojos waterburietės O. 
Jakštienės giminaitė.

— Į Kauną atvyko Rumu
nijos žydų teatro režisierius 
Šterenbergas su 3 artistais 
ir dirbs Lietuvoje. Jo pirmas 
pastatymas bus „Geltonasis 
Šelonas”, iš Argentinos bal
tųjų vergių pirklių gyveni
mo.

— Pabališkių kaime, Prie
nų vlsč., Pranas Bružas, įtar
damas, kad gimę dvynukai 
esą ne jo, iš keršto nušovė 
žmoną. Bružas nubaustas vi
są amžių kalėti.

— Anykščių valsčiuje J. 
Navikas iš keršto, kad nega
vo pasiskolinti pinigų, nužu
dė Uršulę Adomavičiūtę ir 
įmetė ją šulinin. Žudikui pa
skirta 10 metų kalėjimo.

— Lietuvos pilietis Di
mitry Markovič, studentas, 
įstojęs savanoriu pas Ispani
jos radikalus, dabar jų kalė
jime. Suimtas dėl politinių 
priežasčių.

— Praeitais metais Dani
ja mažiau pirko Lietuvoje 
nei pardavė. Vasario 9 d. pa
sirašyta su Danija sutartis, 
kuria einant ji privalo tą. 
skirtumą išlyginti.

— Šiemet Lietuvoje pa
vers pirmos rūšies pievomis 
4,500 hektarų menkos vertės 
ganyklų.

— Uždarius visas lietuvių 
draugijas, lenkai tuo nesilio
vė, bet perėjo prie privačių 
butų: daro kratas lietuvių 
studentų butuose ir užant
spaudavo vienintelį lietuviš
ką knygyną Vilniuje.

— Pašto valdyba Lietuvos 
pajūryje įrengs 4 radio švy
turius.

čengčov, Kinija. — Suvė
luoto pranešimo žiniomis, va
sario 14 d. japonai tris kar
tus bombardavę Jungtinių 
Amerikos Valstybių baptistų 
misiją Kinijoje, šrapnelis 
sužeidęs keturis ligoninėje 
gulinčius kinus ligonius. Mi
sijoje buvę bombardavimo 
metu 3 amerikiečiai, 1 britas 
ir 2 kanadiečiai nepaliesti. 
Kitose šio miesto dalyse su
žeistųjų skaičius sieksiąs ne 
mažiau 100.

Vasario 15 d. žiniomis, 
japonų lėktuvai bombardavę 
čengčov per 2 valandas. Su
žeistųjų ir užmuštųjų, dau
gumoje moterų ir vaikų, 
skaičius sieksiąs apie tūks
tantį.

MOKSLININKAI MATO
SAVO GELBĖTOJUS

Maskva. — Keturi Sovietų 
Sąjungos mokslininkai, ku
rie praeitų metų gegužės 
mėn. 21 d. pasistatė šiaurės 
ašigalyje savo palapines ant 
didžiulės ledo lyties, dabar 
jau toli yra nuplaukę į pie
tus nuo šiaurės ašigalio; da
bar jie yra ties Grenlandijos 
pakraščiais. Mokslininkų nu
kelti nuo ledo lyties, kuri 
per paskutines kelias savai
tes dėl temperatūros pasi
keitimų ir kitų priežasčių 
žymiai sumažėjo, atvyko du 
Sov. Sąjungos ledlaužiai: 
Murman ir Taį^ir. šitie led
laužiai atsivežė su savim lėk
tuvus, su kurių pagalba ir 
bandys pasiekti mokslinin
kus ir atgabenti juos į vieną 
ar kitą ledlaužį.

Vėliausiomis Associated 
Press žiniomis, pirmasis ban
dymas lėktuvu pasiekti ke
turis mokslininkus nepasise- 
sekė. Pakilęs į dausas su lėk
tuvu lakūnas G. Vlasov, iš- 
skraidė per 2 valandas, bet 
dėl tirštų rūkų negalėjo ras
ti mokslininkų ir turėjo grįž
ti atgal į ledlaužius. Ieškoji
mas bus tęsiamas.

Maskva. — Associated 
Press žiniomis, Sovietų Są
jungos premjeras Viačeslov 
Molotovas pareiškęs, kad so
vietai esą numatę staty
dintis didesnius karo lai
vus. Laivų statyba bus pra
dėta taip greit, kaip tik. lai
vų statyklos bus tokiems 
darbams paruoštos. Laivyno 
komisaras Petras A. Smir
novas pasakęs, kad Sov. Są
junga pasiryžusi statyti ne 
tik geresnius karo laivus, 
bet turėsianti didžiausią lai
vyną pasaulyje. Sov. Sąjun
gos laivynas būsiąs prana
šesnis už Japonijos, Italijos 
ir Vokietijos laivynus. Bet 
kad jokia kita valstybė, ne
išskiriant nei Jungt. Ameri
kos Valstybių, nepriima So
vietų Sąjungos karo laivų 
statybos užsakymų, tai pati 
Rusija perkasi reikalingas 
mašinas ir pati statysianti 
savo karo laivus.

JAPONAI RUOŠIASI AP
SUPTI KINUS

Šanchajus. — Spaudos ži
niomis, japonų kariuomenė, 
kurią sudaro 60,000 karių, 
remiama tankų ir lėktuvų, 
traukia Kinijos žiemių lygu
momis ir ruošiasi apsupti 
centriniame fronte 400,000 
kinų kariuomenę. Tomis pat 
lygumomis 13 amžiuje žygia
vo mongolų valdovo — cha
no Kublai būriai, nešini savo 
valdovo vėliavą, kurios dug
ne buvo jako uodega. Dabar
tinių įsibrovėlių vėliava pa
žymėta tekančia saule. Japo
nų kariuomenė nebetoli nuo 
Honano provincijos sostinės 
Kaifengo. Jei japonams pa
sisektų užimti Kaifengą, ta
da būtų uždarytas pravažia
vimas Lunghai geležinkeliu; 
šitas geležinkelis, tai vienin
telė praėjimo vieta, kuria ga
lėtų pasprukti gen. Čiang 
Kai-šeko kariuomenė.

AMERIKOS „ORO TVIRTO
VĖS” Į ARGENTINĄ

J. A. V. NENUSILEIS
JAPONIJAI

Washingtonas. — Prezi
dentas Rooseveltas pareiškė, 
kad Jungt. Am. Valstybės 
negali nusileisti Japonijai 
jūrų apsiginklavime. Jis pa
brėžė, kad mes turime būti 
visada pasiruošę apsiginti iš 
Atlanto pusės ir tuo pat me
tu kovoti Ramiajam vande
nyne. Todėl negalima dasi- 
leisti, kad Japonija mus pa
sivytų karo laivyno dydžiu. 
Todėl jis dar pabrėžia, kad 
jo pasiūlymas skirti 800 mi
lijonų dol. karo laivynui tu
rės būt priimtas.

NĖ KALĖJIME NESAUGU

Bostonas. — Motorinių ve
žimų registruotojas gavo 
laišką iš „Box 100, Charles
town”, kuriame nusiskun
džiama, kad automobilių vai
ruotojai lekią Prison Point 
skveru, kaip akis išdegę. 
Laiško rašytojas savo laiške 
sako, kad žmonėms, kuriems 
kasdien tenka tuo skveru 
naudotis, nesaugu juo vaikš
čioti. „Box 100” — tai Mas
sachusetts valstybės kalėji
mas.

Miami, Fla. — Amerikos 
oro laivyno 6 milžiniškų ka
ro lėktuvų eskadrilė išvyko 
į Buenos Aires, Argentiną. 
Tai nepaprastas tos rūšies 
lėktuvų bandymas 6000 my
lių kelionėj. Šios moderniš
kos „oro tvirtovės” gali skri
sti net 25,000 pėdų aukštyje. 
Šioj kelionėj per Andų kal
nus lėktuvams teks skristi 
virš 15,000 pėdų aukštyje.

Skridime dalyvauja 50 ar
mijos lakūnų įgula, kuriai 
vadovauja pulk. Įeit. Robert 
Olds. Eskadrilė vyksta į Ar
gentinos sostinę naujai iš
rinkto prezidento Roberto 
Ortiz įvezdinimo iškilmėsna.

Argentina yra geriausia 
pirkėja Amerikos karo ir 
prekybos lėktuvų. Ir ši ke
lionė turi tikslo parodyti 
Pietų Amerikai Jungtinių 
Amer. Valstybių aviacijos 
technikoje pasiektus laimėji
mus.

A. Voldemaras Paleistas 
iš Kalėjimo

Vasario 16 d. proga Lietu
vos Prezidentas paskelbė 
amnestiją, kurioje tarp kitų 
politinių kalinių yra paliuo- 
suotas ir Augustinas Volde
maras nuo likusios bausmės. 
Voldemaras, kaip žinome, y- 
ra buvęs pirmuoju Lietuvos 
ministeriu pirmininku, suda
ręs pirmąjį kabinetą 1918 
m. lapkričio 11 d., užsienio 
reikalų ir krašto apsaugos 
ministeriu. Kurį laiką po to 
jam teko būti Lietuvos už
sienio tarnyboje. Prie val
džios vairo grįžo po 1926 m. 
gruodžio 17 d. perversmo. 
1929 m. rudenį iš vyriausy
bės buvo pašalintas. 1934 m. 
vasarą suimtas ir nuteistas 
12 mt. kalėti už rengtą gin
kluotą perversmą prieš tau
tinę vyriausybę.

Be to, amnestija palietė 
265 civilių teismų ir 23 karo 
teismų nubaustuosius.

— Vasario 15 d. seimo pri
imta ir paskelbta nauja Val
stybės Konstitucija.

— Lydoj (Vilniaus kraš
te) lenkai nuteisė 3 lietuviš
kų knygynų vedėjus iki 5 
metų sunk, darbų kalėjimo.

— Lietuvos nepriklauso
mybės jubiliejaus proga 
Valstybės Prezidentas apdo
vanojo ordinais 34 Amerikos 
lietuvius už nuopelnus Lietu- 
vai. v . - v

— Tautininkų jubiliejinis 
susirinkimas sveikina bro
lius amerikiečius.

— Metiniame Lietuvos 
Banko akcininkų susirinkime 
vasario 12 d. ilgame raporte 
banko direkt. pavaduotojas 
Paknys pabrėžė ūkinio gyve
nimo gerėjimą. Liet. Banko 
1937 m. bendra apyvarta sie
kė 501,400,000 litų. Pelno 
bankas per 1937 m. gavo 
1,400,000 litų.

— Vasario 15 d. Lietuvos 
bankai už 100 dol. čekį mo
kėjo 588 lt., už 100 dol. bank
notą 583 — 584 litus.

— Vasario 14 d. Valsty
bės teatre, dalyvaujant Pre
zidentui, švietimo min. Ton
kūnas įteikė rašytojams lite
ratūros premijas. Iškilmėse 
dalyvavo 4 latvių ir estų ra
šytojai.

— Liet, nepriklausomybės 
jubiliejaus proga, Latvijos 
pramonininkai Prezidentui 
padovanojo porceliano lėkštę 
su jo paties atvaizdu.

lini, sutiko išpildyti Hitlerio 
reikalavimą ir tuojau patie
kė Austrijos prezidentui 
Miklas sąrašą naujo kabine
to.

Pranešama, kad Mussoli
ni pataręs Austrijai paten
kinti Hitlerio reikalavimą. 
Bet ir jis sukoncentravęs 
56,000 fašistų kariuomenės 
prie Austrijos sienos, ties 
Brenner Pass.

Tik prieš keletą dienų 
Schuschniggas turėjo pasita
rimą su Hitleriu, kuriame 
Austrija laimėjusi Hitlerio 
palankumą. Bet dabartinis 
Vokietijos žygis kelia neri
mą ne tik Austrijos patrijo- 
tinguose sluoksniuose, bet ir 
kitų valstybių sostinėse. 
Mussolinio patarimas Aus
trijai nusileisti Hitleriui ir 
abiejų valstybių kariuome
nių koncentravimas prie 
Austrijos gali būti visaip ai
škinamas.

MIRĖ O. O. McINTYRE

HITLERIS GRASINIMAIS 
PADARĖ PERVERSMĄ

AUSTRŲ VYRIAUSYBĖJE

— Kuršių Neringos Juod
krantės šaulių būrys sausio 
22 d., švęsdamas savo steigi
mo sukaktuves, pavadintas 
Jono Budrio šaulių būriu, 
kuris jau pernai jį pasirinko 
savo šefu.

Viena. — Vokietijos dik
tatorius Hitleris netikėtu ul
timatumu iš Austrijos vy
riausybės pareikalavo paleis
ti politinius (nacių) kalinius 
ir Austrijos provokiškų na
cių lyderiams duoti net 5 la
bai svarbias vietas ministe
riu kabinete. Hitlerio reika
lavimas buvo griežtas. Jo 
reikšmės sustiprinimui Hit
leris sukoncentravo 28,000 
savo kariuomenės prie Aus
trijos sienos, apie Berchtes- 
gadeną. Austrijos premjeras 
Schuschniggas, po 20 minu
čių pasikalbėjimo telefonu su 
Italijos diktatorium Musso

New York. — Pereitą pir
madienį, vasario 14 d. ank
sti ryta staiga mirė, vos po
ra dienų tesirgęs, įžymus ra
šytojas — kolumnistas O. O. 
McIntyre, kuris vasario 18 d. 
būtų sulaukęs 5Ųjnetų am
žiais. Po vŠfiolio *Artvro 
Brisbane, rašytojas McIntyre 
buvo plačiausia skaitomas. 
Sakoma, kad jo rašomą ko- 
lumną „New York Day by 
Day” kasdien perskaitydavo 
apie 26 milijonai skaitytojų. 
Jo kolumna buvo spausdina
ma 538 anglų kalba laikraš
čiuose, leidžiamuose Jungti
nėse Amerikos Valstybėse, 
Kanadoje ir Meksikoje.

Oscar Odd McIntyre gimė 
Plattburgh, Mo. Dar berniu
ku būdamas jis išvyko į Gal
lipolis (Ohio valst.), kur gy
veno pas savo senelius. Čia 
gyvendamas jis lankė pra
džios ir aukštesniąją mokyk
las. Vėliau įstojo į Bartlett 
kolegiją. 1902 pradėjo dirbti 
laikraščiui The Gallipolis 
Journal kaip reporteris, gau
damas 5 dol. per savaitę. 
Taip McIntyre ir pradėjo 
savo, kaip laikraštininko, 
karjerą. Kolumnistas McIn
tyre ėjo iš vienos laikraščių 
leidyklos į kitą, kol atvyko į 
New Yorką. Jis rašė apie 
firmas ir žmones; rašė apie 
rašytojus, dailininkus, meni
ninkus ir kt. Jis mėgo nepa
prastai puošniai rėdytis, mė
go vaikščioti lazda pasirem
damas, vienu laikotarpiu net 
monoklį nešiojo, ir mėgo šu
nis.

Velionis McIntyre vis ruo
šėsi grįžti atgal į Gallipolis 
ir ten ramiai praleisti savo 
senatvę. Prieš pora metų jis 
su savo žmona nusipirko ten 
didelius gyvenamuosius na
mus, įsakė juos atremontuo
ti, paruošti gyvenimui ir vis 
ruošėsi grįžti. Ir grįš McIn
tyre į Gallipolis: jis bus ten 
palaidotas.

— Lietuvos inžinierių dr- 
ja jau turi 200 narių — inži
nierių.
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Prezidentas Roosevelt sa-;Nye apskaičiavimu, pelnas 
vo pranešimu kongresui pri-'nuo karo laivų, kainuojančių 
ėjo išvados, kad „mūsų ap- į 15 milijonų dolerių, siekdavo 
gynimo priemonės tinkamai tris milijonus dolerių. Vadi
nu© puolimo neužtikrina mū-' naši, kas nors prisišienauda- 
sų šalies”. Todėl prašė, kad vo 20-tą nuošimtį nuo kiek- 
bilijonas dolerių būtų skiria- vieno laivo. Aišku, smerkti- 
mas apsaugos reikalams. nas toks „dolerių griebi-

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko
respondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlslunčiama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAŪČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. A VERKA — Vedėjas.

Lietuvos Nepriklausomybė ir 
Am. Lietuviai Katalikai

Mūsų tauta mini džiaugs
mingas sukaktuves. Vasario 
16 d. sukako 20 metų nuo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto paskelbimo. Tai labai 
reikšmingas įvykis, šios su
kaktuvės yra brangios vi
siems lietuviams, bet ypač 
yra brangios tiems, kurie 
aktyviai dalyvavo kovose ir 
darbuose, vedusiuose mūsų

Mūsų Tarybos iniciatyva 
1918 m. sušauktas politiškas 
Lietuvių Seimas New Yorke, 
kuriame priimtos svarbios 
rezoliucijos, reikalaujančios 
Lietuvai nepriklausomybės. 
Šis įvykis taip pat yra svar
bus iš kovų dėl Lietuvos ne
priklausomybės istorijoj. Pa
minėtina ir tas, kad daugiau
sia Federacijos veikėjų pa

žinomą, toksai sumany
mas suramins bailesniuosius, 
ypač atsižvelgiant į tai, kad 
taikos balandis šiais laikais 
tupi ant didžiausių patran
kų. Tenka tik kreipti dėme
sį į nelemtą Kinijos būklę ir 
savaime bus suprantama 
prezidento planas. Juk Kini
ja nedaug paisė apie ginkla
vimosi dalykus, o japonų 
kulkos ir kalavijai dabar 
baigia ją nugalabyti.

Nors Roosevelto pasiūly
mas gana girtinas, tačiau 
jame tylomis praleidžiama 
milžiniškas pelnas, glūdįs 
laivų statyboje. Senatoriaus

mas .
Be to, reikėtų žinoti da

bartinės administracijos pa
žiūrą dėl specialios komisi
jos pranešimo, kuriame pa
žymėta, kad šarvų gamyboj 
vyriausybė galėtų dideles 
sumas pinigų taupyti. Girdi, 
už 24 milijonus dolerių Ame
rikos vyriausybė galėtų nu
pirkti tiek ginklavimosi fa
brikų, kiek užtektų jos rei
kalams.

Savo pranešimą preziden
tas baigė šiais žodžiais: „To
kia apsauga yra ir bus re
miama ne puolimais, bet gy
nimo būdais”.

Gintaras.

tautą į nepriklausomą gyve
nimą.

Nieks daugiau netroško 
Lietuvai nepriklausomybės 
ir nieks nuoširdžiau nesidar- 
bavo tam šventam tikslui 
siekti, kaip Amerikos orga
nizuotoji lietuvių katalikų 
visuomenė. *Mūsų garbingoji 
Federacija per keleris metus 
ir savo reikalus buvo paliku
si, kad tik daugiau įdėtų jė
gų ir darbo į grynai tautos 
reikalus, kad tam darbui 
dirbti sutrauktų visus geros 
valios lietuvius ir vienu fron
tu kovotų dėl tautos laisvės 
ir nepriklausomybės.

Federacijos vadai manė, 
kad darbas bus sėkminges
nis, jei susidarys organizaci- 
S kurias j’įpės tįk tautos 

riklausomybės reikalai, 
Federacijos iniciatyva buvo 
suorganizuota Amerikos Lie
tuvių Taryba, ktirios rūpes
čiu buvo kelti Lietuvos ne
priklausomybės obalsį Ame
rikoj ir plačiame pasaulyje. 
Ji įsteigė Vašingtone Lietu
vių Informacijos Biurą, ku
ris vėliau pavadintas tarybų 
ekzekutyvio komiteto centru 
ir veikė iki jau Nepriklauso
mos Lietuvos vyriausybė 
prisiuntė vadinamąją Lietu
vos Finansinę Misiją ir lai
kinąjį atstovą.

Amerikos Lietuvių Tary
bos užlaikomas Vašingtone 
biuras labai daug svarbių 
darbų Lietuvai nuveikė. Jis 
Amerikos spaudoje garsino 
Lietuvos vardą, jis stengėsi 
užmegsti pažintis su aukš
tais šio krašto vyriausybės 
valdininkais, kad reikale jie 
užstotų mūsų tautą ir tarp
tautinės politikos. arenoje 
gintų Lietuvos interesus, pa
remtų jos siekimus nepri
klausomybės. To biuro rū
pesčiu Tarybos nariams gau
tas pasikalbėjimas su Jung
tinių Amerikos Valstybių 
prezidentu W. Wilsonu, kuris 
pirmą kartą išgirdo iš jpačių 
lietuvių lūpų, kad lietuvių 
tauta ir trokšta nepriklau
somybės ir jos siekia. Žinant, 
kaip skarbų vaidmenį Pasau
liniame kare ir tarptautinė
je politikoje vaidino prezi
dentas Wilsonas, su juo pa
sikalbėjimas (1918 m. gegu
žės mėn.) buvo labai reikš
mingas dalykas.

1916 m. Federacijos suda
rytoji Taryba gavo leidimą 
iš prezidento rinkti Lietuvai 
aukas po visą kraštą ir toji 
didžioji rinkliava įvyko tų 
pačių metų lapkričio mėn. 1 
d. Šioj „Lietuvių Dienoj” su
rinkta apie $120,000.

stangomis buvo surinkta mi
lijonas parašų po peticija, 
kuria kreiptasi į šio krašto 
vyriausybę, prašant, kad ji 
pripažintų Lietuvą, ją už
tartų ir jai padėtų.

Tarp daugelio kitų dalykų 
Federacija sumanė išleisti 
Lietuvos Laisvės Paskolos 
lakštus ir jos pastangomis 
daugiausia tų lakštų buvo 
parduota. Keliais atvejais 
Taryba siuntė delegacijas 
Europon, kad šelptų nuo ka
ro nukentėjusius lietuvius ir 
padėtų Lietuvos veikėjams 
kelti mūsų tautos nepriklau
somybės obalsį ir jos siekti. 
Aš čia pažymėjau tik keletą 
svarbesnių Tarybos padary
tų žygių, kurie buvo reikš
mingi ir efektingi. Reikia ži
noti, kad darbas buvo atsa
kingas ir labai sunkus, nes 
tada neturėjome tinkamos 
literatūros propagandai ne 
tik anglų, bet ir lietuvių kal
ba. Reikėjo surinkti žinias, 
ruošti literatūrą, kad žygiai 
būtų paremti nesugriauna
mais argumentais.

Prasidėjus didžiajam ka
rui, Lietuva pirmoji virto jo 
lauku. Atsirado gyvas rei
kalas šelpti nuo karo nuken
tėjusius ir ištremtuosius iš 
tėvynės. 1914 m. Federacija 
sušaukė Amerikos Lietuvių 
Seimą Chicago j e ir suorga
nizavo Tautos Fondą, į kurį 
lietuviai katalikai gausingai 
aukojo. Tas fondas varė šel
pimo darbą. Bet drauge jis 
buvo lyg kokia finansų mi
nisterija, kuri finansavo vi
sus mūsų tautos žingsnius, 
vedančius ją į nepriklauso
mybę. Tautos Fondas užlai
kė Lietuvių Informacijos 
Biurą Vašingtone, taip pat 
Šveicarijoj, finansavo dele
gacijas, apmokėjo delegacijų 
lėšas į Taikos Konferenciją 
Paryžiuje ir finansiškai rė
mė jos visus darbus. Taip 
reikėjo daryti, nes karo nu
kamuota Lietuva pati viena 
to padaryti neįstengė, t. y. 
pakelti savo delegacijų ke
lionės ir darbo lėšas. Be to, 
Tautos Fondas šelpė moks
lus einantį jaunimą, kad jis 
prisiruoštų tautos ir naujai 
atstatomos Lietuvos valsty
bės darbui. Nėra nė vieno 
svarbesnio mūsų tautos rei
kalo, kurio Tautos Fondas 
nebūtų gausingai parėmęs. 
Lietuviai katalikai septynis 
šimtus tūkstančių dolerių į 
Tautos Fondą sudėjo. Jei ne 
tos katalikų gausingos au
kos, ir šelpimo darbas būt 
buvęs apleistas, ir kova dėl

Federacijos Tarybos Suvažiavimo Nutarimai
I

Kadangi lenkų valdžia už
grobtoje Lietuvos sostinėje 
Vilniuje be jokio pamato 
vykdo žiaurų Vilniaus lietu
vių persekiojimą, uždaryda
ma lietuvių tikybines, labda
rybės, mokslo, švietimo ir 
socialines organizacijas, lik
viduodama Centralinį Lietu
vių Komitetą, uždrausdama 
lietuviams leisti savo laik
raščius ir, apskritai vykdy
dama terorą prieš lietuvius, 

Todėl Federacijos Taryba 
pakartotinai pareiškia pro
testą prieš nežmoniškus, ne
pakenčiamus lenkų vyriau
sybės persekiojimus Vil
niaus krašte, sveikina Vil
niaus krašto lietuvius, kovo
jančius dėl tautinės gyvy
bės, reikšdama jiems pagar
bą ir dėkingumą už budėji
mą tautinės gyvybės reikalų 
sargyboje.

II
Atsižvelgiant į tai, kad 

LRKSA. pastaruoju laiku 
įVeda naujų narių prirašinė
jimo vajų ir kad yra susi
laukęs naujų laimėjimų, iš
gaunant čarterio registraci
ją Massachusetts ir Connec
ticut valstybėse, kad organi
zacija yra susitvarkiusi ir 
prisitaikiusi prie valstybių 
apdraudos departamentų rei-

tautos nepriklausomybės būt 
buvus žymiai sunkesnė.

Amerikos lietuviai katali
kai, pažvelgę į savo nuveik
tus darbus per Federacijos 
rūpesčiu suorganizuotą Lie
tuvių Tarybą ir Tautos Fon
dą, tikrai gali pasididžiuoti 
ir pasidžiaugti, kad jų rūpe
sčiai, darbai, pasišventimas 
ir pasiaukojimas nenuėjo 

j veltui, bet apvainikuoti mū
sų mylimos Lietuvos laisve 
ir nepriklausomybe. Minėda
mi 20 metų Lietuvos Nepri
klausomybės Akto paskelbi
mo sukaktį, ir savo nuopel
nus šiek tiek daugiau įver
tinkime, kad čia augančioj! 
lietuvių karta matytų, ką 

1 mes esame padarę jų tėvų 
I kraštui, kad jie jį daugiau 
1 brangintų, juo didžiuotųs, 
keltų jo vardą ir reikale gin
tų. Prisimindami ir savo dar
bus ir plačiau kalbėdami 
apie tas be galo sunkias mū- 

! sų tautos kovas dėl nepri
klausomybės, tuo pačiu kel
sime tautinę nuotaiką ir en
tuziazmą jaunojoj kartoj.

Leonardas Šimutis, 
ALRK. Federacijos Sekr.

kalavimų, ALRK. Federaci
jos Tarybos suvažiavimas 
ragina visus lietuvius kata
likus susidomėti šia frater- 
naline organizacija, jon ra
šytis, apdrausti joje vaikus 
ir įtraukti jos veikiman jau
nimą.

III
Federacijos Tarybos su

važiavimas pripažįsta be ga
lo svarbiu reikalu visomis 
galimomis praeities ir šio 
suvažiavimo užgirtomis prie 
monemis gelbėti organizuoti 
mūsų lietuvaites į vienintelę 
lietuvių katalikų moterų or
ganizaciją — ALRK. Mote
rų Sąjungą, užgiria jų naujų 
narių vajų, kuris prasidės 
kovo 1 d. ir tęsis iki šių me
tų birželio 1 d.

IV
Opiaisiais darbininkų klau

simų laikais, Federacijos 
Taryba kviečia Am. lietuvių 
kat. visuomenės vadus at
kreipti dėmesį į organizavi
mą bei rūpestingą stiprini
mą LDS. kuopų ir prašo L. 
D.S. vadovybę skleisti kata
likų socialinės doktrinos dė
snių populiarų aiškinimą vi
soje visuomenėje, organizuo
jant studijų ratelius, lei
džiant brošiūras darbininkų 
klausimais, supažindinant su 
Popiežių darbo enciklikomis. 
Taryba paveda LDS. vado
vybei sudaryti socialiniam 
klausimui studijuoti komisi
ją.

V
Federacijos Taryba, giliai 

susipažinusi su lietuvių ka
talikų organizacijų esama 
būkle ir trokšdama gyvas
tingo jaunimo judėjimo cen
tralizavimo kryptimi, nutarė 
steigti prie Federacijos Cen
tro Valdybos lietuvių kata
likų Jaunimo Atstovybę, ku
rios nariais bus Federacijos 
Centro Valdybos pakviestie
ji asmenys. Atstovybei su
daryti ir jaunimo sąjūdžiui 
diriguoti paskirti: kun. J. 
Aleksiūną, J. Laučką ir A. 
J. Mažeiką.

Federacijos Taryba dėko
ja Seserims Pranciškonėms 
už pateiktąjį pasiūlymą jau
nimo organizavimo reikalu 
ir reiškia vilties, kad jų 
naudingais pasiūlymais pa
sinaudos Jaunimo Atstovy
bė.

Federacijos Taryba, rem
damasi 26-to kongreso nuta
rimu ir turėdama dėmesy 
Kunigų Vienybės paskelbtą 
jaunimo savaitę, kviečia vi

są katalikų visuomenę pra
vesti jaunimo savaitę, įvyk
stančią vasario 27 — kovo 
6 d. didžiausiu pasisekimu.

Federacijos Taryba džiau
giasi L. Vyčių organizacijos 
pradėtu vajum, reikšdama 
vilties, kad vedamasis vajus 
pasieks kiekvieną lietuvių 
koloniją, atnešdamas gra
žiausių vaisių, ir tiki, kad 
ruošiamoji ekskursija į Lie
tuvos nepriklausomybės ir 
Pavasarininkų organizacijos 
sukakties iškilmes bus gau
singa dalyvių skaičiumi ir 
naudinga mūsų jaunimui ir 
Lietuvai.

Taryba ragina visose ko
lonijose, kur nėra lietuvių 
parapijinių mokyklų, turėti 
lietuvių kalbos kursus, kuo 
ypatingai turėtų rūpintis L. 
Vyčiai ir kitos jaunimo or
ganizacijos.

VI
ALRK. Federacijos Tary

ba su pasitenkinimu išklau
sė pranešimo, kad Kunigų 
Vienybės ir Federacijos cen
trai susitarė rengti Ameri
kos lietuvių katalikų maldi
ninkų ekskursiją į Euchari
stini Kongresą Budapešte ir 
į Lietuvos. Nepriklausomy
bės paminėjimo iškilmes ir 
kad tai ekskursijai vadovaus 
kun. Jonas Balkūnas. Tary
ba ragina šiemet planuojan
čius aplankyti savo Tėvynę, 
prisidėti prie šios ekskursi
jos.

VII
Lietuvių organizuota vi

suomenė dėkoja Marijonų 
Vienuolijai už lietuvių kole
gijos įsteigimą, džiaugiasi 
Marianapolio Kolegijos nuo
latine pažanga, užgiria kole
gijos vadovybės sumanymą 
pastatyti naujas studentams 
dormitorijas, kviečia Ame
rikos visuomenę siųsti ber
naičius į Marianapolio Kole
giją ir teikti greitą pagalbą 
naujai statybai.

VIII
Federacijos Taryba kvie

čia visą katalikų visuomenę 
susidomėti Lietuvių Katali
kų studentų ir profesionalų 
Sąjungos veikla, prašydama 
kiekvienoje kolonijoje turėti 
tos sąjungos kuopą ir remti 
jos organą „Studentų žodį”.

XI
Atsižvelgiant į momento 

svarbą, Federacijos Tarybos 
suvažiavimas nutaria šiemet 
siųsti delegaciją pas Lietu
vos valdžią, kad žodžiu iš
dėstytų Amerikos lietuvių 
katalikų organizuotosios vi
suomenės pageidavimus ir 
troškimus ir kuri įteiks pe
ticiją, po kuria bus surinkta 
parašai norinčių mūsų tau
tai vieningumo ir gerovės.

X
Federacijos Taryba, kon

statuodama, kad nors ir su
laukėme Lietuvos Nepri
klausomybės Paskelbimo Ak
to dvidešimtųjų sukaktuvių, 
bet Vilniaus Kraštas dar ne
atvaduotas, Klaipėdos kraš
te lietuviškumą reikia žy
miai sustiprinti, godūs kai
mynai vis dar nenustoja 
grasinę pavojumi Lietuvos 
Nepriklausomybei ir, be to, 
daug kas valstybės viduje 
yra taisytina ir išeivijoj yra 
reikalinga platesniu mastu 
vesti katalikišką ir tautišką 
akciją, dėl to nutaria atgai
vinti tiek daug savo laiku 
nusipelniusį Lietuvai Tautos 
Fondą. Atsteigimo planas 
paruošti būsimam Federaci
jos Kongresui pavedama Fe
deracijos centro valdybai.
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Tarybos suvažiavimas nu

tarė surengti gavėnios metu 
katalikiškos spaudos ir ka-

Sekmadienio Nuotaikai
IŠMINČIAI GARBINA...

Prieš dievišką kūdikį kita
dos išminčiai lenkė galvas ir 
kelius. Slinko šimtmečiai. Ir 
naujųjų laikų išminčiai Jį 
garbina. Astronomas Keple
ris mėgo kartoti: „Didis yra 
mūsų Viešpats ir didelė yra 
Jo galybė, Jo išminčiai nėra 
galo. Iš Jo, per Jį ir dėl Jo 
yra visi matomi ir nematomi 
daiktai... Aš savo dvasioje 
matau ateinančią dieną, ka
da Dievas iš gamtos bus ly
giai taip pažįstamas, kaip ir 
iš Šventojo rašto, ir kada vi
si džiaugsis šiais abiem pa
reiškimais...

Žinomas biologas Vialle- 
ton kalbėjo: „Visi geros va
lios žmonės yra įpareigoti 
nusilenkti Dievo galybei ir 
būti paklusniais bei uoliais 
jo amžinai nustatyto tikslo 
tarnais”.

Nobelio premiją laimėjęs 
amerikietis mokslininkas 
Millikan rašė: „Jeigu dar 
šiandien kas kalba, kad mok
slas neva prieštarauja tikėji
mui, tai vien tik tuščias gin
čas tokių asmenų, kurie ne
daug teišmano apie tikėjimą 
ir lygiai mažai težino apie 
mokslą”.

sį. Minėtuose sluoksniuose 
ta proga pabrėžiama, kad 
Lietuvoje ir Klaipėdos kraš
te viepšatauja visiška religi
nė ir kultūrinė laisvė, nepai
sant politinių sunkumų, ku
riuos sudaro neatsakingi vie
tos asmenys.

Iš LIETUVOS

VOKIEČIAMS LIETUVOJE 
DAUGIAU LAISVĖS, NEI 

VOKIETIJOJE

Berlynas. — Vokiečių lai
kraštis Berliner Boersenzei- 
tung, kuris dar lapkričio 30 
d. smarkiai rašė prieš Lietu
vą, neseniai rado reika
lą evangelikų bažnyčios pa
dėtį Klaipėdos krašte paly
ginti su padėtimi Lenkijoje. 
Straipsnyje, pavadintas „Vo
kiečių evangelikų bažnyčios 
nutautinimas Aukštojoje Si
lezijoje”, laikraštis skundžia
si, kad lenkai vėl ištrėmė du 
vokiečių pastorius. Pastoriai, 
kurie jau 20 metų gyvena 
Aukštojoje Silezijoje, buvę 
priversti iš ten per 24 valan
das išsikelti.

Toliau laikraštis pažymi, 
kad Klaipėdos krašte evan
gelikų bažnyčia tęsia toliau 
normalų gyvenimą, nepai
sant politinių ir socialinių į- 
tempimų. Laikraštis su tam 
tikru pasitenkinimu pakar
toja Klaipėdos superinten- 
danto Obereignerio žodžius, 
kad, nepaisant to, kad evan
gelikų bažnyčioje vartoja
mos vokiečių ir lietuvių kal
bos, religinė bendruomenė 
orutiniu atžvilgiu rodanti di
delį vieningumą. Ir pati 
evangelikų bažnyčios orutinė 
santvarka tebesanti nepasi
keitusi. Klaipėdos krašte 
esančios trys bažnytinės 
apygardos, 32 bažnyčios ir 
38 pastoriai. Kandidatų į 
pastorius ir ateityje netruk
sią.

Tas palyginimas atkreipė 
ir politinių sluoksnių dėme-

— Panevėžio žydų ligoni
nėje dviejų mirusių katalikų 
lavonus ligoninės vedėjai bu
vo iškraustę į vištidę, nes 
tuo metu lavoninėje buvo 
vienos žydės lavonas. Pane
vėžio visuomenė šiuo įvykiu 
labai sujaudinta ir padarė 
žygių, kad ateity tokių įvy
kių nebūtų.

— Pernai į užsienį Lietu
vos miško išvežta už 42 mil. 
100 tūkst. litų, kas yra 12 
mil. lt. daugiau nei 1936 mt. 
Daugiausia išvežta popier- 
džių, drebulinių rąstų, lentų 
ir kitų gaminių.

— Liepos mėn. Lietuvoje 
lankysis vokiečių ekskursi
ja, kuri per Lietuvą keliaus 
į Latviją, Estiją ir Suomiją. Į

— Latvijos lietuvių jauni
mo dr-ja Viltis nutarė pagel
bėti Lietuvai įsirengti žvėry
ną ir tam reikalui paaukojo 
750 lt. Patys jaunuoliai, tik 
ką baigę pradžios mokyklas, 
pasiryžę šią vasarą atvežti 
du liūtukus; be to, jie pri
kalbinę vieną turtingą lietu
vį nupirkti dramblį, o kitą 
— du meškiukus.

— Sausio 29 d. Kaune įvy
ko didelis balius Tautinio 
Laivyno naudai.

— Min. pirmininkas Tū
belis atostogų išvykęs iki 
kovo 19 d. Jį pavaduoja mi- 
nisteris Stanišauskas.

— Pernai Šiaulių apskrity 
nusižudė 15 asmenų, kurių 
5 mieste, o kiti kaime.

KOSCIUŠKAI MEILĖJE
NESISEKĖ

talikiškųjų organizacijų sti
prinimo vajų, kuriam vado
vaus Federacijos centro val
dyba.

XII
Tarybos suvažiavimas iš

reiškė pageidavimą, kad Fe
deracijos kongresas šiemet 
įvyktų rugpiūčio mėn. 23 ir 
24 d.d. Shenandoah, Pa. ir 
kad referatai būtų skaitomi 
jaunimo, darbininkų ir lietu
vybės klausimais.

Dr. A. G. Rakauskas,
Pirmininkas

Leonardas Šimutis,
Sekretorius,

Didieji karo vadai retai te
būna laimingi meilėje. Taip '■ 
atsitiko ir su Tadu Kosciuš
ka. Užbaigęs aukštuosius 
mokslus Prancūzijoj, 1774 
metais jis grįžo į Lietuvą ir 
pradėjo lankyti savo pažįs
tamus. '

Ilgesnį laiką jis praleido 
senatoriaus Juozo Sasnausko 
dvare. Sasnauskas tuomet 
buvo Lietuvos kariuomenės 
vadas Smolenske ir turėjo 
gražią dukterį Luizą. Į ją įsi
mylėjo Kosciuška. Jiedu su
manė apsivesti. Tačiau mer
ginos tėvas žinodamas, kad 
Kosciuška nėra turtingas, 
griežtai pasipriešino vedy
boms.

Tuomet įsimylėjusieji nu
sprendė pabėgti. Šiam pla
nui slaptai pritarė ir Luizos 
motina. Nakties laiku jiedu 
pasikinkė arklius ir sudėjo į 
vežimą pasiimdami reikalin
giausius dalykus.

Bet tuo momentu užklupo 
juos dvaro tarnai ir skubo
tai pranešė tėvui. Bėgimas 
buvo sulaikytas. Kosciušką 
primušė iki sąmonės neteki
mo ir paliko ratuose. Luiza 
nušluostė jo žaizdas ir kru
viną nosinę paliko šalę savo 
numylėtinio. Tą skepetaitę 
Kosciuška išlaikė iki savo 
mirties.

Luiza buvo priversta ište
kėti už kunigaikščio Čarto
riskio, bet nepaisant to, ji 
niekad neperstojo mylėjusi 
Kosciuškos. Penkiolikai me
tų praėjus ji parašė jam:

„Tikėk ar ne, bet po šia 
saule tavo likimas ir laimė 
niekam kitam taip nerūpi, 
kaip man”. (N.)
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Vasario 18 d., 1938 m. AMERIKA

Skaitytojų Nuomones 
Apie Ameriką

„KAD IŠAUGTŲ DVIGU
BAI DIDESNĖ”

LIETUVOS
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UŠKAI MEILĖJE 
NESISEKĖ

Skaitau Ameriką nuo pir
mojo jos numerio. Sužinojęs, 
kad Brooklyne išeis katali
kiškas laikraštis, pats užsi
sakiau dar neišėjus pirmam 
numeriui.

Pirmo puslapio pastabomis 
ir žiniomis esu patenkintas. 
„Iš Tėvų Žemės” skyrius, 
mano nuomone, tvarkoj. Ge
riau daugiau trumpesnių ži
nučių, negu mažiau ilgesnių. 
Matyti stoka žinučių iš Lie
tuvos kaimo ir mažųjų mie
stelių. Žinoma, žinutės būtų 
nors ir senokos, bet nušvies
tų ir Lietuvos kaimo būklę.

Apysaka „Žalgiris” esu la
bai patenkintas. Būtų labai 
gerai spausdinti ilgesnes 
apysakas per kelis nume
rius; nes viename numeryje 
paskaitęs dalį spausdinamos 
apysakos, taip ir lauki se
kančio numerio.

Korespondencijas iš kitų 
kolonijų skaitau ir jos man 
yra įdomios tuo, kad jose, 
lyg veidrodyj, atsispindi mū
sų žmonių veikimas. Jei vei
kiama sėkmingai, galima pa
simokyti, kur pasitaiko koki 
nepasisekimai, tas paskatina 
prie atsargumo. Korespon
dencijos nėra per ilgos, bet 
ir nei netrumpos. Ilgas ko
respondencijas skaitant greit 
žovuliai ima...

Brooklyn© ir apylinės ži
niomis esu patenkintas, tik 
kai kada reikėtų prie žinučių 
prieš kokį parengimėlį para
ginti, o po pramogos, jei ap
rašoma, vienas kitas žodelis 
kai kuriems asmenims pa
gyrimo...

Iš straipsnių pernai la
biausia patiko Snaudalio 
„Kovų kryptis ir mūsų apsi
leidimas”, kun. J. Balkūno 
„Socijalizmas — darbininkų

„Šermukšninės pabiros 
paskutiniu laiku man labai 
patiko. Juokingesnių pasi
skaitymų gerai būtų dažniau 
rasti.

Eilėraščius mėgstu skaity
ti, tik, žinoma, kurie prieina
mi, suprantami, bet yra to
kių, kada poetas, užsėdęs sa
vo pegasą, išskrenda į svajo
nių dausas, tai kas jį ten su
gaudys. Man rodosi, poezijos 
Amerikoj užtenka, kiek da
bar yra.

Moksliškų straipsnių, jei 
jie būtų rašomi paprasta kai 
ba, labai pageidaučiau, ypa
tingai apie įvairius išradi
mus, apie išradėjus, žymių 
mokslininkų gyvenimą ir t. 
pan.

Apie sveikatą straipsnius 
perskaitau, bet, deja, prie 
dabartinių gyvenimo aplin
kybių paprastam darbo žmo
gui negalima jais pasinaudo
ti. Tai kas, kad ten juose 
nurodoma ką valgyti, kuo 
apsirengti, kaip ir kuo dan
tis valyti, kuo burną plauti 
ir t.t., kad tie dalykai nepri
einami. Džiaugiesi, jei išgali 
apsirūpinti, kas būtinai rei
kalinga. Skaitant tokius 
straipsnius, nors juose ir 
auksiniai būtų nurodymai, 
vis greičiau nervus erzina...

Dėl moterų skyriaus mano 
nuomonė tokia, kaip ir apie 
sveikatos straipsnius. Namų 
ruošos, valgių gaminimas ir 
t. p. pagal aprašymą tvarko
mas ten, kur perteklius yra. 
Kur nedateklius, pasiskaitęs 
tą nedateklių žinojimu neuž- 
pildysi...

Ameriką perskaitęs duodu 
kiekvienam, kas tik mėgsta 
arba sakosi skaitysiąs. Jei 
nesurandu čia kam įduoti, 
tai išsiunčiu į Lietuvą ir 
Škotiją savo pažįstamiems, 
už ką nuo jų gaunu padėką.

rą metų. Šiandie ji ne tik su
silygino savo turiniu ir visa 
kuo su kitais daug senesniais 
laikraščiais, bet toli juos 
pralenkė. Ir matau Ameriką 
vis kylant aukštyn, įdomė- 
jant. žodžiu, rimtai žengiant 
pirmyn tiesiu keliu. Pagei
daujama, jei būtų galima, 
daugiau straipsniukų iš tiky
bos, paremtų Šv. Rašto teks
tais. Kad būtų vėl straipsnių 
„Aukštyn širdis”.

Linkiu Amerikai ko sėk
mingiausių metų. Geidžiu,1 
kad šiemet išaugtų dvigubai 
didesnė!

J. M. Mykolaitis.
Brooklyn, N. Y.

„VERTAS GARBĖS 
LAIKRAŠTIS’

Ameriką skaitau jau 4 
metus. Skaitau ir gėrėjuos. 
Pirmo puslapio žiniomis ir 
pastabomis esu patenkintas, 
bet turėtų būti dar geriau.

Apysaka „Žalgiris” paten
kintas. Iš Lietuvos gyveni
mo istorinių apysakų dau
giau spausdintina.

Vietoj „šermukšninių pa
birų” geriau rašytina apie 
Lietuvos karius, kaip karia
vo mūsų kunigaikščiai su se
novės priešais ir pan.

Eilėraščiai spausdintini, 
nes daug dailės žodžiuose ir 
gerų pamokymų. Be to, dau
giau žinių iš plataus pasau
lio.

Aš nuoširdžiai linkėčiau, 
kad kiekvienas lietuvis skai
tytų Ameriką, nes tai teisin
gas ir vertas garbės laikraš
tis.

L. Vieversys.
Chicago, Ill.

Sekmadienį Svajonėse
(Iš mano dienoraščio)
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vergija”, S. Luko „Įvairios 
pastabos”; patiko „Kaip pro
fesorius blaškė studentui 
abejones”, „Darbininkų išti
kimasis draugas” ir visa ei
lė kitų straipsnių, kuriuos 
čia sunku išskaičiuoti. Visiš
kai nepatinkamų straipsnių

Kai kurie rašo, kad jie dali
nasi Amerika arba leidžia 
vienas nuo kito, kol suplyš
ta. Matyt, jiems Amerika į- 
domi.

Mano nuomone, šiandie 
Amerikos negalima sulyginti 
su ta, kokia ji buvo iš pat

neradau.

— Argentinos lietuviai a. 
a. komp. M. Petrauskui pa
gerbti yra sumanę Kauno 
Bazilikoje įtaisyti milžinišką 
puošnią žvakę, kuri būtų į- 
žiebiama tik vieną kartą per 
metus. Tokios žvakės, esą, 
užtektų3047 metams.

Šiandien nepaprastai gra
žu. Ir saulė ir gaivinantis 
vėjelis vienodai mano veidus 
glosto. Retai taip būna. 

| Stoviu sode po obelimi. 
Jaučiuos viena ir dėl to tru
putį neramu. Kaimo švietėja 
mane vadina. Kaip juokinga: 
mergaitė vos aštuonioliktus 
metus peržengusi kaimo 
švietėja! Juk aš pati nepa
žįstu gyvenimo, nepažįstu jo 
vylių, nei, pagaliau, padariau 
tiek klaidų, kad kitus galė
čiau nuo jų persergėti...

Įskubu į kambarėlį, apsi
supu pečius skepeta ir trau
kiu į laukus.

Pavasaris. Visa naujai at
gimę, visa į save vilioja. Ru
giai net dviem pėdomis išsi- 
stiepę.

Koks gražus sekmadienis! 
Beveik visas kaimas bažny
čioj susikaupę, namie liku
sieji su maldaknygėmis ran
kose. Visuose šventa nuotai
ka, visų širdys pakilusios į 
dangų. Kodėl aš nepaėmiau 
knygelės, o užsimečiau ant 
pečių skepetą ir traukiu į 
laukus? Aš einu pasigrožėti 
atgijusia gamta, aš einu pa
sistebėti Visagalio gerumu, 
aš einu siela melstis!

Apeinu Galinius, pasuku į 
Platuosius. Mano akys su
stoja ties vienu tašku. Aš iš
vystu kitą žmogystą, susisu
pusią didele skara. Prieinu. 
Senutė Baltėnienė su vienoj 
rankoj rožančių, kitoj virve. 
Prie virvės arklys ganosi 
svetimuose rugiuose.

— Senute, ką veiki? — 
nustebusi sušunku.

— Meldžiuos,-panyte.
— O arklys? — nė nežino

jau, kaip paklausti jos tokio 
elgesio reikšmės.

— Ganau arklelį. Tiesa, 
ne savo rugeliuose, bet gi 
Dievulis mato mano biednu-

mintys. Aš privalau paaiš
kinti jai jos klaidas.

— Senele, nuodėmingą 
darbą darai, — jai įdėjus ro
žančių į kišenių, aš pradė
jau. — Dievas tokias skriau
das liepia atlyginti. Be to, 
kam bėdą mes šių rugių sa
vininkas, radęs išbraidytą 
dirvą? Kaip prisipažinsi ku
nigui tokį dalyką?.. — Ka- 
mantinėjau senelę, o ji su
traukė virvę kuo trumpiau
siai ir arklys tik nuo ežios 
žolę begalėjo pešioti.

Aš turiu eiti į pagalbą 
mūsų kunigams. Juk ir ši 
moterėlė daro nuodėmes vi
sai jų reikšmės nesuprasda
ma. Ji meldžiasi vogdama ir 
už tai tikisi nuodėmių atlei
dimo. Ji neaiškiai tai išpa- 
sakoja dvasios tėvui, kurs 
duoda jai išrišimą. Priėmusi 
komuniją, ji jaučiasi naujai 
gimusi, nebenori jokių jos 
praeity darbų prisiminti, vėl 
skaito nuodėmes, vėl ruošia
si jas kunigui atiduoti.

Koks tamsus mūšų kai
mas! Baisus jis! Kokią pra
pultį užsipelno tai senutei 
panašūs žmonės!

Ašara man ištryško. Bai
siai mane sunkios mintys 
prislėgė. Aš pravirkau. Pra
virkau už žmonijos nuodė
mes. Aš tik dabar pasijutau 
esanti tikra Kristaus pasė
ja. Aš noriu šaukti: Broli, 
sese, prisiminkime Tą, Kurs 
už mus gyvybę paaukojo. 
Išmokime galvoti apie arti
mą, kaip norime, kad jis 
apie mus galvotų. Atminki
me, kad padaryta kam žala 
turi būti atlyginta! Išmoki
me susikaupti! Padėję į šalį 
knygą ir rožančių, užsidarę 
vienumoj, sudėkime rankas 
ant krūtinės ir pasinerkime 
mintimis savo darbuose. Gi
liai pagalvokime, ar ir mes 
kartais nepasielgiame, kaip 
ta senutė Baltėnienė.
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BROOKLYN, NEW YORK

’’Geros žinios, brangioji! 
Mes galime nusipirkti nau
jus namus dabar.”

’’Laiminga diena buvo 
v mums, kada mes pradėjome 

taupyti Williamsburgh Ban
ke.”

Per 86 metus, Williams- 
burgh Bankas padėjo žmo
nėms surasti nepriklausomu
mą ir laimę reguliariais tau
pymais. Taupytojai pasiten
kino betaupydami šiame pa
togiame, draugiškame ban
ke. Atidaryk savo taupomą
ją sąskaitą čionai šiandien.

WILLIAMSBURG^
THE MUTUAl SAVINGS BANK

// Founded 1851 S

Kada žmogus jaučiasi pa
tenkintas savimi, tada pa
žanga sustoja. — L. Hearn.

— Šiluvos miestely apsi
gyveno seselės benediktinės, 
kurios perėmė vesti senelių 
prieglaudą ir tvarkyti baž
nyčią.

— Pasaulinėse stalo teniso 
rungtynėse Londone Lietu
vos komanda nugalėjo Egip-

mą. Dovanos man gerasis 
Dievulis — ji taip pasakius 
vėl varstė rožančiaus karo
lius.

Aš susiriečiau ant ežios. 
Aš laukiau, kad senutė baig
tų melstis, aš norėjau su ja 
daugiau pakalbėti. Aš kaimo

Pranciškėlė.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Yra kai kas vertingesnio 
už gražuolę — tai kukli gra-

pradžių arba net ir prieš po- tą ir Belgiją. švietėja, lindo mano galvon žuolė — Pitagoras.

Aš niekada negalvojau, 
kad linksmybė — džiaugs
mas yra tikrai vertingas gy
venimo tikslas. Aš tikiu, kad 
siekimas tik sau džiaugsmo 
baigiasi nuobodžiu, neįdomiu 
gyvenimu.

— Eleonor Roosevelt.

Tai paslaptis mano pasi
sekimo: aš nekalbu blogo nei 
apie vieną žmogų ir kalbu 
visa, kas gera apie kiekvie
ną, kurį tik pažįstu.

— Benjamin Franklin.

Dar neįrodyta, kad mote
ris myli stipriau, negu vyrai, 
bet neginčijama, kad jos ge
riau moka mylėti.

— S. Duibas.

R. Blaumanis

Laimes Glėbyje
— Taip, — senis Lauskas 

atsakė, ir jo balsas nuskam
bėjo per bažnyčią tiek sau
sai, lyg ilgą, ilgą laiką būtų 
užkrosnyje džiūvęs.

Kunigas kreipėsi į Ievą.
Kol jis paskydusiu balsu 

pakartojo klausimo žodžius 
— vargšei net kojos pradėjo 
tirpti. Dar laikas buvo... Dar 
ji galėjo atsisakyti, ir vis
kas, kas dėl jos buvo sutai
syta, dingtų, kaip prieš pu
siaunaktį sapnuotasai sap
nas... Lauską su savo plika, 
blizgančia galva, jo abi že
mes, busimąjį gyvenimą su 
rudai dažytomis grindimis ir 
šviesiais langais, naujuosius 
ratus su paliumpomis ir stai- 
niniu juoduku, į kurį ji da
bar pat prieš valandikę buvo 
slaptai pasigardžiuodama 
žiūrėjusi prie smuklės, — 
viską, viską ji dar galėjo nuo 
savęs nustumti šalin ir gy
venti kaip gyvenusi tamsios 
šeimyninės kertėje, kur mo
tina dėl svetimų vaikų triuk
šmo nė numirti ramiai nega
lėjo, ir kur kėdei vietos dar 
išteko, bet rateliui — jau ne. 
Ir kitais metais gal teks iš

eiti pas tokį ūkininką, kur 
'tvartas nuo sutrų liūliuote 
liūliuos, o braidyti reiks po 
jį visą vasarėlę ir dar visą 
rudenį... Ir seseriai taip pat 
reikės braidyti, ir abiems 
gyventi, kol pasipainios koks 
bernagalis, gal protingas ir 
doras, o gal ir girtuoklis...

— Tai atsakyk ir tark: 
„Taip”, — pabaigė kunigas.

— Taip, — Ieva tarė taip 
skaidriai ir skambiai, jog net 
vargonų mynėj as išgirdo. Ir 
tada jai paliko taip lengva 
širdy, taip, lyg per statų kal
ną būtų perkopusi. Tirpulys 
iš kojų išnyko, ir kai kuni
gas jų abiejų rankas sujun
gė, o senis jaunosios ranką 
spustelėjo, tai ir ji tuo patim 
jam atsakė. Taigi juk jos 
pačios buvo noras, kad ji čia 
dabar stovėjo. Niekas jos ne
prikalbinėjo, pati ji panoro 
tapti didele šeimininke ir se
no našlio vienintele paveldė
toja. Juk kiek čia beilgai jo 
sena, nugrubusi ranka galėjo 
raktus dar saujoje laikyti?

Pora atsiklaupė prieš alto
rių, ir į Ievos širdį atitekėjo 
skaidri ramybė. Laisvąja

ranka ji palietė savo šviesiai 
pilką drabužį ir pajuto, ko
kis tas brangusis audeklas 
yra minkštas ir dailus. Jis 
tokio rūbo užsimetė, ne ji. 
Taip pat ir to ilgo nuometo, 
kurs ligi pat žemės tįso. Ir 
nežinia dar ko jis būtų jai 
pripirkęs, kad tik ji būtų 
leidusi. Toks jis jai buvo ge
ras. —

Ir Ieva iš naujo apsiėmė 
būti tokia pat gera savo se
najam vyrui ir tą trumpą 
laikelį, kurs dar buvo likęs 
jam gyventi, rodytis tokia 
laiminga, lyg už gražiausio 
jaunikaičio nutekėjusi.

Droviai nuleistomis aki
mis ji paliko altorių. Bet kai 
vargonininko išlydimas mar
šas ėmė vis smarkiau gausti, 
ir džiūgavimas iš aukšto lie
te liejosi žemyn, Ieva pakėlė 
galvą ir pažvelgė į kairę ir 
dešinę. Ir tą porą akimirkų 
ji sugriebė tiek nuostabos ir 
pavydo, jog daugiau galvos 
nebenuleido. Šypsodamasi, 
žydinčiais veidais ji išdrožė 
iš bažnyčios. O lauke jai taip 
buvo, lyg ant mirtų vainiko 
jai dar kas mergautinį vai
niką būtų uždėjęs, nes ji nu
girdo ką patyliai tariant:

— Na va, die, gi jis toks

baisiai senas dar nėmaž ne
atrodo !

šeši muzikantai pasitiko 
ilgą vestuvininkų ir palydo
vų virtinę ir nebenutilo, kol 
tik jie sėdėjo prie kavos ir 
užkandžių. Jaunoji išrodė 
kaip rožė pražydėjusi. Na
miškiai vaikinai vaikščiojo 
aplink su alaus puodeliais ir 
stiklinėm ir skatino ragauti. 
Greitai dingo tas pirmutinis 
šaltis, kurs visada iš pradžių 
apima svečiuose, kur susi
rinkę nepažįstamų žmonių. 
Prasidėjo smagūs šokiai.

Jaunikis privedė prie jau
nosios valsčiaus mokytoją ir 
juokavo, kad šis esąs šokių 
grįčioje jo vietininkas. Po jo 
šokdino valsčiaus raštvedžio 
padėjėjas, o šiuo pasekė, la
biau įdrįsę, ir kiti jaunikai
čiai, — taip tad Ievai gan
greit nė pasėdėti nebeteko. 
Pagaliau išvedė dar vienas 
vikrus vaikinas su juodais 
plaukais, kurių žiupsnis bu
vo prilipęs prie baltos, šla
pios kaktos. Jis buvo Ievai 
giminė ir neseniai baigęs 
mokytis prie batsiuvio. Jis 
nusilenkė tylėdamas ir ne
drąsiai ir ištiesė prieš ją sa
vo plačias rankas. Ieva atsi
stojo ir šoko ir juto, kad šis 
jos ranką kiečiau laikė, negu

tie kiti. Vieną ratą apšoku
si, ji sustojo.

— Privargau, — ji pasa
kė.

— Tu daug šokai, — jis 
pridūrė pritardamas ir pa
leido Ievą. — Pasilsėk. Gi 
dar visas vakaras priešais. 
— Jis nemikliai nusilenkė ir 
nuėjo.

Ieva atsisėdo ir pažiūrėjo 
jam įkandin, šis berniokas... 
Niekad jis neimdavo iš jos 
pinigų — nei už naujų siuvi
mą, nei už senų lopymą. To
dėl sesuo ir užsimetė, kad jį į 
po jaunius prašytų. Ir šis 
šiam patrypimui ėmęs pasi
siūdino naują, prastai sto
vinčią eilutę.

Po kurio laiko jaunasis 
batsiuvys vėl grįžo į šoka
mąją grįčią. Pamatęs, kad 
Ieva ten pat tebesėdi, jis vėl 
prie jos priėjo. Greta jos bu
vo tuščia, ir jis prisėdo. Jo 
dvasia vynu trenkė, kai jis į 
ją pasilenkęs tarė:

— Mes dabar pat su tavo 
senioku sugėrėm už tavo 
sveikatą.

Vaikinas tą pasakė leng
vai ir nieko nemanydamas, 
bet Ievai šie žodžiai kaip 
kirviu kirto. Ji nesakė nieko.

Valandikę pasėdėjęs, bat
siuvys pasilenkė dar žemiau,

taip gailingai uždėjo savo 
šiltą ranką ant Ievos rankos, 
žiūrėjo, žiūrėjo jai į akis ir 
paklausė minkštu, liūdnu 
balsu:

— Na, kaip tau?
Ieva sukrutėjo taip, kad 

vaikino ranka nuslydo nuo 
jos rankos. Ji pajuto jo bal
se kai ką neatleidžiama ir 
jau lūpose turėjo kietą, at
mušantį atsaką. Bet greit 
susigriebusi, ji tą atsaką sa
vy užspaudė, nusišypsojo ir 
linksmai atsakė:

— Kaip jau čia bus! Ge
rai — gerai yra! Ar nebe- 
šoksim daugiau?

Jie šoko, ir šį kartą il
giau, negu pirma. Ir vaikinas 
nenorom kiečiau prisiglaudė 
prie Ievos krūtinės.

— Paskutinį sykį su ta
vim! — Ieva sugalvojo, kai 
batsiuvys ją paleido, ir išėjo 
į kitą trobos galą.

Jai buvo pikta. Ji buvo ra
mi ir laiminga, o čia reikėjo 
ateiti tam bernui su savo ne
grabiom rankom...

Grįčia, į kurią ji įėjo, buvo 
pilna papirosų ir cigarų dū
mų. Aplink stalus sėdėjo ar
ba pagyvenę, arba jau visai 
seni vyrai, rėkojo, gėrė ir 
pliekė vežimą. Ievai duris 
veriant, Lauskas, nugara į

langą sėdėdamas, juokėsi 
I pilna burna, taip, kad jo vei
de nieko kito nebebuvo gali
ma išskirti, kaip tik netyrai 
geltoną odą, kuri buvo susi
sukusi nedailiu kezulu aplink 
didelę juodą skylę. Greit ji 
vėl šėjo pro kitas duris lau
kan.

Ievoje buvo pabudęs kaž
kas, ką ji turėjo nutildyti. 
Nežinodama, ką daryti, ji 
ėjo į klėtį, kurios drabužinės 
pusės durys stovėję atlapos. 
Klėtyje nieko nebuvo. Ją gal 
vėdino, nes ten buvo patai
syta gulėti. Baltai iššveisto
se grindyse prie sienos sto
vėjo nauja, blizganti lova su 
išsipūtusiu čiužiniu. Pagal
viai buvo apvilkti naujais 
užvalkalais, paklodės buvo 
storos ir naujos. Lova buvo 
užtiesta Ievos austa antklo
de. ši buvo gulėjusi jos skry
nioje sulankstyta, ir dabar, 
ant lovos, dar tebežymėjo su
lankstymas. Lyg dažytas 
skardos gabalas pasirodė Ie
vai ta standi antklodė. Jai 
atėjo į galvą knygutė, kurią 
kažkoks vaikinas buvo atve
žęs iš miesto. Ten buvo nu
piešta visokių kankinimo pa
dargų ir suolų... Lūpas su
kandusi, ji išėjo iš klėties.

(Bus daugiau)

\



BALTIMORE, MD.

— Vasario 6 d. staiga mi
rė našlės Alksnienės duktė, 
21 metų. Nesuskubo pašauk
ti nei gydytojo, nei kunigo. 
Iš sykio užgeso. Ir jauniems 
reikia nuolat būti pasiruošu- 
siems mirčiai.

—Vasario 13 d. mūsų baž
nyčioje įvyko įspūdinga šv. 
Vardo vyrų šventė. Iš salės 
į bažnyčią žygiavo procesija: 
kun. dr. Mendelis, altoriaus 
vaikai, vyrų priešaky vėlia
va, dr-jos vyrai su ženkle
liais. Bažnyčioje \ vyrus pasi
tiko vargonų garsai, smar
kiai varg. Kaprešiūno palei
sti. Mišias laikė dv. vadas 
kun. Dubinskas. Kun. Men- 
delio diriguojami, vyrai su
giedojo Pulkim ant kelių. Po 
jo pamokslo įteikti kryžiai 
tiems vyrams, kurie pernai 
kiekvieną mėnesį bendrai 
priėmė Komuniją. Valdybos 
nariai gavo ir po rožančių.

Šį sykį bendroji Komunija 
buvo ypatingai įspūdinga. 
Dr-ja gyvuoja jau 10 metų, 
o nariai pasižymėjimo kry
žius gauna jau 7 metus.

— Stebuklingo Medaliko 
novena nuolat didėja. Praei
tą pirmadienį 500 naujų na
rių įsirašė. Jau daugiau kaip 
5000 žmonių lanko novenos 
pamaldas, kurios būna 14 
kartų į savaitę. Varg. Kap- 
rešiūnas labai prisirišęs prie 
vargonų. Pirmadieniais jis i 
groja ištisas valandas.

Lietuviškai ši novena bū
na tik sykį į savaitę, sekma
dieniais 4 vai. popiet. Lietu- ■ 
vių mažai lankosi — nuo 200 < 
iįi 300. Lietuviams reikėtų ; 
parodyti Marijai daugiau ] 
meilės. Mūsų šv. Alfonso i 
bažnyčia išgarsėjo per Mari- ' 
jos vardą. J. K. i

BOSTON, MASS.

Vasario 22 d. nuo 1:15 iki 
2 vai. popiet (12:15 Chičagos 
laiku) bus perduodama radi
jo programa iš Bostono į 
Lietuvą iš stoties WORL 
(920 klc.), o kitose v-bėse 
programa bus galima girdė
ti per trumpų bangų stotį 
W1XAL; Programą išpildys 
Ad. Krušo choro grupė, „še
šios Birutės”, solistė J. Me- 
trikaitė, smuikininkas Bui- 
nis, pianistė V. Minkienė. 
Kalbės adv. Šalna. Programą 
ves St. Minkus. Rep.

Pastaba: Gaila, kad redak
cija negalėjo patikrinti, ar 
tikrai ši programa galės bū
ti girdima Lietuvoje.

CHICAGO, ILL.

Dariaus - Girėno Postas 
271 jau galutinai sudarė sa
vo planą ir stropiai rengiasi 
į Lietuvą. Gegužės 18 d. le- 
gijonieriai išvyksta iš New 
Yorko laivu „Normandie”. 
Žada sustoti Paryžiuje ir pa
dėti vainiką prie nežinomojo 
kareivio kapo.

Gegužės 24 d. atvyks į 
Berlyną, atliks ceremonijas 
ir važiuos į Soldiną atiduoti 
savo organizacijos nariams 
bei Lietuvos didvyriams Da
riui ir Girėnui pagarbą. Iš 
ten grįš Berlynan ir tiesiai į
Kauną, kur apsistos organi- įvyks kovo 6 d. 
zuotai vykti prie Dariaus ir 
Girėno kapų ir prie nežino- sveikina Philadelphijoje įsi- 
mo kareivio kapo uždėti vai- steigusią vyčių kuopą ir lin
iukus. Pora dienų pasilsėję,Iki jai geriausios veiklos, 
aplankys įvairias Lietuvos ” ‘ ’ ’
vietas.

Ekskursantai susidės iš 
uniformuotų legionierių, ve
teranų ir svečių su vėliavo
mis, parašais ir ženklais.

Norintieji platesnių infor
macijų prašomi kreiptis: B. 
R. Pietkiewicz, 2608 West 
47th St., Chicago, Ill.

J. Mickeliūnas.

PHILADELPHIA, PA.

Neseniai man į rankas pa
teko korėjiečių studentų or
ganas The Korean Student 
Bulletin, kuriame aprašoma 
jų dvyliktas metinis suvažia
vimas. Yra ir dalyvių pa
veikslas, kuriame matosi ne 
tik mongolai, korėjiečiai, bet 
ir baltųjų rasės žmonės, ku
rių skaičiuje yra ir mums 
gerai žinoma viengentė, me
nininkė p-lė Adelė Smailiūtė, 
katalikiško Susivienymo 20 
kp. sekretorė. Ji, mat, kai 
kuriuo atžvilgiu yra kosmo
polite, jai visi žmonės yra 
broliai ir sesės... K. V.

PATERSON, N. J.

Lietuvos nepriklausomy
bės 20 metų sukakčiai pami
nėti šv. Kazimiero dr-ja su
rengė pramogą vasario 13 d. 
par. salėje, kuri prisirinko 
pilna, kas rodo, kad paterso- 
niečiai geri patriotai.

Komp. J. Žilevičius savo 
kalboje aiškiai apibūdino 
Lietuvos kūrimosi laikus, 
kovas su įvairiais priešais, 
Lietuvos pažangą ir t.t.

Par. choras, muz. A. Gri
goraičio vedamas, sudainavo 
dainas: Tupi šarka (J. Nau
jalio) ir Vėjužėlis smarkiai 
pučia (Vanagaičio). Choras 
taip gerai sudainavo, kad bu
vo iššauktas antrą kartą pa
dainuoti. Visi dėkingi choro 
vadui ir chorui (gaila, kad 
ne visi choristai dalyvavo).

Adv. K. Paulauskas iškal
bingai nupasakojo Lietuvos 
istorijos svarbiausius įvy
kius ir ragino visus sekti 
Lietuvos didvyrių pavyzdžiu.

Užbaigos žodį pasakė kleb. 
kun. J. Kinta, kviesdamas 
visus vieningai dirbti, kad 
būtų atgautas Vilnius. Su
giedotas tautos himnas ir 
visi pilni energijos išsiskirs
tė namo.

dynes, Harrison, N. J. Visi 
dalyviai džiaugėsi malonia 
pramoga.

Šiuo laiku mūsų pramogų 
komisija ruošia planus atei
ties veiklai. Narys.

SO. WORCESTER, MASS.

Vas. 3 d. Worcesterio lie
tuvės moterys surengė puo
tą Mot. Sgos garbės narei, 
buv. centro pirm. dain. M. 
Čižauskienei pagerbti. Į ban ■ 
kietą, kuris įvyko vidurmie- 
sty, puošniam Lido klube, 
buvo atvykę apie šimtas vie
tos žymiausių inteligenčių: 
dainininkių, slaugytojų, mo
kytojų, daktarų, advokatų, 
šiaip profesionalų ir preky
bininkių.

Minėtą puotą rengė Mot. 
S-gos 69 kuopa; p. T. Ma
žeikienė (kp. pirm.) atidarė 
vakarą su malda. Programa 
vesti perduota Mass, valsty
bės direktorei p. V. Liutkie- 
nei, kuri rimtai ir gražiai 
paaiškino vakaro tikslą. Vi
soje eilėje kalbų pasidžiaug
ta dėl p. Čižauskienės sugrį
žimo (po 20 metų) į Wor- 
cesterį. Pabaigoj pati garbės 
viešnia ilgokai kalbėjo ir dė
kojo už surengtą puotą ir 
brangias dovanas.

Viešnios turėjo progos pa
matyti „floor show” ir pa
čios pasišokti. Rytojaus die
ną vietiniai angliški laikraš
čiai atspausdino p.p. Čižaus
kienės, Mažeikienės ir Liut- 
kienės atvaizdus su plačiu 
šios puotos aprašymu.

vais, bet ir sklandytuvais. 
Kaip Amerikos lietuvis ir 
kvalifikuotas lakūnas, pilnai 
esu pasiryžęs jums, mano 
brangūs rėmėjai, išpildyti šį 
pasirinktą uždavinį su laimė
jimais. Jūs gal negalite įsi
vaizduoti, kiek naudos at
neš šis žygis mano aviacijos 
moksle. Tai bus didžiausia 
pamoka, o įgytas žinias aš 
stengsiuos panaudoti tautos 
garbei mano ateities dides
niuose aviacijos žygiuose.

Amerikos lietuviai gerai 
supranta, ką reiškia aviaci
ja, labai svarbi žmonijos pa
žanga. Ji dar pionierių sta
dijoj. Ji kelia tautų garbę ir 
dvasią. Mūsų tautos Da
riaus - Girėno žygis padarė 
stebuklą — sužadino aviaci
jos pamėgimą ir savim pasi
tikėjimą. Jų troškimas buvo 
tas, kad mūsų tauta neatsi
liktų, bet kartu eitų ir lenk
tyniuotų dideliuose žygiuose 
su kitomis pažangiomis tau
tomis. Aš jaučiu, kad mes 
mylėjom Darių - Girėną. Mes 
turime jų didįjį žygį apvai
nikuoti Lietuvos jaunuolius 
ir jaunuoles plieno sparnų 
mokykla.

Brangūs broliai ir sesutės 
Amerikos lietuviai, paauko
kime nors vieną lėktuvą Lie
tuvos jaunuoliams nepri
klausomybės 20-ties metų 
sukakties proga.

Lak. P. Šaltenis.

JERSEY CITY, N. J.

LINDEN, N. J.

Šį šeštadienį, vasario 
d., Linden Hall patalpose, 
Wood Ave. ir 16 St., įvyks 
Lietuvos nepriklausomybės 
20 metų sukakties minėji
mas. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Kalbės gen. konsulato sekr. 
A. Simutis, komp. J. Žilevi
čius, miesto mayoras Mc
Manus ir kiti. Bus suvaidin
tas veikalas „Tėvynės lais
vei brėkštant”. Dainų pro
gramoje bus komp. J. Žilevi
čiaus choristų grupė.

Visi kviečiami atsilankyti.
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LAKŪNO P. ŠALTENIO 
ATSIŠAUKIMAS

— Kleb. kun. S. 
kuris sirgo plaučių 
mu, visai pasveiko ir pradė
jo eiti savo pareigas.

— Lietuvos nepriklauso
mybės 20 metų sukaktuvės 
bus paminėtos vasario 19 d., 
šeštadienį. Iš ryto 9 vai. bus 
iškilmingos pamaldos su pa
mokslu, vakare 7 vai. — pra
kalbos, dainos ir pasilinks
minimas. Kalbės Amerikos 
red. J. B. Laučka ir adv. K. 
Paulauskas, šv. Onos para
pijos choras atliks koncerti
nę dalį. Kviečiama visus at
silankyti.

— Vasario 26 d. parapija 
rengia „blynų” balių ir šo
kius. Tai bus paskutinis pa
rengimas prieš užgavėnias. 
Nepamirškite atsilankyti.

Stonis, 
uždegi-

Vilniaus Lietuvių Spaudos Sunki Būkle
' Vilniaus lietuviai yra pri

versti gyventi spaudos drau
dimo gadynę. Sulikvidavę vi
są kultūrinį to krašto lietu
vių gyvenimą, lenkai taip 
pat sunaikino ir Vilniaus 
krašto lietuvių spaudą. Vil
niaus krašto lietuviai jau 
nebeturi beveik nė vieno 
savo laikraščio. Taip pat 
Vilniuje lietuviai negali iš
leisti nė naujo laikraščio, nes 
lenkai neduoda leidimo. Ne
norėdami duoti lietuviams 
leidimo leisti laikraštį, lenkų 
įstaigos vis atsakinėja, kad 
anksčiau yra paprašyta lie
tuvių pasirinkto laikraščio 
vardu leisti kitą laikraštį, 
todėl esą ir negalima išduoti 
leidimo. Taip lenkai Vilniaus 
krašto lietuviams atsakinėja 
jau beveik metai laiko. 
„Šventadienis” praneša nau
ją nekultūringą tokį lenkų 
pasielgimą, neduodant A. 
Jurkevičiui leidimo leisti 
„Dieną”, Kr. Čibirui — „Bal
są”. Vilniaus lietuvių žurna
listas Silvestras Urbanavi
čius gruodžio 14 d. įteikė 
Lenkijos spaudos įstatymo 
nustatyta tvarka (ir visi ki
ti lietuvių prašymai leidimų 
laikraščiams leisti taip pat 
buvo duodami Lenkijos spau 
dos įstatymo nustatyta tvar
ka) kreipėsi į miesto storas- 
tiją ir prašė leidimo leisti 
Vilniuje laikraštį 
piai” 
kams 
„Darželis”. Tačiau ir šį kar
tą Vilniaus storastija atsakė 
lygiai taip, kaip ji visados 
atsakinėja lietuviams, esą 
kažkas kitas įteikęs praneši
mą anksčiau, kad Įeisiąs to
kiu pavadinimu lietuvių kal
ba laikraštį.

Pusla- 
su priedais: ūkinin- 
„Žemė” ir vaikams

Negalėdami turėti savos 
periodinės spaudos Vilniaus 
krašto lietuviai yra priversti 
tenkinti tik kada-ne-kada 
pasirodančiais neperiodiniais 
vienkartiniais leidiniais, ku
rie, aišku, toli gražu negali 
atstoti laikraščių. Tačiau 
lenkai, kiek tik įmano, naiki
na ir tokius pavergtų lietu
vių leidinius.

Neseniai Vilniuje pasirodė 
vienkartinis dailės ir litera
tūros leidinys „Vingis”, ta
čiau miesto storastijai įsa
kius, jis tuojau buvo konfis
kuotas.

Kaip Vilniaus krašte turi 
gyventi spauda, rodo ir toks 
dalykas, kad dvisavaitinis 
Vilniuje einąs laikraštis 
„Przegląd Wilenski” šiemet 
buvo konfiskuotas kiekvie
ną kartą, kai jis tik pasiro
dė.

Lygiai su tokiu pat atsidė
jimu lenkai naikina ir gudų 
spaudą.

Lietuvos spauda plačiai 
rašė apie lietuvių studentų 
uniformos uždraudimą Vil
niuje. Dėl šio Vilniaus vai
vados elgesio Vilniaus lietu
vių studentų sąjungos valdy
ba kreipėsi į Lenkijos vidaus 
reikalų ministeriją ir prašė 
pakeisti vaivados nutarimą. 
Tačiau Lenkijos vidaus rei- 

Į kalų ministerija tą žandariš
ką Vilniaus vaivados elgesį 
patvirtino.

„Šventadienis” praneša, 
kad Vilniaus lietuviai stu
dentai, netekę keliolika me
tų turėtos savo uniformos, 
Vilniaus 
sąjungos 
lietuvių 
muziejui.

lietuvių studentų
vėliavą atidavė

Mokslo Draugijos

TARPTAUTINIO EUCHARISTINIO 
KONGRESO PROGRAMA
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M. PETRAUSKO FONDAS
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Laiškas amerik. lietuviams
Garbingam Miko Petraus

ko, lietuviškojo meno ir lie
tuvių laisvės kovotojo, atmi
nimui pagerbti ir įamžinti 
susidariusis Kaune visuome
nės Komitetas yra pasiryžęs 
sudaryti Miko Petrausko 
vardo ir nuopelnų vertą Mi
ko Petrausko Fondą, iš ku
rio lėšų būtų tinkamai įam
žintas ir pats jo vardas ir 
sėkmingai būtų toliau tęsia- 
ma jo širdžiai buvęs toks ar
timas ir Lietuvai toks svar
bus darbas: moksliškas jau
nųjų muzikos talentų ruoši
mas jų ateities darbams.

Miko Petrausko Komite
tas, suruošęs Lietuvoj jau 
du didesnio masto viešus jo 
paminėjimus, o dabar besirū
pinąs, kad ko greičiausiai 
pastatytas būtų Kaune, Val
stybės Operoj didžiausias jo 
kūrinys, pirmoji lietuviškoji 
opera — „Eglė, žalčių kara
lienė”, yra sumanęs dar iš
leisti, jei ir ne visus tuo tar
pu, tai bent žymesnius jo 
kūrinius ir gražią išsamią 
apie jį monografiją, jo gyve
nimo ir darbų aprašymą; be 
to, pastatydinti jam, nors 
kuklų paminklą — biustą 
prie Valstybės Teatro rūmų 
Kaune, šalia Vinco Kudirkos 
ir Česlovo Sasnausko, kurių 
tarpe jis tikrai vertas atsi
stoti; taip pat tinkamai at
žymėti jo amžino poilsio vie
tą Dusmenų kapuose. O šalia 
viso to — įsteigti jo vardo 
stipendijas gabiems muzikai 
lietuviams ir lietuvaitėms.

Pirmajai pradžiai Komite
tas yra jau šiek tiek, porą 
tūkstančių litų, pasirinkęs 
čia pat, Kaune. Bet tai, aiš
ku, vos tik menką dalelė rei
kiamų surinkti tokiam Fon
dui ir šitokiems jo reikalams 
pinigų. Tą Miko Petrausko 
Fondą sudaryti tokį, kad jis 
būtų vertas garbingo savo 
vardo, ir kviečiame jus bro
liai ir sesės, Amerikos lietu- 
viai-lietuvės, kurių tarpe to
kį gražų geriausių savo gy
venimo dienų laiką Mikas 
Petrauskas išgyveno su ju
mis išvien, jūsų rūpesčiais 
sielodamasis ir jūsų džiaugs
mais džiaugdamasis. Iš ank
sto žinome, neapvilsite mūsų 
dedamų jumyse vilčių.

Čia patiekiame Miko Pet
rausko Fondo statuto iš
trauką, kurioje nurodoma, 
kokiu būdu galima tapti to 
Fondo garbės nariais ir na-' 
riais rėmėjais, kuriais ir 
kviečiame jus būti.

Fondo nariai:
§ 9. Fondo garbės narys 

yra asmuo, kuris vienkart 
įneša 250 litų, o asmuo, vien
kart įnešęs 100 litų, yra na
rys rėmėjas.

Pradėkite dėti ir rinkti 
Miko Petrausko Fondui au
kas ir siųskite jas tiesiai į 
bankus, kuriuose Komitetas 
turi atidaręs einamas sąskai
tas: 1) Kooperacijos Bankas 
N. 6312 ir Ūkio Bankas 
N. 9738, abiejų bankų adre
sas: Kaunas. Aukotojų var
dai, pavardės ir adresai bus 
skelbiami Lietuvos ir Ame
rikos lietuvių spaudoje.

O tuo tarpu linkime Jums, 
broliai ir sesės, pažįstami 
mums ir nepažįstami, visoke
riopo gražiausio pasisekimo 
visuose jūsų sumanymuose k 
darbuose naujoje jūsų užjū
rio tėvynėje, o pirmiausia — 
M. Petrausko Fondo vajuje;

M. P. Fondo Valdyba: -
A. B. Sodeika, pirmininkas 
J. Kardelis, iždininkas, 
Liudas Gira, sekretorius.

i
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ros konferencijos; 4 vai. po
piet antrasis generalinis mal 
dininkų susirinkimas; 11 vai. 
vakare Šventoji Valanda aik
štėje; vidunaktį — iškilmin
gos pontifikalinės mišios, 
per kurias dalinama šv. Ko
munija visų tautų vyrams.

Vengrijoje ir visame pa
saulyje paskelbta 34-jo tarp
tautinio Eucharistine kon
greso programa. Kongresas 
įvyks Budapešte gegužės 25 
— 30 d. Į kongreso progra
mą įimta ir šv. Stepono pa
gerbimo iškilmės.

Štai kas numatyta kiek
vienai kongreso dienai:

Gegužės 24 d. — vakare 
Popiežiaus atstovo, o pas
kiau užsienių įžymiųjų dele
gatų iškilmingas priėmimas.

Gegužės 25 d. — 6 vai. va
kare Didvyrių aikštėje kar
dinolas Seredi, Vengrijos pri
mas, atidarys kongresą ir 
tikinčiųjų minioms pristatys 
Namuro vyskupą T. Heyle- 
ną, tarptautinių Eucahristi- 
nių kongresų rengimo pasto
vaus komiteto pirmininką.

Gegužės 26 d. — Į Dangų 
Įžengimo diena; Didvyrių 
aikštėje 9 vai. ryto mišios ir 
šv. Komunija visų mokyklų 
vaikams; 11:30 vai. šv. Ste
pono bazilikoje kunigų Eu
charistinė konferencija Po
piežiaus legatui pirmininkau
jant; 4 vai. popiet pirmasis 
generalinis maldininkų susi
rinkimas Pramonės salėje; 
šis susirinkimas bus atida
rytas lotyniškai; paskiau 
bus kalbama vengriškai ir 
kitomis kalbomis; 8 vai. iš
kilmingoji su švč. Sakra-j 
mentu procesija išpuoštais

Mūsų tautos ir viso pasau
lio kylanti aviacija iš žmoni
jos reikalauja daug. Reika
lauja daug lėšų ir tikrai pa
siryžusių tautos sūnų tam 
tikslui. Mums netrūksta pa
siaukojusių jaunuolių, tik 
dažniausiai trūksta įrankių. 
O įrankiams įsigyti reikalin
ga daug lėšų. Štai kas sulai
ko mus nuo aviacijos. Vie
nok mes nenusimename ir 
šiame kebliame klausime. 
Turėdami už savo pečių pa- 
triotingą visuomenę, kuri 
rimtam darbui visuomet pri
tarė ir, tikime, pritars, mes 
drąsiai einame savo pasi
rinktų uždavinių vykdyti.

Šiais metais Lietuva mini 
savo 20-ties metų nepriklau
somo gyvenimo sukaktį. Man 
labai džiugu, kad Dariaus- 
Girėno Aero klubas, Brook
lyn, N. Y., pasiryžo mane 
siųsti klubo atstovu į Lietu
vos didžiulę sporto olimpia
dą, kurios programoj svarbi 
dalis — oro sporto varžybos.

Aš pasiryžęs Dariaus - Gi- 
. „ ’ rėno Aero klubo ir Amerikos 

bėjo, šv. Kazimiero šventės, lietuvių vardu šią vasarą 
minėjimo reikalu. Minėjimas

KETURIOS MOTINOS LAU
KIA PUSES MILIJONO

DOLERIŲ

NEWARK, N.

Vasario 20 d. šv. 
dr-jos salėje bus 
Lietuvos neprikl. 20 m. su
kaktis. Bus kalbų ir dainų. 
Kalbės kun. Ig. Kelmelis, A. 
Simutis, J. Valaitis. Dainuos 
šv. Cecilijos choras. Choro 
grupė, muz. A. Stanišausko 
vedama, suvaidins veikalą 
„Laisva Lietuva”.

Programos pradžia 7 vai. 
vak. Nuo 9 vai. šokiai. Įžan
ga 25 c.

Jurgio 
minima

L. vyčių 29 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyko vasario 
7 d. Išrinkti atstovai į ap
skrities suvažiavimą, kurs į- 
vyks šį sekmadienį, vasario 
20 d., Newarke, par. salėje, 
Adams St. ir New York Avė. 
kampas.

Pasitarta organizacijos glo-

Toronto. — Vyr. Teismas 
išrinko keturias motinas, ku
rios gali laimėti pusę milijo
no dolerių, kuriuos turtuolis 
Charles V. Millar paliko tai 
Toronte gyvenančiai moti
nai, kuri per 10 metų dau
giausia vaikų pagimdys. Ke
turios motinos pristatė do
kumentus, kurie rodo, kad 
per dešimtmetį jos pagimdė 
po 9 vaikus.

Jei iki vasario 25 d. neat
siras nauja kandidatė, ga
linti įrodyti, kad ji daugiau
sia vaikų susilaukė, pusė mi
lijono dolerių bus išdalinti 
keturioms motinoms. Yra 
dar viena moteriškė, kuri 
per tą patį dešimtmetį pa
gimdė 9 kūdikius, tačiau jos 
priešininkės nurodo, kad jos 
5 vaikai gimė po 
gyveno atsiskyrusi 
vyro.

Keisto turtuolio
Millar giminės norėjo panai
kinti jo testamentą, tačiau 
teismas išsprendė, kad Mil
lar turėjo teisę paskirti savo 
turtą pagal savo norus. Ka
nadoje dabar visi laukia, kas 
galutinai laimės pusę milijo
no dolerių.

Gegužės 28 d. — mišios vi
sose bažnyčiose už misijas; 
tą pat laiką aikštėje viešo
sios mišios rytų apeigomis; 
paskiau konferencijos; po
piet: vaidinimai ir koncertai 
teatruose.

Gegužės 29 d. — Popie
žiaus legato iškilmingos pon
tifikalinės mišios ir šv. Ko
munija Didvyrių aikštėje; 
4 vai. popiet Eucharistinė 
procesija iš bazilikos į Did
vyrių aikštę. Popiežiaus lai
minimas per radiją. Legato 
kalba ir kongreso uždary
mas.

Gegužės 30 d. — šv. Ste
pono mirties 900 metų su
kaktuvių iškilmės prasidės 
mišiomis Parlamento aikštė
je; paskui su šio šventojo 
relikvijomis procesija An- 
drassy gatve.

to, kai ji 
nuo savo

advokato

Mūsų kuopa nuoširdžiai

( Vasario 10 d. kuopa turė- 
I jo „išvažiavimą” į RCA mau

vykti į Lietuvą ir dalyvauti 
oro sporto varžytinėse, susi
pažinti su lietuvių aviacija 
ir aukštai pakilusiųjų sklan
dymo sporto. Grįžęs atgal į 
Ameriką tinkamai supažin
dinsiu lietuvius jaunuoles ir 
jaunuolius ne tik su lėktu-

Gegužės 31 d. — maldinin
kai į Esztergoną, kur yra 
kardinolo Seredi buveinė’ 
Ten yra garsi bazilika ir at
kastos šv. Stepono gyv. vie- 

itos dalys.

Šv. Stepono sukaktuvės
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Gegužės 27 d. — šv. Ko- ir bus užbaigtos šio šventojo 
munija kariuomenei ir kar^ švente — rugpiūčio 20 d. ši 
vedžiams; po mišių maldi- šventė Vengrijoje yra tauti
ninkų tautinių grupių paski- nė šventė.
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as amerik, lietuviams 
bingam Miko-Petraug. 
jtuviškojo meno ir lie. 
laisvės kovotojo, atmi- 
pagerbti ir įamžinti 

riusis Kaune visuome- 
omitetas yra pasiryžęs 
yti Miko Petrausko 
ir nuopelnų vertą Jfi. 

įtrausko Fondą, iš kli
šų būtų tinkamai jam. 
i ir pats jo vardas# 
ngai būtų toliau tę®. 
■ širdžiai buvęs toksi}.
ir Lietuvai toks sv

arbas: moksliškas jam 
muzikos talentų ruoši- 
ų ateities darbams.
:o Petrausko Komite- 
uruošęs Lietuvoj jau 
iesnio masto viešus jo 
ėjimus, o dabar besirū- 

kad ko greičiausiai 
ytas būtų Kaune, Vai- 
Operoj didžiausias jo 

s, pirmoji lietuviškoji 
— „Eglė, žalčių kara- 
yra sumanęs dar iš- 

jei ir ne visus tuo tar- 
l bent žymesnius jo 
us ir gražią išsamią 
; monografiją, jo gyve- 
ir darbų aprašymą; bei 4 
astatydinti jam, nors 

paminklą — biustą 
alstybės Teatro rūmą 
, šalia Vinco Kudirkos 
tovo Sasnausko, kurių 
jis tikrai vertas atsi- 
taip pat tinkamai at- 

i jo amžino poilsio vie- 
įmenu kapuose. O šalia 
j — įsteigti jo vardo 
lijas gabiems muzikai 
amš ir lietuvaitėms.
lajai pradžiai Komite- 
i jau šiek tiek, porą 
nčių litų, pasirinkęs

Kaune. Bet tai, aiš- 
tik menka dalelė rei- 

surinkti tokiam Pon- 
šitokiems jo reikalams

Tą Miko Petrausko 
sudaryti tokį, kad jis 
ertas garbingo savo 
ir kviečiame jus bro- 
sesės, Amerikos lietu- 

etuvės, kurių tarpe to 
ižų geriausių savo gy- 
o dienų laiką Mikas 
uskas išgyveno su ju- 
išvien, jūsų rūpesčiais 
įamasis ir jūsų džiaugs- 
džiaugdamasis. Iš ak
inome, neapvilsite mūsų 
nų jumyse vilčių, 
t patiekiame Miko M 
jo Fondo statuto iš- 
rą, kurioje nurodoma, 
i būdu galima tapti to 
'o garbės nariais ir na- 

rėmėjais, kuriais ir 
name jus būti.
indo nariai:
9. Fondo garbės narys 

asmuo, kuris vienkart 
a 250 litų, o asmuo, vien- 
; įnešęs 100 litų, yra na- 
rėmėjas.
padėkite dėti ir rinkti 
o Petrausko Fondui au- 
ir siųskite jas tiesiai j 

kus, kuriuose Komitetas 
atidaręs einamas sąskai- 
1) Kooperacijos Bankas 
6312 ir Ūkio Bankas 

9738, abiejų bankų adre- 
: Kaunas. Aukotojų var- 
pavardės ir adresai bos 

biami Lietuvos ir Ame 
•s lietuvių spaudoje.
tuo tarpu linkime Jums 

iai ir sesės, pažįstami 
ns ir nepažįstami, visoke- 
o gražiausio pasisekto 
lose jūsų sumanymu#* 
anose naujoje jūsų#' 
tėvynėje, o pirmiau^ 
Petrausko Fondo vajoj®-

P. Fondo Valdyba: 
B. Sodeika, pirmininkai 
Kardelis, iždininkas, 
ūdas Gira, sekretorius.

Vasario 18 d., 1938 m.
L.' — —1 ■ —

BAZARAS JAU ČIA PAT SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

Šį sekmadienį, vasario 20 
d., prasideda didžiulis meti
nis Amerikos Bazaras, kuris 
įvyksta Angelų Karalienės 
parapijos salėje, So. 4 ir 
Roebling Sts., Brooklyne.

Pereitą ir šią savaitę kiek
vienos .parapijos ribose įvy
kę bazaro komisijų susirin
kimai, galutinai sutvarkė sa
vo skyrių reikalus ir pasi
skirstę pareigomis, laukia 
prasidedant bazaro, kad ga
lėtų visus atsilankiusius sve
čius nuoširdžiai priimti, pa
vaišinti ir, žinoma, laimin
guosius apdovanoti gražio
mis dovanomis.

Ne tik parapijų draugijos 
paaukojo pinigines aukas 
(tikslų sąrašą paskelbsime 
vėliau), bet ir pavieniai as
menys aukoja dovanų ir pi
nigais.

Štai nuolatinė Amerikos
skaitytoja ir rėmėja, p. B.'metų amžiaus. 
Karalienė iš Maspetho, pa-j kaltinti automobilių vogime.

Kaip jau buvo pranešta, 
šiame numeryje pradedame 
spausdinti latvių rašytojo R. 
Blaumanio apysaką „Laimės 
glėbyje”. Šią apysaką išver
tė D. Urbas ir atspausdino 
žurnalas Židinys, leidžiamas 
Kaune. Apysakos bus 3 tęsi
niai. Po to pradėsime spaus
dinti ilgesnę M. Radzevičiū
tės apysaką „Pilkosios dul
kės”. ,

Skaitytojai prašomi ir sa
vo pažįstamiems pasakyti, 
kad AMERIKOJE yra ne tik 
daug žinių iš Lietuvos, įvai
rių straipsnių, bet ir įdomių 
apysakų bei šiaip gražių pa
siskaityti raštų.

rynaičiui, p. St. Lukui, p. 
Dailydienei, p. čeplienei ir 
jos šeimai ir visiems jo 
draugams ir draugėms atsi
lankiusiems ir suteikusiems 
jam dovanas.

Tėvai ir broliai
Tumasoniai.

VOGĖ AUTOMOLIUS, KAD 
GALĖTŲ ŠOKTI

6
Brooklyno policija suėmė 
vaikinus, italus, 17-kos 

Visi jie ap-

aukojo dolerį bazaro fondan, 
linkėdama geriausio pasise
kimo. Newarkietis V. Lukas 
aukojo dolerį, pareikšdamas, 
kad prie progos gal ir į baza- 
rą atvyks.

Brooklyniečiai, nuoširdūs 
Amerikos bičiuliai, pasižadė
jo paremti bazarą ir paau
kojo po dolerį: p.p. O. Sku- 
žinskienė, Elz. Danusienė, 
Pr. Poderis. Visiems aukoto
jams nuoširdus ačiū.

Šį sekmadienį visi atsilan
kykime į Amerikos bazarą, 
paremkime savo laikraštį ir, 
jei būsime laimingi, laimėki
me dovanų.

Policija aiškina, kad šie jau
nuoliai per praėjusius metus 
pavogę apie 50 automobilių. 
Pavogtus automobilius jie iš- 
ardydavę ir parduodavę at
skiras dalis. Iš šių vagysčių 
jie gavę apie 3,000 dolerių, 
kuriuos praleidę šokių salė
se.

Teisme jaunuoliai neprisi
pažino nusikaltime, tačiau 
policija tvirtina, kad jie pri
sipažinę ir nurodę, kad pini
gai jiems buvo reikalingi 
lankymuisi po šokius, 
riuos jie labai mėgdavę.

Bylos svarstymas bus 
savaitę.

SESELIŲ PADĖKA

Nuoširdų ačiū taria visos 
sesutės mokytojos ir moki
niai visiems tiems, kurie pri
sidėjo mūsų mokyklos moks
lo metų užbaigos programo
je. Tas gražus pritarimas | 
suteikė labai daug energijos 
ateity dar daugiau veikti.

Ypatinga padėka priklau
so ponioms Dragūnaitienei, 
P. Stirienei, P. Babinienei ir 
Mickeliūnienei. Jos visos pa
gelbėjo pasiūti visus kostiu
mus. Ponios M. Dragūnaitie- 
nė ir La Medico daugiausia 
pagelbėjo. Didelis ačiū vi
siems ir visoms darbinin
kėms: K. Masaičiui, S. Stum
briui, K. Dobrovolskiui, M. 
Kazlauskienei, M. Stučienei, 
M. Bendžiuvienei ir visiems 
kitiems, nes jūs tikrai atli
kote katalikišką darbą.

Gražus pavyzdys
Viena šeimyna, gyvenanti 

Greenpointe, taip pamilo ir 
įvertino mūsų mokyklą, kad 
nepagailėjo nei laiko, nei iš
laidų ir atveža kiekvieną die
ną savo mažą dukrelę į pir
mą skyrių, čia tai pasiauko
jimas.

Sesuo M. Nikodemą.

NUOŠIRDI PADĖKA

ku

šlą

CHORO PRAMOGA NAUJI DARBAI

Apreiškimo par. choras 
vasario 11 d. turėjo savo me
tinius šokius New Yorker 
viešbučio patalpose. Susirin
ko gražaus jaunimo apie 
300, kurie maloniai praleido 
laiką savųjų tarpe. Drauge 
su jaunimu pabuvoti buvo 
atsilankę kunigai Pakalnis, 
Paulionis, Kartavičius ir 
Petrauskas. Matėsi publikoje 
ir vyresniųjų. M

Pramogos dalyvių nuotai-Bay Ridge’ir Staten Island; 
ką kėlė ne tik graži viešbu
čio aplinkuma, pažįstami 
veidai ir gera tvarka, bet ir 
savo chorisčių Maslauskaitės 
ir Dragūnaitės dainos. Visą 
vakarą buvo galima jausti
choro vado muz. J. Jankaus rūmai, kampas Pierrepont 
ir jo žmonos įtaką, gražiai st. ir Monroe Ave.; 8) kny- 
paveikusių gausingą Apreiš
kimo par. chorą.

Šiai pramogai suruošti 
reikėjo daug energijos ir 
daug išlaidų, tačiau jauni
mas parodė, kad viskas gali
ma, kai yra norų. Už tai nuo
širdus sveikinimas chorui!

Galima vieną pastabą pa
daryti : viešbučio skelbimų 
lentoje buvo pažymėta tik 
„Annunciation Choir”, o ko
dėl gi nepridėti, kad tai lie
tuvių choro pramoga? Kodėl 
neišnaudoti kiekvieną progą 
lietuvių vardui skleisti?

Choro Draugas.

New Yorko miesto naujo
ji valdyba planuoja daug 
naudingų darbų šiais me
tais atlikti. Ypatingas dė
mesys kreipiamas į Brookly- 
ną, kur žadama išleisti per 
60 milijonų dol. įvairiems 
pagerinimams, būtent: 1) 
tunelis tarp Hamilton Ave. 
ir Battery Park; 2) tunelis 
tarp Long Island City ir 
Greenpoint; 3 tunelis tarp

4) tiltas tarp Meeker Ave. ir 
Laurel Hill, Queens; 5) Ca- 
narsie parkas padidinamas 
10 akrų žemės; 6) nauji 
High School rūmai 83 St. ir 
Shore Rd.; 7) nauji teismo

gynas prie Flatbush ir East
ern Parkway.

Šie visi darbai žadami tuo
jau pradėti vykdyti.

RUOŠIASI PASAULINEI 
PARODAI

SUŽEISTAS VILNIŠKIS

Pranas Vilniškis, 27 metų, 
vasario 10 d. sunkiai sužeis
tas American Sugar Refining 
Co. dirbtuvėje, Brooklyne. 
Sužeidimas labai sunkus — 
nelaimingajam sulaužyta 
galva, išlaužti keli šonkauliai 
ir padaryti kitokį kūno suža
lojimai.

Pr. Vilniškis gydomas šv. tadienio dienos puotą. Ypa- 
Kotrynos ligoninėje.

Pasaulinei parodai, 
siančiai kitais metais 
Yorke, jau smarkiai ruošiasi 
ir užsienio valstybės. Pirmo
ji valstybė, kuri prisiuntė 
savo skyriaus planus, yra 
Belgija. Jos pastatų planus 
jau svarsto parodos vadovy
bė. Savo planus prisiuntė ir 
Prancūzija.

Kaip žinome, Lietuva pa
saulinėje parodoje irgi turės 
savo paviljoną iš kelių sky
rių. Lietuvos vėliava jau ple
vėsuoja parodos aikštėje.

PADĖKA

įvyk-
New

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems atsilankiusiems į mūsų 
sūnaus ir brolio Jurgio gim-

tingai dėkojame kun. J. Lau-

AMERIKOS REDAKTO
RIUS PAMINĖJIMO 

PRAKALBOSE

Amerikos red. J. B. Lauč- 
ka Lietuvos nepriklausomy
bės 20 sukakties proga kal
bėjo Elizabeth, N. J. vasario 
15 d. ir Shenandoah, Pa. va
sario 16 d. katalikų sureng
tuose paminėjimuose, šį šeš
tadienį kalbės Jersey City, 
N. J. ir sekmadienį Hartford, 
Conn.

KUN. J. LAURYNAITIS
AMERIKOS BAZARO 

GLOBĖJAS

Amerikos bazaras praside
da šį sekmadienį, vas. 20 d. 
Angelų Karalienės par. salė
je. Visose parapijose ir drau
gijose eina smarkus pasiruo
šimas. Norime pasidžiaugti, 
kad bazaro globėju maloniai 
sutiko būti kun. Jonas Lau- 
rynaitis, kuris turi daug pa
tyrimo parengimų tvarkyme. 
Jis yra labai nuoširdus A- 
merikos bičiulis, todėl nerei
kia abejoti bazaro pasiseki
mu. Visi atsilankiusieji bus 
nuoširdžiai kun. J. Laurynai- 
čio sutikti.

ANGLŲ KALBOS KURSAI 
MIESTO KOLEGIJOJE

College of The City of 
New York vasario 17 d. pra
deda naują semestrą anglų

Šermukšninės Pabiros
BANKRUTUOJA...
NEBANKRUTUOJA

Lietuviškam priklode 
koma, kad žydas pats muša 
ir pats rėkia. Na, matyt, kad 
ir Vienybei patiko tokia žy
diška taktika.-štai jau kuris 
laikas, kaip jos „bosai ir 
burdingieriai” prakaituoda
mi svietui įrodinėja, kad 
Vienybė nebankrutuoja... Jei 
jau nebankrutina, tai kam 
čia apie tai ginčyt, kalbėt, į- 
rodinėt? Juk yra daugybė 
įvairių įstaigų, gazietų, su- 
saidžių, kurios nė nemano 
svietui įrodinėt, kad jie ne
bankrutina, nes ir be įrodi
nėjimo visi mato. Bet kai

sa-

Kadangi jau laiko neliko 
daug, o šiuo moderniu laivu 
važiuoti bus nepaprastai di
delis pareikalavimas, tai vi
si, kurie tik norėtų dar pri
sidėti prie šios ekskursijos, 
kviečiami be atidėliojimo 
kreiptis į ekskursijos vedėją 
A. J. Mažeiką, 145 Taylor 
St., Brooklyn, N. Y.

ŠEŠTA GYVENTOJŲ
LIS GYVENA IŠ 

PAŠALPOS

DA-

New Yorke gyvenančių 
7,470,000 asmenų šešta dalis,

u , liauja 1,255,00, gyvena iš pa
kaltos kursuose inteligen-L, . , , ... o , -

Iš visos širdies dėkoju vi
siems geraširdžiams, kurie 
vasario 5 d. par. salėje su
ruošė pagerbimo puotą, į ku
rią atsilankė apie 160 asme
nų.

Dėkoju: draugijoms, už- 
prašusioms mišias mano in
tencijai; dr-jų pirmininkėms 
už surengtą puotą, kleb. kun. 
Balkūnui už salę ir linkėji
mus, kun. Lekešiui už atsi
lankymą ir gražią kalbą, J. 
Valantiejui už vakaro vedi
mą, šeimininkėms už paga-j

tams ateiviams. Kursai pri
žiūrimi vienos iš geriausių 
specialisčių toj srity Miss 
Inez Reade. Dienomis kursai 
vedami antradienį ir ketvir
tadienį 17 Lexington Ave., 
N. Y. City, kambarys 826. 
Vakariniai kursai pirmadie
nį ir trečiadienį 138 Amster
dam Ave., N. Y. City, kam
barys 201 ir 202.

Norintieji lavintis anglų 
kalboj kviečiami skubiai 
gistruotis.

DAUG VAŽIUOJA
Į LIETUVĄ

re-

Lietuvos nepriklausomy-
minimą skanios vakarienės. I metų sukakties proga
...... . ... Išiemet daug žmonių vyksta įŠeimininkių skaičiuje buvo 

Pr. Ražickienė, P. Šimkienė, 
J. Paulauskienė, O. Liziūnie- 
nė, A. Kivytienė, A. Juocie- 
nė, F. Navickienė, J. Kunic-: 
kienė, O. Liutvinienė, A. 
Šimkiūtė, Z. Minčinauskaitė, 
M. Kazlauskaitė; vyriausia 
šeimininkė buvo P. šlapikie- 
nė. Visoms joms nuoširdus 
ačiū!

Ši puota taip sujaudino 
mane, kad trūko man žodžių 
išreikšti padėką. Džiaugiuosi 
manęs atminimu ir prižadu 
ateity dar daugiau dirbti pa
rapijai, draugijoms ir mūsų 
milimam laikraščiui Ameri
kai.

V. Vyšniauskienė 
ir šeima.

PLEČIASI DIFTERITAS

Praeitais metais New Yor
ke padidėjo mirimų skaičius 
nuo difterito. 1936 m. New 
Yorke difteritu mirė 35 as
menys, o pernai 58. Sveika
tos skyriaus viršininkas nu
rodo, kad difteritas pernai 
prasiplėtė dėl tėvų silpnų pa
stangų atskirti susirgusius 
vaikus nuo sveikųjų.

1936 m. nuo difterito į- 
skiepyta 117,500 vaikų, 1936 
m. 83,500, o pernai 87,187 
Šiemet įskiepijamų vaikų tu
rėtų būti apie 225,000. Kiek
vienas kūdikis, sulaukęs 9 
mėnesių, turėtų būti įskiepy
tas. Miesto savivaldybė skie
pijimą parūpina dykai.

vienybiečiai patys savęs išsi
gandę ėmė šaukt, kad jie ne
bankrutuos, tai žmonės ėmė 
užuost kokį tai nenormalų 
dūką... „nezaležnų” asabų 
tarpe... Kai kurie jų neklai
dingieji buvę bosai net apie 
žurnalo leidimą kalba.

Kita labai neaiški rokunda 
tokia: tik neseniai Vienybė 
skelbė, kad jos menedžerium 
pakviestas A. S. Trečiokas, 
kuris, sakoma, dienraščio 
gelbėjimui įnešęs 1,500 savo 
locnų dolerių. O pereitą sa
vaitę jau toj pačioj, vietoj 
įdėtas J. Smitraus portretas, 
kame sakoma, kad jis pa
kviestas Vienybės biznio ve
dėju. Dabar neaišku, ar ir 
Smitrus įnešė $1,500 ir ar 
Trečiokas jau pasitraukė? 
Nežiūrint kaip ten yra, bet 
apie bankrutavimą kalbėti 
nebetenka, nes savo kalboj 
per radijušą Vienybės redak
torius Tysliava su dideliu 
džiaugsmu pranešė, kad da
bar Vienybė gyvuos tol, kol 
gyvuos Lietuva...

(Dėdės pastaba: gal norė
ta pasakyt: kol bus dabarti
nė tautininkų valdžia).

LICENSES
BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

Ar jūsų Liuosuotojas 
Apsargdina Vidurius?

Užkietėjus Jūsų viduriams pirmiausia 
reikalingas visiškas Jų išvalymas. Štai 
kodėl jus Ir perkate vidurių liuosuoto- 
Ją. Bet kas gi sakė, kad Jūs turite pa
imti aštriai karčią dožą, kuri apsargdi
na vidurius?
Vidurių liuosuotojo paėmimas gali būti 
tokls pat malonumas, kaip Ir suvalgy
mas gardaus šokolado šmotelio — jeigu 
paimsit Ex-Lax. Ex-Lax duoda pilnas 
pasekmes — bet švelniai, lengvai, nesu- 
krečla Jūsų vidurių, be paslblaurėjlmo 
ar nusilpnėjimo.
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo A- 
merikos mėgiamiausias šeimos vidurių 
liuosuotojas. Dabar jis yra Moksliškai 
Pagerintas. Iš tikrųjų dabar jis yra 
daug geresnis, negu kada nors pirmiau. 
Jis turi GERESNĮ SKONĮ, VEIKIA GE
RIAU ir yra DAUG ŠVELNESNIS, negu 
kada nors buvo.
Lygiai geras ir valkams, ir suaugusiems

f RALPH K RUČH

FOTOGRAFAS
■ • .4/-:, - ■■ ,r''

65-23 Grand Avenue
;;; Maspeth. n. y

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ! 
Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Lax ! Įsidėmėkit 
žutės
gautumėt 
kalaukit tikrojo

10 ir 25 centą dėžutės yra pas Jūsų 
vaistininką.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 247 Pennsylvania Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANK MARKIEWICZ
247 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y.

šalpos ir tas skaičius dabar 
auga penkiais tūkstančiais 
kas savaitė.

Štai kiek asmenų priversti 
gyventi iš pašalpos: 557,500 
ima vadinamą namų pašal
pą; 568,000 asmenų gyvena 
iš pašalpos darbų atlygini
mo, kurį gauna 142,000 dar
bininkų; 48,500 asmenų gau
na seno amžiaus pašalpą; 
1,300 šelpiami kaipo akli, 
13,000 benamių, 23,500 naš
laičių ir 23,500 šiaip vaikų, 
kuriuos šelpia vaikų pašal
pos skyrius.

No.

NOTICE is hereby given that License "No. 
RL 7597 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con-

Mūsų idėjos, lyg senovės 
dievai, nuolatos reikalauja 
žmonių aukos. — Shaw.

Lietuvą. Ypatingai didelis 
susidomėjimas Lietuvos Vy
čių rengiamąja gegužės 21 d. 
olandų linijos didžiausiu ir 

į moderniškiausių laivu Nieuw 
[Amsterdam ekskursija į Lie
tuvą.

| Tikrai didelis skaičius vy
čių ir pašaliečių yra jau už
siregistravusių važiuoti su 
šia ekskursija, o geras būrys 
net ir kambarius (kajute) 
laive jau užsisakė, kai kurie 
net pilnai sau laivakortę iš- 
sipirkdami.

! Ir kodėl ne? Vykstant su 
šia ekskursija kelionė ne tik 
kad bus greita, patogi ir 
linksma, bet ir nepaprastai 
įdomi. Visi turės progos pa
matyti ne tik savo tėvynę; 
Lietuvą, bet ir gražiąją1 
Olandiją, Prancūziją, Vokie
tiją bei kitas šalis. O grįžti 
bus galima kada kam pato
giausia.

Įkliuvus lapė keikia spąs
tus, tik ne pati save.

— Blake.

Žmogus, kuris nustojo bi
jojęs, nustoja ir paisęs.

—■ Bradley.

Teisingi žodžiai nėra gra
žūs; gražūs žodžiai nėra tei
singi. — Lao-Tse.

Jei mes nematome Dievo 
savo akimis, tik dėl to, kad 
Jis nenorėjo, kad mes taip 
toli suprastumėm. Mes tiki
me, kad Dievas yra, nes visa 
aplinkui liudija Jo buvimą.

— Napoleonas.

Gamta išspaudžia veide ir 
elgesyje jausmus, kurie.val
do širdį. — S. Marden.

Skubėjimas visus dalykus 
atlieka blogai. — Statius.

Įdomus, reikalingas, naudingas laikraštis. Visada daug 
žinių, svarbių straipsnių, įdomių apysakų, gražių eilėraš
čių, linksmų pasiskaitymų.

Jungt. Amerikos Valstybėse metams
Į Lietuvą

2 doleriai
2 dol. 75 et.

423 Grand Street,

Rašykite:
AMERIKA

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License oecnon ics-zi ui me aiwuuuv we.e.w 
RL 7622 has been issued to the undersigned , trol Law at 384.386 Flatbush Ave. Ext. and 
to sell beer, wine and liquor at retail under , 35 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, County 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- •
trol Law at 1200-2 Liberty Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

NATHAN GOLDSCHLAGER
(Nathan’s Delicatessen and Rest.) 

1200-2 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11142 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1396 Putnam Ave., also 660 Knickerbocker 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed off the premises. 1

PAULINE KATZ |
1396 Putnam Ave., also 660 Knickerbocker 1 
AvenUe’ __________ _ Brooklyn, N. Y. N0TICE lg hereby ąiven tbat License No.
NOTICE is hereby given- that License No. RL 7527 has been issued to the 
EB 3885 has been issued to the undersigned to seU beer, 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1019 Avenue H. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
CONEY ISLAND CUT-RATE GROCERY. Inc. 
1019 Avenue H. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3904 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1708 Flatbush Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROSE PATTIE 
1708 Flatbush Avenue. Brooklyn, N. Y. 
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3888 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1043 
Coney Island Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
PEULIOT ARLUCK, THEODORE HARRIS 

AND FANNIE MENDELSON 
(Foster Delicatessen and Rest.) 

1043 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

of kings, to be consumed on the premises. 
ENDURO SANDWICH SHOP. INC.

384-386 Flatbush Ave. Ext., & 35 Dekalb Ave., 
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 7617 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 2026 Church Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORILLON REST. INC.
2026 Church Avenue. Brooklyn, N. Y.

been issued to the undersigned 
u> sen ueci’. wine and 'liquor at retail urtder 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1243 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. __ ___

HERMAN KOHNKE
1243 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3888 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1043 
Coney Island Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
PieFOSTER DELICATESSEN and REST. 
1043 Coney Island Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7607 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail wader 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 282 Knickerbocker Avenue, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

SAVINI’S RESTAURANT
282 Knickerbocker Ave.. Brooklyn, N. Y. 
247-249-251 Suydam St.

STcl. EVergreen 7-4335 Telefonas: STagg 2-4409

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av, B ’klyn, N.Y.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS 

Garboriai - Balsamuotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Phone STagg 2-0783
Night’ HAvemeyer 8-1158

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

vusio 107 Union Avenue.

į Tel. STagg 2-7177 ‘ j

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y. 
(Williamsburgh Bridge Plaza'
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TŪKSTANTINE MINIA 
LIETUVOS NEPRIKLAU

SOMYBĖS MINĖJIME

Didžiojo New Yorko ir 
apylinkės lietuvių katalikų 
visuomenė vasario 13 d. iš
kilmingai paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės 20 metų 
sukaktį, gausingai atsilanky
dama į K. Federacijos New 
Yorko apskrities suruoštą 

programą, įvyku- 
Paradise salėje, 
perpildyta, 

dalyvavo
Viso
per

minėjimo 
šią Grand 
kuri buvo 
minėjime
I, 100 žmonių.

Minėjimas pradėtas 
vai. popiet. Atidarymo žodį 
pasakė Feder, apskr. pirm.
J. Laučka. Visi dalyviai, 
muz. J. Jankui akomponuo- 
jant, galingai sugiedojo Lie
tuvos himną.

Į sceną įžygiavęs gražiai 
uniformuotas Angelų Kara
lienės par. berniukų orkes
tras, kun. J. Laurynaičio pa
ruoštas, griausmingai ir har
moningai sugrojo smagų 
maršą ir kitus muzikos kūri
nius.

Šv. Jurgio par. lietuvių 
kalbos mokyklos mokiniai, 
seselių pranciškonių paruoš
ti suvaidino keletą vaizdelių, 
o tautiškais drabužiais pasi
puošusios mergaitės jautriai 
sudainavo.

Apreiškimo par, mokyklos 
mergaičių orkestras, skonin
gai uniformuotas, pasirodė 
pirmą sykį plačiajai visuo
menei. Jos maloniai dalyvių 
sutiktos ir palydėtos. Mer
gaičių orkestras gražiai už
sirekomendavo.

Artistė Jonė Žukauskaitė 
dainavo du kartu. Dainavo 
tik lietuvių kompozitorių 
dainas. Artistės lyrinis so
prano balsas maloniai sklido 
salėje, žavėdamas gausingą 

t dalyvių minią. Švelnus bal
sas, aiški tarena, nuoširdus 
įsigyvenimas į dainos žo
džius ir muziką, artistinė 
elgsena — štai tie p-lės Žu
kauskaitės savumai, kurie 
visiems dainos mėgėjams ne
paprastai patiko. Tik būtų 
buvę malonu išgirsti ir links
mesnių dainų, kas būtų leidę 
ir pačiai dainininkei turtin
giau pasireikšti. Trumpai 
sakant, p. Žukauskaitės dai
navimas buvo didelis malo
numas. Lauksime jos vienos 
koncerto, kuris būtų tikra 
meno šventė.

Pagrindinis ir vienintelis 
kalbėtojas buvo advokatas 
Antanas Mileris iš Worces
ter, Mass. Tai tas pats as
muo, kurs 1921 m. vadovavo 
amerikiečių lietuvių delega
cijai,

4:15

de jure. Tos delegacijos var
du adv. Mileris pasakė kal
bą.

Šiame minėjime adv. A. 
Mileris pasakė nepaprastai 
gyvą, karštą, jautrią kalbą, 
iškeldamas lietuvių tautos 
praeities kančias, išeivijos 
pirmuosius žygius Lietuvos 
gerovei, kovas dėl nepriklau
somybės ir reikalą išeivijoje 
nuolatos palaikyti gyvastin
gą lietuvybę. Savo kalbą 
baigė ryžtingu kvietimu nuo
širdžiai rūpintis Lietuvos ir 
lietuvių reikalais, kad ko 
veikiausiai Gedimino kalne, 
mūsų sostinėje Vilniuje, su
plevėsuotų trispalvė vėliava.

Visiems gilaus įspūdžio 
padarė gražus jaunimo pasi
rodymas — po 3 dainas dai
navo šv. Jurgio, Angelų Ka
ralienės ir Apreiškimo para
pijų chorai, muzikų Brun- 
dzos, Dulkės ir Jankaus ve
dami. Gausingoji publika tu
rėjo geriausios progos pasi
džiaugti ir pasigėrėti lietu
vių gražiuoju jaunimu, daly
vaujančiu parapijų choruo
se, kur per lietuvišką dainą 
ir lietuvišką giesmę šimtai 
jaunimo išeina tikrą lietuvy
bės mokyklą.

Programą baigiant, nutar
ta pasiųsti į Lietuvą sekan
čio turinio telegramos:
Respublikui Prezidentui 
Kaunas, Lithuania.

New Yorko Apylinkės Lie
tuviai Katalikai, Minėdami 
Vasario šešioliktą, Sveikina 
Nepriklausomą Lietuvą, Lin
kėdami Santaikos su Katali
kų Bažnyčia ir Ištvermės 
Kovoje dėl Vilniaus.
Arkivyskupui Skvireckui 
Kaunas, Lithuania.

New Yorko Apylinkės Lie
tuviai Katalikai, Minėdami 
Vasario šešioliktą, Sveikina 
Lietuvos Episkopatą, Linkė
dami Palankių Sąlygų Dirbti 
Dievui ir Tėvynei.

Po iškilmingosios progra
mos prasidėjo šokiai, ku
riems grojo J. Navicko Nak
ties Pelėdų orkestras. Į šo
kius susirinko dar daug jau
nimo ir taip keli šimtai jau
nųjų, drauge su vyresniai
siais, linksmai praleido lai
ką. Visi džiaugėsi J. Na vi c- Prospect parko žvėryne y-
ko orkestro puikiu grojimu, ra erelio veislės paukštis

Visa minėjimo programa (buzzard), kuris, prižiūrėto- 
praėjo ypatingu pasisekimu, jų manymu, yra vienas iš ne- 
Programa savo įvairumu ir veikliausių visame žvėryne 
geru pravedimu suteikė vi- paukščių, didžiausias tingi- 
siems dalyviams geriausio nys. Jokio pas jį gyvumo ne
pasitenkinimo. Minėjimo ren-'ra. Palesa ir vėl tupi sau ant 
gėjai sulaukė daug padėkos šakos ir miega, 
pareiškimų.

Tūkstantinėje minioje ma-

kun. M. Kemežis, 
Stanšauskas ir kiti. Dalyva
vo visi vietiniai kunigai, 
(Pakalnis, Paulionis, Alek- 
siūnas, Lekešis, Laurynaitis, 
Kartavičius, Petrauskas) iš
skyrus kun. J. Balkūną, kurs 
dėl nesveikatos negalėjo at
vykti.

Organizuotosios katalikų 
visuomenės šių metų dides
nioji pirmoji pramoga pra
ėjo didžiausiu pasisekimu. 
Dabar visi, sustiprinta vilti
mi, lauksime Lietuvių Die
nos, kuri bus liepos 3 d. 
Klasčiaus parke, Maspethe.

muz. A. VIEŠA PADĖKA IŠ KUN. A. MILUKO 
PASKAITOS

s>

PAMINĖJO PER RADIJĄ

Vasario 15 d. 9:30 vai. 
vak. iš WMBQ radijo stoties 
Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktis paminėta per J. 
Ginkaus programą. Dainavo 
p.p. Tamkiūtė, Ginkienė, Ki- 
burytė, Vasiliauskas; akom- 
ponavo R. Kurdinaitis. Kal
bėjo p. J. Sagys ir kpt. P. 
Jurgėla, kurs trumpais bruo
žais nušvietė Lietuvos 
riuomenės kūrimąsi ir 
kovas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

ka- 
jos

Pereitą savaitę valdžios 
policijos agentai pradėjo 
gaudyti bootlegerius, kurie 
valdžiai padaro 400 milijonų 
dol. metinių nuostolių.

Pernai sudaužyta per 260 
katilų „samagonkai” virti 
ir sunaikinta per 110 milijo
nų galonų degtinės — nuodų. 
Kiek čia pinigų sunaikinta, 
jeigu, sakysim, kiekvienas 
katilas kainavo nuo 1,800 iki 
25,000 dol.?

Pasaulinėje parodoje 1939 
m. New Yorke valdžios na
mas bus gražios išvaizdos ir 
kainos apie 3 mil. dol. Atida
rymo dieną pats Prezidentas 
pasakys kalbą į susirinku
sius.

Valdžios name bus įtaisyta 
3 skyriai: įstatimdavystės, 
administracijos ir teismo. 
Bus pastatyti bokštai, o jų 
tarpe 13 stulpų — piliorių, 
kurie atstovaus 13-kai pir
mųjų Jungt. Am. Valstybių.

Bridgeportietė veikėja An- 
įteikusiai Amerikos tesi kiek dalyvių ir iš New tanina Nausėdienė, N-nų 

prezidentui milijoną parašų, Jersey — pasveikęs Jersey pranešimu, kandidatuoja į 
prašant pripažinti Lietuvą City kleb. kun. St. Stonis,1 Illinois senatorius.

Norime padėkoti Maspetho 
draugijoms ir visiems drau
gams, paminėjusiems vedybi
nio gyvenimo 20 mt. sukaktį. 
Pirmiausiai dėkojam Alto
riaus, Gyv. Rožančiaus, 
Apaštalystės ir Tretininkų 
draugijoms už mišių inten
cijas, dvasinius bukietus ir 
kitas maldas. Jūsų kilnūs 
pasiryžimai suteikė mums 
daug malonumo ir dvasinės 
jėgos.

Dėkojam giminėms už su
rengimą mums netikėtos puo 
tos Navicko salėje vasario 5 
d. Dėkojam savo dukrelei 
Elzbietai ir žentui K. Taibe- 
riams, seserims Zaukevičie- 
nei M., Kliokienei O., Spičie- 
nei O., p.p. Kavaliūnams, V. 
Zinkevičienei, marčiai ir sū
nui J. A. Urbonams; svočiai 
S. Urbanavičienei už gražų 
pyragą; svotui Z. Kavaliūnui 
ir visiems giminėms ir sve
čiams už dovanas, atsilan
kymą ir nuoširdžius linkėji
mus.

Antanina ir Martynas
Urbonai.

PAGERBIMO BANKIETAS

Vladui ir Marijonai Jan
kevičiams minint moterystės 
25 metų sukaktį, suruošta 
„surprizo” bankietas. Salė 
buvo pilna žmonių. To vaka
ro vedėju buvo K. Pusnikas.

Per vakarienę kalbėjo J. 
Vintienė, P. Jankevičius, EI. 
Vaitekūnienė, P. Pusnikas, 
A. Siska, S. Subatienė, Zaka
rauskienė, A. Terebeiza, Do- 
brovolskienė, Damašas, M. 
Bložis, Mikulskienė, J. Tere- 
beizienė, Jankevičių du sū
nūs (Jonas ir Petras) ir duk
tė Monika. Įteikta graži do
vana. Jubiliatai dėkojo vi
siems už surengtą puotą.

To vakaro šeimininkės bu
vo K. Damušienė, J. Terebei- 
zienė, P. Bendziuvienė, T. 
Pusnikienė. Ten Buvus.

NEW YORK

Aušros Vartų par. šv. Kry
žiaus draugija kitą šeštadie
nį, vasario 26 d., par. salėje 
turės šokius.

Rengiamieji šokiai yra dr- 
jos smagi pramoga, į kurią 
kviečiame visus New Yorko 
ir apylinkės lietuvius.

A. Vainis.

ŠOKIŲ VAKARAS

Šį sekmadienį, vasario 20 
d., Brooklyn Liths ruošia šo
kius, kurie įvyks Grand Pa
radise salėje. Pradžia 8 vai. 
vak. Bilietai po 50 c. Visi 
kviečiami. Vu—rk.

Vasario 11 d. kun. A. Mi
lukas būreliui asmenų Ap
reiškimo par. salėje suruošė 
paskaitą apie angliakasių 
sąjungos įsisteigimą ir lietu
vių nuopelnus jai. Paruoštą 
paskaitą pasivaduodami skai 
tė kun. J. Kartavičius, P. 
Jurgeliūtė ir dr. Vinikas.

Šia paskaita norėta pami
nėti Lotimerio, Pa., skerdy
nes, įvykusias 1897 m. rug
sėjo 10 d., kai Hazletono 
apygardos angliakasiai išėjo 
į streiką. Streikuojančių gru
pėje iš 500 daugiausia buvo 
lietuviai ir slavai. Prie Loti- 
mer kaimo streikuojančius 
angliakasius pasitiko šerifo 
vadovaujama policijos grupė 
ir paleido į darbininkus šū
vius. Nežiūrint, kad darbi
ninkai traukėsi, policija šau
dė į beginklius

Nuo policijos 
21, sužeistų 50. 
skaičiuje buvo 
Ant. Grikis iš
Jonas Tarnavičius iš Lazdijų 
par., Pranas Keidelis iš Vei
sėjų par., Jok. Tamošiūnas ir 
Rap. Rakevičius iš Vilniaus 
gubernijos.

Lietuvių krauju aplaistyti 
angliakasių unijos siekiai 
nenuėjo veltui, išaugo milži
niška darbininkų organizaci
ja, kuri dabar išrūpino dar
bininkams palankias darbo 
sąlygas ir geresnį atlygini
mą.

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9239

fiįijos sukaktis.
Lge IFashingtoa 

įLyra®®’ 
L jiems rupi!

rauks”-

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 80. 4th STREET

VALANDOS: 
1—2 p. P.

Ir pagal sutarti 
Tel.: MAnsfleld 6-8787

VALANDOS:
B—12 ryte 
1— 8 vak

Penktadlenlala uždaryta
Tel.: EVergreen 7-9108,

I
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V^tija vasario 24 c 
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y drauginga 
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^t®o gyvenimo • 
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darbininkus, 
kulkų žuvo 
Užmuštųjų 

5 lietuviai: 
Simno par.,

JUNGTUVĖS

šeštadienį, vasario 
d., Apreiškimo par. bažny
čioje moterystės sakramentą 
priims V. A. Juška su A. E. 
Valentaite ir Juozas Krapu- 
kaitis su T. Puidokaite.

Toje pat bažnyčioje netru
kus bus sušliubuoti Petras 
Malžinskis ir Lilija Kuzmic
kaitė.

šį 19

GIMTADIENIO PUOTA

Vasario 6 d. J. Tumasonių 
bute surengta gimtadienio 
puota jų sūnui Juozui, suka
kusiam 18 metų. Susirinko 
labai gražus draugų ir drau
gių būrelis. Buvo atsilankęs 
ir kun. J. Laurynaitis. Jur
gis susilaukė daug linkėjimų 
ir dovanų.

Po vakarienės, jaunieji 
gražiai pasilinksmino ir pa
linkėjo Jurgiui daug laimės.

Br.

Lietuviai, skaitykite rim
čiausią Tautiškai katalikiš
kos minties savaitraštį —
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So. 4th ir Roebling Sts

į Tel. EVergreen 7-1312

Dr. H. MENDLOWITZ
| Persikėlė naujon vieton, tai yra:
522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

į VALANDOS: į
< 1 iki 8 It nuo Sekmadieni:
į. 7-8 vai. vakaro 10 iki 12 vai. ryV
q FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

Tel. EVergreen 8-7027

ŠTel. STagg 2-2306

SALDAINIU PALOCIUS 
GERIAUSIOS RŪŠIES

į Lengvi užkandSlal, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas

? AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios smetonoe. ALUS Iš geriausių
< bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
? J. GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

S228222222222222222222222222222222ffi222222S22222222S222222J222222!2Sy2222222Ž2222222ž

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 kitokiems pokyliams
Siunčia Ir l kitus miestus.

68 So. 2nd Street, 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.

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS SALINSKAS) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos
84-02 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

(Prie FOREST PARKWAY)

(

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

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

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

51-mas BALIUS
Rengia ŠV. JURGIO DRAUGYSTĖ

Vasario - Feb. 26 d., 1938
GRAND PARADISE BALLROOM

318 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Pradžia 6:30 v. v. Įžanga 40 centij

Gros RETIKEVIČIAUS ir KAIZOS ORKESTRAI
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^Įfllševizmo slibi-r 

savo tėviškei
1 sveikinti ne-u

Estiją.
^uetiĮ. S veikiu-1
^tybįir^jy 'n 

d 
n

.B!n IseseisevL

I ' A 
— |b(
visoje šalyje a 

^paminėta pirmo- po 
.^George Wa-| 
s gimtadienis. Dar!Kl 

0ita šio didžiojo 
^nai nepriklauso- sfc 

i$e ir valstybės 
I-o pirmose dieno- 
lis gerbiamas kaip 
Ibio vadas, gabus 
Fs, žmogaus tei- 
Įii Visus žavi jo 

Skeliąs užtikrinti 
fcybei garbingą 
ištvarką, visais 
1:3 pagarba mini- 
fci tolerancija.

ku

ti'

bui

nai 
ats 
bus 
to 
sei 
liui

'met 
. “ Iriaii 
j-/ . . 
J111U c 

niai j

■ tarnai pra-

In įsteigtas iri““.
I Katalikių.’

*““prekyi

Įligentii 
atstovj 
įmetus

Naujc 
priėmim

folto matyt

^sKSB, kaip 
ligodavome 
Į^ąšykštetų

AMERIKOS KATARAS
Prasidės Vasario 20 d., baigsis Kovo 1 d., 1938

ANGELU KARALIENĖS PARAPIJOS SALĖJE
Šokiams gros J. Navicko ’’Nakties Peledu” Orkestras Pradžia: Sekmadieniais 4:30 p.p., kitais vakarais 7 vai

DAUGYBĖ ĮVAIRIŲ DOVANŲ LAUKIA LAIMINGŲ
JŲ, KURIEMS JOS ATITEKS. SKANŪS VALGIAI IR 
ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PARUOŠTI SUMANIŲ ŠEIMININ
KIŲ SOTINS IŠALKUSIUS IR IŠTROŠKUSIUS.

TAI GERIAUSIA PROGA ILGAIS ŽIEMOS VAKA
RAIS LINKSMAI LAIKĄ PRALEISTI, LAIMĖTI GERŲ 
DOVANŲ IR TUO PAČIU PAREMTI LAIKRAŠTĮ 
AMERIKĄ.
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ŠOKIAI PRIE GERO ORKESTRO NELEIS NEI S’ 
NESNIEMS, NEI JAUNIMUI NUOBODŽIAUTI. LINK 
MINKIS IR NORĖK! VISI PASINAUDOKITE ŠI 
PROGA. IKI PASIMATYMO!
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