
ŠTAI KAIP
Vasario 16 buvo visur pa

minėta. Pamaldos, koncertai, 
vakarienės, prakalbos kuone 
visose kolonijose įvyko. Ra
dio programais jau iš vaka- 
karo minėjimas pradėtas. Ne 
priklausomybės šventė pa
siliks išeivijoje viena gra
žiausių tautos švenčių. Ir sve 
timtaučiai žinojo, kad sekma 
dienį buvo lietuvių tautinė 

t 

šventė — ’’Liepos ketvirto
ji”. Maryland valstybė pas 
kyrusi vasario 16 kaip valsty 
binę šventę — minėti Lietu
vos Nepriklausomybę. 

, t—o—
Šiais metais nepriklauso

mybės šventės proga dvi di
džiausios radio kompanijos— 
Columbia Broadcasting sys
tem ir National Broadcasting 
Company turėjo lietuviškas 
programas. Margučio rūpes
niu CBS perdavė penkiolikos 

I minučių programų iš Chica- 
gos. Aiškiai ir gražiai buvo 
girdima visoj Amerikoj. 
Džiaugėsi klausytojai; nors 
ne visi lietuviai galėjo klau
sytis. Valanda buvo nepato
gi, kadangi pats pamaldų lai
kas bažnyčiose (11 arba 12 
vai.).

Iš Lietuvos programa buvo 
perduota gana prastai. 
Anounceris aiškiai girdimas. 
Bet choras ir solistai ne aiš
kiai buvo girdėti. Piano vi
sus perrėkė. Prezidento kal
ba buvo atidėta į galų, todėl 
amerikiečiai kalbos negirdė
jo. Europos paprastai trans
liuojama programa iš studi
jos visada pasekminga, bet 
iš teatro ar salės niekad nė
ra aiški, nebent vidurnaktyj 
perduodama. Bendrai, nors 
nemalonu, bet reikia pasakyt, 
kad programa buvo neskonin 
gai, netinkamai sutvarkyta.

Ekonominis karas tarp Lie 
tuvos ir Vokietijos baigiasi; 
prasideda Lietuvos ir Vokie
tijos prekybos derybos. Nors 
Hitleris Lietuva ekonominiai 

c.

nenugalėjo, bet lietuviams su 
vokiečiais prekiauti yra svei
ka. Lietuva surado kitų rin
ki]. savo gaminiams. Atida
rius sienų, lietuviams atsiras 
daugiau litų kaime.

Pradėtas ruošti naujas Lie
tuvos seimo įstatymas. Tau
tininkai moka įstatymus kal
ti. Nukals ir šį sau prielan
kų. Visgi lauksim, kada pa
skelbs seimo rinkimus.

’’Draugas” sutinka kelti 
Dovydaičio Fondų, tik prie , 
Federacijos Centro. Sutinka

Nr 7(104). Kaina 3c. BROOKLYN, N. Y., PENKTADIENIS, VASARIO 21 D., 1936 J METAI (Vol.) IV

LENKIJA PRIE SIE
NOS

Kai Franci jos — Rusijos 
kariškos sutarties ratifikavi
mas atsidūrė Franci jos par
lamente, tai Lenkijos Vyriau 
sybė protestuoja Francijai, 
kuri atsakė, kad tai tūščios 
lenkų pastangos sutarčiai pa 
kenkti ir pastebėjo, kad tai 
yra paskutinė proga Lenki
jai pasirinkti: ar dėtis prie 
Sovietų — francūzų pakto, 
arba pasilikti su Voketija, 
kuri supama plieninio žiedo

Lenkija supranta, kad 
draugaudama su Voketija ji 
bus su. ja ir izoliuota. Bet 
perdažni Berlyno svečių vizi
tai Varšuvoj apsukę Lenki
jos vadų galvas ir jie nežino 
ko griebtis.

HITLERIS IŠĖJO IŠ 
LYGSVAROS

Negana, kad Voketijos po
litika yra perdėm nesuderi
nama su tarptautiniais inte

me, kad Federacijai tiktų 
Fondą kelti. Tik Fondų glo
boti galėtų LDS Centras. Iš 
jįj kilo sumanymas. Nereikia 
laukti seimo fondui kelti. 
Tuoj pradėkime. Visi laikraš
čiai pagelbės.

—I(J------

Šį sekmadienį —Vas. 23 
d. New Yorke Cooper Union 
salėje, ukrainiečiai mass-mi- 
tinge protestuos prieš lenkų 
nuožmumus Ukrainoj. Daly
vaus ir lietuviai. Lietuviai 
tepasako pasauliui, kaip 
Vilnijos lietuviai spaudžiami, 
persekiojami Tepasako 
kaip lenkai Lietuvoj liuosai 
gyvena. Senai projektuojama 
organizuoti Lietuvių-Ukrainų 
Draugi] būrelis New Yorke. 
Kodėl neima iniciatyvos mū
sų veikėjai?

’’Amerikos” vajaus laikas 
įpusėjo. Yra sudaryta specia 
Ii vajaus komisija, kuri dar
buojasi, kad vajus pasisektų. 
Laikas būtų suorganizuoti 
vajų platesniu mastu, įtrau
kiant ir visas draugijas į 
darbų. Kitaip pasekmės bus 
blogos.

AMERIKOS LIETUVIU VISUOMENINIO IR KULTŪRINIO GYVENIMO SAVAITRAŠTIS
Entered u Second-Claw matter Mareli 16. 1934 at the Poet Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of Much 1, W29

resais, bet dabar Hitleris vi
sai išėjo iš lygsvaros. Jis rei 
kalauja, kad visi svetur gimę 
ir gyvenanti vokečių kilmės 
gyventojai užsiregistruotų 
konsulatuose ir lauktų pasi
ruošę, kada jie bus pašaukti 
Voketijos karo tarnybon. Ar 
tai ne absurdas, reikalauti, 
kad pav Amerikos vokietu
kai būtų verčiami vykt Hit
lerio armijom. Gerai dar, kad 
Hitlerio agentai nežino jų 
pavardžių], ir negali išvogę 
pristatyti armijon.

Berlynas. — Oficialiai pa
skelbtas dekretas, kuriuo dar 
ban paleista nacių slaptoji 
policija vardu Gestapo, arba 
G. S. P. Šios slaptosios poli
cijos priešakyje yra oro mi- 
nisteris gen. W. Goeringas.

Hitlerio nuosprendžiu GSP 
duotas toks platus autorite
tas, kad ji gali duoti įsaky
mus net provincijų guberna 
toriams. Ši policija užsiun- 
dinta prieš kataliki] jaunimo 
vadus, kurie atsisako pasi
duoti Hitleriui.

Londonas. — Lordas Roth- 
ermere savo laikraštyje Dai
ly Mail paskelbė atvirų laiš
kų Anglijos vyriausybei, rei
kalaudamas atšaukti karo 
laivus iš Viduržemio jūros, 
ypač iš Egipto ir kitų pa
kraščių. Lordas pažymi, kad 
italų lakūnai lengvai gali 
bombomis sunaikinti di
džiausius laivus ir dėlto kil
tų Europos karas.

Washington. — Atstovų 
butas 204 balsais prieš 36, 
priėmė didžiausį taikos metu 
paskyrimų armijai. Armijos 
išlaikymui ir padidinimui 
skiriama -376,886,3333 iir 
$168,359,985 upių gilinimui 
ir prieplaukoms daugiausia 
karo tikslams.

Armija bus padidinta iki 
150,000 kareivių ir bus pas
tatyta dar 565 naujų karo 
lėktuvų.

— Francija ir Belgija vėl 
įspėja Vokietijų, kad ši ne
drįstų apginkluoti' Pareinį.

ATMINKI!
I

KAS GRIAUNA TIKYBĄ 

GRIAUNA ŽMONIJOS

PAMATUS

TRUMPOS NAUJIENOS
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Baltimore. — Pirmoji Am. 
Jungt. Valstybių valstija — 
Maryland Vasario 16-jų — 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Paskelbimo Dienų —pripa
žino valstijos legalia šven
te. Tai gubernatoriaus H. W. 
Nice ir teisėjo W. F. Laukai 
čio pasidarbavimo vaisiai. 
Jie užtai Lietuvos Respubli
kos apdovanoti D.LK Gedi
mino ordenais. Baltimorėj, 
kur ta šventė taip iškilmin
gai švęsta, Lietuvos ministe- 
riui atvykus iš Washingtono, 
15 kanuolių salve pasveikino 
atstovų. Miesas buvo pasi
puošęs tautinėm Lietuvos ir 
Amerikos vėlevom.

Roma — Po 6 dienų kau
tynių italai nugalėjo etio
pus pietuose nuo Makalės. 
Esą sužeista apie 15,000 ir 
žuvę apie 5,000 etijopų, o 
italų žuvę tik 500. To pa
drąsintas Mussolini savo ka
ro vadams įsakęs ’’užimti vi
są Etijopijų” vartojant visas 
karo priemones, net ir nuo
dingiausias dujas.

— Etijopii šaltiniai skelbia, 
kad šiaurės fronte etijopai 
apsupę ir išžudę 20,000 ita- 
hj.

— Italijoj atsirado Musso- 
linio priešų. Jie šimtais grū
dami į kancentracijos stovy
klas. & «

— Prezidento Roosevelto 
iniciatyva, numatomas su
šaukti Pan-Amerikos kongre 
sas Buenos Aires, kame bus 
svarstoma, kaip apsisaugoti 
nuo karo visame Amerikos 
kontinente. Rooseveltas jau 
išsiuntęs 20 valstybių prezi
dentams pakvietimo laiškus.

— Tuo tarpu Amerikos ka
ro žinovai deda pastangas iš
tobulinti lauko patrankas. 
Jiems jau pavyko žymiai pa 
tobulinti 75mm francūzų ti
po kanuolė, kurios taiklus šū
vis siekiąs apie 7 mylias.

— Hitleris nerimauja dėl 
sudarytos prieš Voketija są
jungos. Jo spauda smarkiai 
puola Franeijų ir centralines 
Europos valstijas. Voketija 
susirūpinus ir dėl Sov.\Rusi- 
jos-Franeijos sutarties, ku

rios užtvirtinimas svarsto
mas Franeijos parlamente.

Pakeliui iš Brazilijos į 
Afriką dingo Vokiečių 10 to
nų tranatlantinis lėktuvas; 
iš jo negaunama jokių sig
nalu, v

— Mandžurijoj numatomas 
karas tarp Rusijos ir Japo
nijos. Turtingieji kinai ap
leidžia namus ir kraustosi į 
saugesnes vietas.

— Prekybos sutartis, kuri 
baigėsi 1935 m. pabaigoj, 
tarp Lietuvos ir Sov. Rusi
jos vėl atnaujinta ir žymiai 
praplėsta..

— Už Jugoslavijos kara
liaus Aleksandro nužudymų 
kroatai Mikrai, Pospechil ir 
Raijtich Franci jo j nuteisti 
kalėti iki gyvos galvos. ”Vel 
nio saloj”. Kaip žinome Spa
lių 9 d., 1984 m. su Alek
sandru buvo nušautas ir 
Franeijos premjeras Barthou

— Meksikos vyriausybė ir 
toliau nusistačius persekioti 
katalikus. Meksikos vyskupai 
kreipiasi j pasaulio katali
kus, prašydami melstis, kad 
Meksikos katalikams būtų 
grąžinta laisvė.
' — Sov. Rusijoj susektas 
sąmokslas prieš Staliną. Su
imta 38 iš jų 2 sušaudyta, 
o kiti uždaryta kalėjimuose

— Netik Amerikos J. V. 
bet ir Europoj siaučia šal
čiai ir sniego pūgos, kuriose 
žuvę apie 275 asmenys.

— Am. J. V. Aukščiausias 
Teismas pripažino TVA kon
stituciniu aktu ir patvirtino, 
kad vyriausybė turi teisę 
rengti Wilson Dam — tven
kinį, Alabamoj ir iš ten elek
tros stoties pardavinėti ener
giją. Šis Aukšč. Teismo nuo
sprendis tuo svarbus, kad jis 
p^ipa^ino vyriausybės teisę 
užsiimti bizniu.

Chicago, Ill. — Garsaus 
Swifto fabriko skerdyklų 
vandens rezervuare įvyko di 
delis sprogimas. Žuvo 3 dar
bininkai ir sužeista 23. Vie
nas lietuvis nuo žaizdų jau 
mirė. Karpinskas ligoninėj. 
Nuo sprogimo apylinkės lan
gų išbyrėjo stiklai

I skaldyta. Tas italus nadra- Ikinę 10.000 etiopu karinome- [propaganda už karalių. 1
2
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TOS MIŠRIOS SUTUOKTUVĖS
Lietuvių parapijų kunigai rimtai susirūpino mišriomis 

sutuoktuvėmis. Praėjusiais metais ir šių metų pradžioje I
mišrios sutuoktuvės palyginamai nuošimčiais aukštai pašo
ko. Nekuriose parapijose penkiasdešimtasis sutuoktuvių 
nuošimtis buvo mišrus, kaikur ir daugiau. 0 kiek dar susi
tuokia ne lietuvių parapijose (lietuviškose tuokiasi lietu
vaitės su svetimtaučiais arba lietuviai vaikinai su nekata- 
likėms). * .

Mišrių tikybų sutuoktuves Katalikų Bažnyčia smerkia. 
Tokias net nelaimina prie altorių bet zokristijose ar klebo
nijose. Tik išvengti didesnių nelaimių kunigai, su vyskupo 
leidimu, suriša kataliką su nekataliku moterystėje. Naka- 
talikas-ė tada raštu prižada nesituokti prie ministerio, ne
kenkti katalikui tikybines pareigas atlikinėti ir šeimą iš
auginti katalikiškai. Nepaisant visų prižadų, perkalbinėji- 
mų, perspėjimų, tikybiniai mišrios sutuoktuvės dažniausiai 
būna nelaimingos. Kun. J. E. Rockliffe, Jūrų Apaštalystės 
promotorius, teisingai pasakė: ’’Mišrios sutuoktuvės yra 
šių dienų prakeikimas pasauliui. Jos yra nesuskaitomų 
prasižengimų priežastimi. Jos atsakomingos už prasikaltimų 
padėtį, kurie dasiekė tokios proporcijos, kad žymūs pilie
čiai priversti kitur ieškoti šeimai saugumo, kurio šalis tu
rėtų duoti.” Panašios tikybiniai mišrios sutuoktuvės pas lie
tuvius nepasiekė aukštos proporcijos.

Lietuviai kunigai susirūpinę tautinėmis mišriomis ve
dybomis. Bažnyčia šitų sutuoktuvių nedraudžia. Svetim
taučiai, pažindami lietuvaičių grožę bei darbštumą, noriai 
veda. Iš tokių vedybų didelėj daugumoj yra lietuviams ne
apsakoma skriauda. Dauguma atstoja nuo lietuviškų para
pijų, draugijų ir visai dingsta lietuvybei. Retas kuris išmo
kina vaikučius lietuviškai. Nekurie, atsitraukę nuo savų, 
atšala net ir tikėjime. Prieš tokias vedybas kunigas begink
lis^ Nors.neužgiria, kartais ir papeikia, bet nieko negali 
padaryti, nes lietuviui atsisakius sušliubavoti, nueina pas 
svetimtaučius. Atsitikimų yra, kad dėl gėdos vedasi sve
timtaučių bažnyčioje.

Sutuokktuvėmis jaunoji karta sparčiai ištautėja. Kuni
gai pamoksluose dažnai smerkia panašias vedybas, perspė
ja jaunuosius nedraugauti su nelietuviais, įspėja tėvus bu
dėti, kur šeima lankosi, su kokiais draugaujasi. Taip čia 
tėvų, spaudos ir jaunuolių draugijų pareiga pakirsti kelią 
mišrioms tautinėms vedyboms. J. B.

---------- oOo-----------

VOKIETIJOJ KULTURKAMPFAS 
ĮSISIŪBUOJA

Katalikų Bažnyčia, matyt kenkia abiems kraštutinu
mams: komunizmui ir nazizmui. Katalikybė visada eina 
auksiniu vidurio keliu. Vokietijos naziai žūt-būt nori pasi
žaboti katalikus. Katalikai pergyvena antrąjį kulturkamp- 

, fą. Bismarką nugalėjo, su Hitleriu dar neužbaigta. Hitleris 
pasiryžo atimti iš Bažnyčios mokyklas ir jaunimo draugijas.

Konkordatas užtikrina mokyklų laisvę katalikams. 
Dabar Hitleris konkordatą laužo. Bavarijoj, Vokietijos ka
talikiškiausioj dalyyj 65 nuošimtis balsuotojų nutarė leisti 

- vaikus į viešąsias mokyklas. Pernai tik balsavo už konfe
sines mokyklas, šiemet kaip tik priešingai. Delko? Tėvai pri- 
verstiiiai balsavo; kiti visai nebalsavo. Tad lengvai iš bal
suotojų atsirado 65 nuošimtis už viešąsias mokyklas. Vas.

9 d. Kardinolas Faulhaberis viešai Muniche, Šv. Mykolo 
katedroje, pasmerkė nazius už jų spaudą, už melus prieš 
katalikus ir Šventąjį Tėvą. Tą pat diena ir vėliau naziai 
suareštavo 150 katalikų veikėjų.

Konkordatas užtikrina ir jaunimui teisę organizuotis 
katalikiškai akcijai. Hitleris užsispyręs laužo konkordatą 
ir verstinai rašo visą jaunimą į savo organizacijas. Sua
reštavo pralotą Lidwig Wolker ir kitus jaunuomenės vei
kėjus. Šiuos kaltina ’’politiniu katalikiškumu” ir, juokin
gai, — ’’komunistiniu ir markstistiniu veikimu”. Vyskupų 
ganytojiškas laiškas iš Puidos aiškiai parodo, kaip Konkor
datas laužomas, kaip katalikai dirba tik tikybinį darbą, 
kaip Bažnyčia nesikiša į politiką. Bet naziai negali pakęs
ti tokios organizuotos galės, kaip katalikų Bažnyčia.

Kardinolas Šultė iš Keinio, artymiausias naziams vys
kupas, Hitleriui užprotestavo. Šv. Sosto Nuncijus Berlyne 
Msgr. Cesare Orsenigo taipgi užprotestavo Užsienio Reika
lų Ministerijai. Vokietijos Ambasadorius Vatikane kardino
lui Pacelli asmeniškai išaiškino katalikų padėtį Vokietijoje. 
Kaip viskas baigsis, sunku pramatyti. Šv. Tėvas Pijus XI, 
gerai supranta katalikų padėtį, jiems prijaučia. Vokietijos 
katalikai sąmoningi veikėjai, atskiria tikybinius reikalus 
nuo politinių. Praeities pamoknti, mokės antrąjį kultur- 
kampfą pergyventi.

Keista, kaip istorija dar žmonių atmintyje kartojasi. 
Dar keisčiau, kaip smerktini viduramžiai atrodo tiek juo
kingi prieš dvidešimtojo amžiaus metodus. Kultūra, progre
sas išmokino tik gudresnį būdų persekioti, šaudyti, nai
kinti. Reikia rausti net prieš viduramžius. O tempora, o 
mores. , J.

-----------oOo-----------

KATALIKAI ATKRUNTA
Bendrai lietuvių katalikų judėjimas A. J. V. atkrunta, 

gyve ja. Tai galima pastebėti visose gyvenimo srityse. Kodėl 
taip yra — sunku pasakyti; gal tai bus vaisius katalikų va
dų pasiryžimo atgaivinti lietuvius katalikus ir suburti bend
ram darbui; gal tai bus ir neramumai, kurie siaučia Euro
poj ir Lietuvai grasina atėmimu laisvės, kuriai atgauti tiek 
daug Amerikos lietuviai katalikai aukojo turto ir jėgų. 
Toks visapusiškas katalikiškų jėgų pasireiškimas kataliky
bės ir lietuvybės veikimo dirvoj yra džiuginantis ir daug 
žadantis reiškinys. Be kitų veikimo atsinaujinimo ir įsisiū
bavimo žymių galime paimti kad ir Vasario 16-sios — Lie
tuvos Nepriklausomybės 18-sios Metinės Sukakties minėji
mai, kurie buvo rengti Katalikų Federacijos skyrių. Taip 
ateina žinios iš Bostono, Brocktono ir kitų N. Anglijos vie
tų, kur paminėjimuos dalyvavo tūkstantinės minios. O pas 
mus, New Yorko, dar niekad taip skaitlingo paminėjimo ne
buvo. Garbė mūsų Federacijos Apskričiui, kuris sugebėjo 
per tokį trumpą laiką įjudinti draugijas ir savo veikimu už
imponuoti visą apylinkę. Vasario 16-tos minėjimas tesutei
kia drąsos ir jėgų ateičiai. Visi į darbą: Mus šaukia Dievas 
• m- — ' •ir Tėvynė.

-•.APŽVALGA:-
-------- oOo----- —

AKTAS PRIEŠ SVETIMŠA
LIUS

Dabartiniu laiku Amerikos 
J. Valst yra 2862 svetimša
liai suregistruoti deporta
vimui, jei kongresas prieš 
Kovo 1 d. nesvarstys ir ne
priims taip vadinamo Kerr 
biliaus. Tie 2862 svetimšaliai 
turės apleisti J. A. V. Daugu
ma jų bus priversti atsiskirti 
nuo savo šeimų-, tėvų, vaikų, 
žmonų ir tt. Jie beveik visi 
yra nelegaliai atvykę į šią 
šalį, norėdami kartu gyventi 
su savo šeimos nariais, kurie 
ankščiau gyveno Amerikoj.

Taigi jų deportavimas išeitų 
nenuoseklus, nes tai būtų 
šeimų pakrikdymas. Jų de
portavimas gali būti sulaiky
tas, kaip sakėm, jei kongre
sas priimtų prieš kovo 1 d. 
1936 m. Kerr bilių, kuris tuos 
svetimšilius legalizuotų. 
Kad tas bilius būtų priimtas, 
reikia rašyti laiškus savo 
stato kongresmonam ir pra
šyti užstoti svetimšalius. Ta
čiau sunku tikėti, kad ir taip 
pavyktų išgelbėt nelegaliai 
atvykę svetimšaliai, kai šalyj 
pilna bedarbių ir legaliai čia 
gyvenančių.

PRAEITY IR DABAE 
LIET. MOKYKLA

Kun. Dr.M. Ražaičio kalba 
per radio, sakyta Brooklyn®

(Kun. Dr. M. Ražaičio kal
ba per radio WMBQ).

Lietuvos mokykla varguo
se yra gimusi. Nuostabiai tei
singas yra anų priespaudos 
laikų mūsų mokyklos simbo
lis, vaizduojąs lietuvę moti
ną rateliu gelvsuosius line
lius beverpiančią ir kartu be
mokančią savo sūnų lietuviš
ką raštą skaityti.

kurią vieną anais laikais te- 
lia buvo lietuviško žodžio iš- 
gos. Tik po 1905 m. leista 
turėjome, iki 1905 met1* neva

Rusų pradžios mokykloje, 
tarti. Tai buvo rusinimo įstai 
pradžios mokyklose vieną 
kitą valandą lietuvių kalbos 
pamokyti. Bet ir ši laisve 
buvo palikta mokytojo nuo
žiūrai: — kur jis buvo su
sipratęs lietuvis, tą laisvę 
garbiniai panaudojo savo 
tautoš vaikų naudai; deja, 
tokių vyrų nedaug teturėjo
me ; kiti rusai arba rusų val
džios ištikimi tarnai manė, 
kad režimo sušvelnėjimas ir 
lietuviams suteiktos mažos 
laisvės yra tik laikinas reiš
kinys, ir, laukdami senąją 
tvarką sugrįžtant, toliau no
rėjo tęsti rusinimo darbą.

Tačiau lietuviškos spaudos 
grąžinimas darė nenugalima 
įtaka į anų laikų Lietuvos 
mokyklą. Įvesta lietuvių kai 
bos dėstymas vidurinėse ir 
aukštesnėse rusų mokyklose. 
Tuoj po 1905 meti} pradeda 
veikti grynai lietuviškos 
’’Žiburio”, ’’Saulės” ir ’’Ry
to” švietimo draugijos. Jos 
pirmiausia pasirūpina turėti 
savasias lietuviškas pradžios 
ypač aukštesniąsias mokyk
las — progimnazijas, kursus, 
gimnazijas.

’’’Žiburio”, ir ’’Saulės” 
aukštesniosios mokyklos ir 
didžiojo karo užkluptos ne- 
išyra, o, surinkusios karo 
išblaškytus savo auklėtinius, 
garbingai atsilaiko trejus 
ištrėmimo metus Rusijos gi
lumoje. Būdamos tikros var
go mokyklos, jos tačiau su
teikė galimybių dideliam lie 
tuvi1* jaunimo būriui per ta 
skurdo laikotarpį svetimoje, 
šalyje išeiti aukštesnįjį mo
kslą ir paruošė tokiu būdu 
taip reikalingų būsimai ne
priklausomai Lietuvai jauną
ją darbininkų kadrus. Sugrį- 
žusios 1918 m. į Lietuvą jos 

• buvo pirmieji aukštesniosios

ATAUWpv VUV, A*. _________
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mokyklos branduoliai jau 
laisvoje tėvynėje, o jų auk
lėtiniai — pirmieji tos mo
kyklos mokytojai.

Artėjant aštuonliktoms 
Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuvėms drąsiai galime 
pareikšti kultūringajam pa
sauliui, kad nuo pat pradžių 
tinkamai supratom, jog tau
tos švietimas yra jos nepri
klausomybės laidavimas ir su 
pasididžiavimu konstatuoti 
kad švietimo srityje iki šiam 
laikui padarėme nuostabią 
pažangą.

Ką gi prieš aštuoniolika 
metų turėjome? Bemaž nie
ko. Ką šiandien turime? 
Viską.

Turime visą tinklą- pra-ų 
džios mokyklų, tokį gausų, 
kad vienos mokyklkos sekto
rius yra nedidesnis už 1,5 
Amerikos mylių. Tuurime ne
tik pakankamai, bet net di
delį perteklių savo paruoš
tų pradžios mokyklos moky
toja. Turime privalomo pra
džios mokymo įstatymą, ku
ris visu atsidėjimu yra vyk
domas. Turime, ypač pasta
raisiais trejais metais pasta
tytų, šimtus moderniškai 
įrengtų pradžios mokyklų pa
talpų. Nuo pereitų metų tu
rime naują šešerių metų pra
džios mokykmo įstatymą.

Neturime? Neturime nė 
vieno mūsų kariuomenėje 
analfabeto! Aukštesnėsės mo 
kyklos šiandie yra kiekviena
me didesniame miestelyje. 
Vienos jos yra valdžios, ki
tos švietimo draugijų, kitos 
privatinių žmoni1* laikomos. 
Daugiausia yra valdžios mo
kyklų. Tačiau ne viena jų 
savo kilme yra' buvusios ”Ži 
būrio” arba ’Saulės” drau
gijų mokyklos, tik pastarai
siais laikais, įvairiais sume
timais, bus suvalstybintos. 
Pav. ’’Žiburio” draugija 
nuo 1,27 m, iki šiai dienai 
yra netekusi savo gimnazijos 
Vilkaviškyje, Aukštesnėsės 
Komercijos Mokyklos Kybar
tuose, baigiama uždaryti 
’ ’Žiburio ’ ’ gimnazi j a Kr a- 
žiuose. '

Aukštesnysis mokslas nau
juoju įstatymu turės būti še- 
šerių metų. Vidurinės ketu- 
rių klasių mokyklos, kaip 
nesutinkančios su naujuoju, J 
pradžios mokslą su aukštes
niuoju derinančiu planu, yra 
arba panaikintos, arba naiki
namos. Bet jų vieton jau 
įsteigta ir steigiama daug 
amatų, žemės ūkio ir ruo
šos žemesniųjų ir aukštesnių 
jų mokyklą.

Vidurinis tipas tarp aukš

tesniojo ir aukštojo mokslo 
yra įvairios specialės moky
klos: aukštesnėsės technikos 
mokyklos, muzikos, meno, 
komercijos, miškininkystės. 
Čia reikia priskirti Pirmojo 
Lietuvos Prezidento Antano 
Smetonos vardo karo moky
klą, aviacijos mokyklą ir be 
to kunigams parengti tris 
katalikų kunigų seminarijas, 
kurios tačiau nauju įstaty
mu rengiamasi pakelti į auk
štųjų mokyklų rangą..

Aukštasis mokslas einamas 
Vytauto Didžiojo Universi
tete Kaune. Jis turi filosofi
jos — teologijos, humanita
rinių mokslų, teises, medici
nos, gamtos — matematikos, 
ir technikos fakultetus. Bu
simieji Lietuvos komersan
tai ruošiami Aukštame Ko
mercijos Institute Klaipėdo
je, aukštesniųjįj mokyklų 
mokytojai — Pedagogijos 
Institute, nesenai įsteigtame 
tame pačiame mieste, muzi
kai — Kauno Konservatori
joje, fizinio auklėjimo ir kū
no kultūros specialistai — 
Aukštuose Kūno Kultūros 
Kursuose.

Be to kažin ar rasime ko
kį garsesnį Europos Univer
sitetą, kuriame nebūtų vieno 
kito lietuvio jaunuolio, at
vykusio svetur mokslo ir 
aukštosios kultūros pasi
semti. j

Baigsis senoji generacija, 
ir Lietuuvoje nebus nė vie
no analfabeto, nes net nega
lės jų būti.

Šiandie curime savo mok
slo vyrų, .rašytojų, poetų, 
gana gausia moksline ir vi
sokio žanro dailiąją litera
tūrą. Knyga Lietuvoje šian 
die pigiausia įsigijama, kaip 
visoje Europoje.

Kad toks aktyvus būtų 
visij mūsij nepriklausomo gy 
venimo sričių balansas, kokis 
yra švietimo srityje, mūsų 
likimas yra patikrintas.

Bet ši sritis yra už visas 
svarbiausia. Ji atlaikys ki
tus mūsų tėvynės negalavi 
mus ir šviesos keliais išves 
ją į garbingą ateitį.

Vokiečių firma Siemens 
Halskie turi išradus kaspini- 
nį garsiakalbį, kuris girdėt 
15 mylių aplinkui (R). Jis 
vartoja 120 amp ir turi gar
są 200 watų. Bet Amerikos 
laivynas turi kitos rūšies 
garsiakalbį, kuris girdėt 19 
myliij radisu. Jis veikia ne 
elektros, bet suspausto oro 
principu.

SENOVĖS PĖDSAKAI MŪSŲ KALBOJE
(Ne kalbininko pastabos)

Rašo: Vytautas Sirvydas
I.

Poetas Margalis viename 
savo kuriniij sako ’’Juk se
novė grįžt nebgali”. Tikra 
tiesa, ’’rnūsiĮ dienos, kaip a- 
šaros vienos” nepermaldau
jamai* virsta praeitimi, isto
rija. Tačiau ta senovė, ta 
praeitis, turi kažkokią stebė 
tina savybę mus žavėti, do
minti. Kai mūsų istorikas Si- 
manas Daukantas, norėjo sa

lvo snuduruojančią ir užmi 
gusią tautą išbudinti, jis jai 
parašė ’’Būdą Senovės Lie
tuvių ir Žemaičių” ir seno
vės ’’Lietuvių Istoriją”. Ir 
jo broliai lietuviai taip tą 
senovę pamėgo skaityti, kad 
pirmojo jo istorijos tomo, 
kuriame seniausioji senovė 
iki Gedimino laikij aprašoma, 
šiandie jokiame lietuvį 
knygyne negali nupirkti, 
nors antro tomo dar yra.

Amerikos, Anglijos ir 
Franci jos universitetai ir 
muziejai, milionus dolerių 
aukų iš savo turtuolių pilie 
čių ar vyriausybiij gavę, 
tuos pinigus leidžia mokslo 
ekspedicijoms, kurios kruop 
šciai kasa ir vėto senovės 
miestų griuvėsius, pamirštus 
kapus, kur senovėje žydėjo 
garsios mitanų, hititų, asyrų, 
babilėnų, kretėnų, trojėmj ir 
graikų valstybes. Vienu mė
giamiausiu Mussolinio darbu, 
pinigij trūkumo nežiūrint, 
buvo atkasimas ir atstaty 
mas senovės cezariškos Ro- • 
mos puikiųjįj budinkų ir pa
minklų, kurie tą Amžiną ir 
dabar Šventą miestą darė 
puikiausiu pasaulyje. Tą pui 
kią ir didingą senovę dikta 
torius nori prįkvėpti puiky
bės ir įdėti ’’nugarkaulio” 
šių dienų italams.

Senovę giliau ištirti dva
sia pagavusi ir mūsų brolius 
Lietuvoje. Tiesa, pas mus dar 
maža prityrusių arkeologų, 
veik nėra giliii istorikų, ar 
kalbos žinovų, kokiu buvo 
netaiku 1924 metais pasimi 
ręs prof. Buga. Tačiau, kiek 
mokama, tiek šokama. Šve
dam padedant, atkasta gar
sioji Apuolės pilis netoli 
Skuodo. Gen. Nagevičius/

kuris 1910 metais pradėjo 
arkeologinius darbus Lietu 
voje dirbti, 1923 metais bai
gė atkasti senovės kapus 
ties Prižmončiais ir atkasė 
kapus ties Ęociais, Mockai-’ 
čiais, Skomontais, Norgėliais, 
Kretinga, Kiauleikiais, Kar 
tena, Žadeikiais ir Gargz- 
džiais. Ties Kretinga, lat
viui arkeologui prof. Balo 
džiui dalyvaujant, ištirta 
Impilties pilis. Netoli Šedu
vos atkasta Raginėnų pilkal
nis. Visos panašios ’’senie 
nos” Lietuvoje dabar sura
šytos ir jų savininkams įsa
kyta jas globoti iki valdiška 
komisija ištirs.
Kodėl mokslininkai ir net 

politikai taip ta senove susi 
dominę? Atsakymas aiškus 
ir jį mūsij Kudirka jau Lie
tuvos himne davė: ”Iš praei
ties te stiprybę semia”. Se 
novę pažinę, mes pažįstame 
save pačius/ pajuntame tuos 
siūlus, kurie mus ir mūsų 
gyvenimą saisto. Kas gerai 
tėvus pažįsta, tas geriau pa
žįsta ir save.

n.
Mūsų tautos gilios senovės 

pėdsakai, tačiau, ne vien tik 
pilkalnių ir kapų žemėmis 
užkloti. Jų yra daug ir mū
sų kalboje ir juos, gali būti, 
kasdieną vartojame, kilmės 
nežinodami. Prof. Buga, tą 
pastebėdamas, sykį rašė: 
’’Kalba yra žmogaus gyveni 
m o nuotykių atspaudas. Kal
ba šių diemj mokslininkui y- 
ra archyvas, kuriame jis ran 
da nemaža dokumentų tau 
tų istorijai. Rašytinė istori
ja nieko mums negali pasa
kyti, kokio būta lietuvių 
tautos gyvenimo prieš vienu 
liktą šimtmetį po Kristaus 
(reiškia, tik (devyni gimtai 
metų atgal). Kronikos ir ki 
ti rašyti istorijos šaltiniai 
ničnieko nesako apie lietuvių 
tautos santykius priešistori- 
škoje gadynėje su jos kaimy
nais suomiais, gotais (gu 
dais), skandinavėnais ir Sla
vėnais. Mūsų kalboje ir tiems 
santykiams nušviesti esama 
medžiagos”. (Kalba ir Žodis 
T. L p. 1).

(Bus daugiau)

KEISTI 1935 METŲ 
INVYKIAI 

f -------- .------------------

Jauna mokslininkė Dr. A. 
Pabst darė bandymus su me
ningitis serumu. Kada ji lei
do serumą Gvinėjo kiaulytei 
šį pasipurtė ir serumo įtiš- 
ko į mokslininkės akį; bak
terijos greit pasiekė smege
nis ir Dr. Pabst po 8 dienų 
mirė. •

ii

—o—
Helsingforse, Suomijoj, 

maža mergaitė prarijo vinį 
(cvieką)). Ligoninės dakta
ras jau norėjo daryt opera
ciją. Bet paskutinį kartą no
rėjo pažiūrėt į gerklę. Kai 
jis egzminavo atvirą gerklę, 
vinis šoko iš ten ir pataikė 
daktarui į akį, kurią išmu
šė. Daktaras liko aklas o 
mergaitė sveika.

Nebraskoj maža mergaitė 
žaidė prisirinkusi visokiij 
senų dalykėlių. Kai vyresnio
ji sesutė juokėsi iš jos, mer
gytė metė ir pataikė tiesiai 
į gerklę seną sriubą, kuris 
taip įstrigo, kad daktaras 
turėjo daryt operaciją.

—<o—
Georgijos valst. Amerikoj, 

farmerys Brownas buvo bitės 
įgeltas; jis skubėjo į namus, 
kad gavus amonijos ar ki
tokių vaistų, kurie sulaikytų 
skaudėjimą. Skubėdamas už
bėgo ant gyvatės, kuri jam 
įkirto. Dabar Brownas bėgo 
į artimą miestelį jieškoti pa
galbos iš daktaro. Praeinant 
pro kitą farmerį, jį užpuolė 
šuo (buldogas) ir įkando. 
Daktaras turėjo suteikt tre
jopą pagalbą.

—o—
Perry, New York, atsitiko,- 

kad rytą atsikėlęs ponas 
Struteris rado įsikrausčiusį 
į miegamą verandą bebrą 
(beaver), kuris nugraužė mie 
gančiai žmonai pusę kojos. 
Laimė, bebras pataikė nu
graužt tą koją kuri buvo 
medinė.
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Tennesie valstijoj, Ameri
koj, negras Beason buvo 
perdurtas peiliu jo žmonos 
draugės. Kai ambulas juo
duką vežė ligoninėn, susidū
rė su kitu automobiliu ir abu 
sudužo. Kitas ambulas sku
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bėjo paimt sužeistųjįj ir už
sidegė ant kelio. Tik trečias 
ambulas nuvežė juoduką li
goninėn, kur pasirodė, kad 
žaizda visai nepavojinga. 
Tada Beasom linksmas ėjo 
namon, bet pakeliui buvo 
automobiliaus mirtinai suva
žinėtas.
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SVARBESNI LIETUVOS ISTORIJOS
■ ĮVYKIAI

> i ■ *

(Pažymėta ir kiti Lietuvai reikšmingi įvykiai)

1923 m. sausio 9 d. Klaipė
dos krašte lietuviai sukilo 
prieš okupantus.

1923 m. vasario 19 d. pran- 
4

cūzų ir anglų laivynai, suti
kę lietuvių griežtą pasiprie
šinimą, apleido Klaipėdos 
uostą.

1926 m. gruodžio 6 d. mi
rė pedagogas .Juozas Mami- 
jonaitis.

1927 m. vasario 16 d. mirė 
didis Lietuvos patriotas, auš
rininkas ir rašytojas dr. Jo
nas Basanavičius.

1929 m. kovo 5 d. Kaune 
mirė didis Lietuvos patriotas 
ir Šaulių Sąjungos įlHirėjas 
Vladas Putvinskis.

1930 m. paskelbti Vytauto
t ,

Didžiojo metais.
1930 m. vasario 23 d. mirė 

Kaune, rašomosios kalbos tė
vas prof. Jonas Jablonskis— 
Rygiškių Jonas.

1930 m. gegužės 15 d. Pa
langoje iškilmingai minėta 
Vytauto Didžiojo motina Bi
rutė.

1930 m. liepos 24 d. mirė 
rašytoja pedagogė Marija 
Pečkauskaitė — Šatrijos Ra
gana. I

1930 m. rugsėjo 8 d. iščil- 
mingai paminėtos Vytautos 
Didžiojo karūnavimosi Lie
tuvos karalium 500 metų su
kaktuvės.

1931 m. spalių 15 d. Tarp
tautinis Tribunolas Haagoje 
Lietuvos byloje su Lenkija 
pripažino, jog Lietuva ati
daryti susisiekimą Lentvara- 
vo-Ka^iadorių ruože nepri
valo. Tuo būdu ir šis spren
dimas patvirtina mūsų teisę 
į Vilnių ir lenkams suvere
nių teisių okupuotajam kraš
tui nepripažinta.

1932 m. sausio 14 d. Kaune

dos krašo ’’betcheriados” 
byloje.

1932 m. rugsėjo 10 dieną 
Kaune mirė aušrininkas ir 
varpininkas šaulys Vincas » 
Palukaitis.

1932 m. lapkričio 4 d. mi
rė chorų organizatorius kom- 
poz. Antanas Vaičiūnas, ge- 
dul. maršo ’’Kritusioms šau
liams” autorius.

1933 m. vasario 6 d. Kau
ne misė kalbininkas pedago
gas Mykolas Durys — Duric- 
kis.

1933 m. liepos 14 d. Tilžė
je mirė Prūsų lietuvių veikė
ja Morta aRišukytė.

1933 m. liepos 15 d. lietu- | 
viai Steponas Darius ir Sta
sys- Girėnas savo lėktuvu 
’’Lituanica” išskrenda New 
York — Kaunas, bet, pers
kridę Atlanto vandenyną, 
žuvo liepos m. 17 d. apie 1 
vai., ryto Soldin apylinkės 
miške 120 klm. nuo Berlyno.

1933 m. liepos m. mirė ra
šytojas kun. Kazimieras Pa
kalniškis — Dėdė Atanazas. 
.. 1933 m. rugpjūčio 14 d. 
mirė žinomas visuomenės vei 
kėjas prof. kun. Pet. Krau- 
.jalis.

1933 m. rugpiūčio 17 die
ną Lietuvos skautų stovyk
lą aplankė pasaulio skautų 
šefas gener. Baden Powell.

MOKINIŲ LAIŠKAI IŠ 
LIETUVOS

Draugija Užsienio Lietu
viams Remti prisiuntė Gene- 
raliam Konsulatui New Yor
ke didelį siuntinį laiškų, pa
radyti! Lietuvos mokyklų mo
kinių, Amerikos lietuvių mo
kyklos mokiniams ir bend
rai lietuviams jaunuoliams.

Gautus laiškus Konsulatas
mirė dailininkas Kajetonas 
Šklėrius — Šklerys.

1932 m. kovo 2 d. Klaipė
doje mirė rašytojas Jonas

1932 m. kovo 1 d. Kaune 
mirė veikėjas Andrius — Vy
tautas Marcelis Matulaitis. 

Ji 1932 m. kovo 15 d. mirė 
visuomenės veikėjas miškiniu 
kas prof. Povilas Matulionis. 
' 1932 m. birželio 28.d. Kau
ne mirė didysis lietuvių tau
tos dainius prel. Jonas Ma
čiulis — Maironis.

1932 m. rugpjūčio 11 d. 
Lietuva laimėjo bylą su vo
kiečiais Tarptautiniame Ha- 
agos Tribunole dėl Klaipė-

jau išsiuntinėjo adresatams 
— įvairioms mokykloms, as
menims bei įstaigoms. Tokių 
laiškų bus ir daugiau.

Laiškų rašytojai prašo 
ir Konsulatas ragina gautus 
laiškus atsakyti bei atsakinė
ti ir tuo užmegsti santykia
vimą Lietuvos mokinių bei 
jaunuolių su čia gimusiais lie 
tuviais mokiniais bei jau
nuoliais.

SKUBIAI REIKALINGAS pagel- 
blnlnkas prie namų superlntento. 
Galima vietoj gauti būtą ir pra
gyvenimą, Darbas lengvas, paty
rimas nereikalingas. Nevedęs vy
ras ar našlys kreipkitės: 
Mrs. šlepaltis, 344 Cherry St 
New York City, Telefonas DRy- 
dock 4-2494

našlių ir gyvanašlių. Kadan-

d'Kiekvienas užsitraukimas mazau rūgštus—Luckies yra d.

LENGVAS UZSIRŪKYMAS "
• ■

IS TURININGO, BRANDAUS-KUNO TABAKO

Mes tikime, jog Lucky Strike Cigaretuose yriPer dvidešimt penkerius metus The American 
Tobacco Kompanijos tyrinėjimų stabas nuolat 
darbavosi pagaminti apčiuopiamai puikesnį 
cigaretą - būtent, cigaretą turintį kuo mažiau- 
šiai išgaruojančių sudėtinių dalių, su page
rintu skonio turiningumu -“LENGVĄ VŽSl- 
RŪKYMĄr

B?p Nesenai padaryti che-

įkūnyta skaičius tikrai pamatinių pagerini* 
mn, ir jog visi tie pagerinimai susideda, kad 
pagaminti augstesnės rūšies cigaretą - naujo
višką cigaretą, cigaretą padarytą iš turiningo, 
brandaue-kūno tabako - Lengvą Užsirūkym^

%

Luckies yra mažiau rūgštūs

Rūgštumo Perviršius Kitų Populiarių Išdirbinių, Lyginant Su 
Lucky Strike Cigaretais

S o M o » o
' 1 1 1 1 T 4 4 1---- 1.^ ,‘JL---- > Į j. t ? .1,___ . . J

4 
4 
4 
t 
I 
I 
4 
I
I 
4 
4 
I 
I

BALANCE
Į L U C K V STRIKE

I BRAND B

I BRAND c

I 
I 
I 
t 
I 
I 
I 
I

V*

¥

|:::į ei g a retų išdirbiniai turi 
rūgštume perviršių nuo 

|| 53% iki 100% daugiau 
I?: negu Lucky Strike, f

O
• Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių 

Laboratorijų Ir Tyrinėjimo Grupių

lengvas užsirukymas
IŠ TURININGO. BRANDAUS-KUNO TABAKO — "IT'S TOASTED"
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
... ______

MT. C A E M E L, PA.

”BON VOJAGE” PROGRA 
MA J. E. VYSK. T. MATU

LIONIUI
—o— 

Atsisveikinant su svečiu J. 
E. Vyskupu Vas. 2 d. Šv. 
Kryžiaus Auditorijoje įvyko 
šauni ”Bon Vojage” progra
ma. Auditorija buvo pilnutė
lė. Atsilankiusiųjų tarpe bu
vo matytis šie gcrb. svečiai 
kunigai: kun. S. Dobinis, 
Shamokin, Pa., kun. M. Dau
mantas, Girardville, Pa., ir 
kun. J. Čėsna, Mahanoy Ci
ty, Pa. Mokyklos vaikučiai 
ir parapijos choras puikiai iš 
pildė programą. Kaip ir per
nai Jo Ekscelencijos pagerbi
mui vaikučiai išpildė muzika 
liniai ir sceniškai turtingą 
programą, kurion inėjo ope
retė ’’Tenai Širdis- mane 
traukia”, kuri šiemet visa
pusiškai pasisekė.

Estetinis veikalėlis ”Var
po Balsai” ypatingai vaiz
džiai apibudino Kilnaus Vys
kupo Kankinio dorybes bei 
dvasios ypatybes. Berniukų 
apsirengimas baltuose vienuo 
liškuose rūbuose ir jų pamal
dus elgimasis vienuolyno dar 
že kartu su jų maloniu gie
dojimu scenos koplyčioje, 
darė žmonėse didelį įspūdį. 
Genė Pranckaitytė gabi artis
tė, kaip ir visuomet kuopui- 
kiausiai atliko šių dienų ne
patenkintos panelės keliau
ninkės rolę. Akį veriančioji 
Žynė, Klementina Aniukšty- 
tė, tikrai traukte traukė vi
sų atydą, kuomet žibučiais 
apiberta graikščiai ant pirštų 
galukų iš tamsumos šviesai 
patvinus iššoko ant estrados. 
Varpo Aidutės, Emilija Žvir 
blytė, Ona ir Leona Vitaitės, 
savo skambančiais balseliais 
švelniai reiškė varpo aidą, 
nes ištolo buvo girdėtis kop
lyčios varpo balsas.

Užsibaigus šias estetiškam 
pritaikintam veikalėliui, tre 
čio ir ketvirto skyriaus mo
kiniai su savo gražia Birute, 
Emilija Mazurkevičiute, švel
niu dainavimu ir gestais nu
kėlė visi} mintis į Palangą 
gražiai sudainuodamos ’’Ant

Krašto Marių.”
Mažyčiai gi visus kuoge- 

riausiai palinksmino. Mat, 
apift 50 jų išmaršavo ant see 
nos nešini valizas. Užklausti 
kur važiuoja, pasigirdo atsa
kymas — ”Į Lietuvą su Jo

Ekscel. Vysk. Matulioniu”. 
Vėl užkklausti kas juos vež 
atsakė — ”Gi laivas”. Už
traukia linksmą ’’Pučia vė
jas, neša laivą” jie sau links 
mai dainuodami išvažiavo...

Aukštesnių skyrių mergai- 
sidabinusios niūniuoja. Kas 
čia dabar? ’’Leiskit į Tėvy- 
tės ilgais, baltais rūbais pa- 
nę ” — daina, kurią Lietuvos 
studentai uždainavo stotyj 
Jo Eksc. Vysk. Matulioniui 
grįžtant iš Rusijos nelaisvės 
Lietuvon. Begalo vykusiai iš
ėjo. *

Toliau sekė rinktinis Mo
kyklos choras, kuris du turi
ningus kūrinius atliko: gy
vai ir linksmai Petro Sarpa- 
liaus ’’Tulpės”; gi jaudinan
čiai tobulame derinime Šim
kaus ’’Karvelėli”' Onai Šim- 
niškaitei soluojant.

Gilūs ir širdingi, aiškia 
tarme berniukų, J. Bernota- 
vičiaus, J. Anelausko, L. Ma- 
kavičiaus, K. Kunsaičio ir J. 
Juodžio, atsisveikinimo tarti 
žodžiai išspaudė nevienam dė 
kingumo ašaras. Čionai taip 
pat buvo įteikta puikus gėlių 
bukietas Didžiai Gerb. Sve
čiui.

Gerb. kalbėtojui kun. P. 
Mockui neatvykus, gerb. ku
nigas J. Čėsna įdomia kalba 
užpildė jo vietą pro gram e.

Skaitlingas parapijos cho
ras muzikaliai prisidėjo gau
singai atbukdamas savo dalį: 
”0 Lietuva”, ’’Užtraukime 
Jaunime”, —’’Piauti Link
sma”, ’’Kur Giria Žaliuoja” 
Čia įteikta piniginės dovanos 
Jo Ekscel.; Jonas Laukaitis 
savo trumpa kalbele įdavė 
vyrų vardu, o^ponia W. Shie j 
rant parapijos moterų var- • 
du.

Po širdingos ir karštos di
džiai gerb. klebono kun. dr.

VIEŠA VAKARIENE
PIRMADIEIĮ, KOVO 2 DIEZĄ, 1936 M.

Išleisti Jo Ekscelenciją Vysk. Teofilių Matulionį 
HOTEL NEW YORKER

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

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

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

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

J. .B. Končiaus atsisveikini
mo kalbos, atėjo rimčiausioji 
programos dalis — Didž. Ger 
biamo Svečio Jo Ekscelenci
jos Vyskupo Matulionio kal
ba. Ir nenuostabu, ,nes Jo 
Ekscelencija kuomaloniau- 
siai ir kuoširdingiausiai pra
bilo į susirinkusius ir švelniai 
reiškė padėkos žodžius.

Be abejo, šio vakaro įspū
džiai amžinai pasiliks neišdil 
domi kai]) vaikučių taip ir 
suaugusiųjų atmintyje.

Baltimore, Md. 
— Lietuvos Nepriklauso

mybės sukaktis gerai atšvęs
ta 16 Vasario. Bažnyčioj iš
kilminga suma už žuvusius 
Lietuvos ginėjus. Šv. Mišias 
atnašavo klebonas kun. J. 
Lietuvninkas, asist. kun. A. 
Dubinsko ir kun. K. Keido- 
šiaus; labai įspūdingą patrio
tišką pamokslą pasakė kun. 
Dr. L. J. Mendelis, visi} min
tis nukreipdamas į Lietuvą; 
rodosi, kad jis ten buvęs ir 
žinojo, ką mes ten labiausiai 
mylėjom prieš 40 metų.

Po pietų prasidėjo nepap
rastai didis lietuvių judėji- 

rnias: vieni bėga pas kaimy
nus radio klausyt iš Kauno, 
kiti bėgo ant stoties pasitik 
ti p. Minister] Žadeikį, iš 
Washingtono. Jam atvažia
vus 15 kanuolių šūviai svei
kina, apylinkė net virpa; kas 
nežinojo, turėjo išgąsčio 
vėliau, Maryland Teatre 
prakalbos. Parapijos salėje 
Federacijos skyriaus sureng
tas patriotiškas, kultūringas 
vakaras: programa buvo toki 
įspūdinga ir tai plati, kad 
per keturias valandas tęsėsi 
ir tai dar liko kalbėtojų ir t 
solistų nepakviestų ant sce- 

į nos, nes jau 12 vai. nakties 
• užklupo. J. Čižausko parapi
jos choras puikiai dainavo 
Lietuvos ir Amerikos .Him
nus ir kitokias lietuvių dai-

neles, kurios kelte kėlė pub
liką. Parapijos Mokyklos 
vaikučiai vaizdavo Lietuvą 
ir kitus aptriotiškus žaislus, 
kurie žavėjo ir juokino pub
liką. Ukrainiečių parapijos 
choras dainavo, jų vaikų šo
kimas, tai lyg ratelio |pulės 
sukimasis apie 12 atmainų 
atliko, o artistės M. Čižaus- 
kienės Moterų Choras vėl ne
paprastai visiems patiko. Be 
to, čia buvo dviejų karių sar
gyba. Dr. J. Bučnis perstatė 
kalbėtojus. Publikos < stovin
čių ir sėdinčių buvo tiek už
kimšta, kad praeit buvo sun
ku.

— Draugysčių salėje tuo 
pat laikų buvo biznierių ir po 
litikierių vakarienė, kur p. 
Ministeris užkabino Guberna
toriui ir kitiems Gedimino 
Kryžius; ten ir publikos bu
vo iki šešių šimtų.

Valio Baltimorės lietuviai, 
kad taip puikiai visoms pu
sėms paminėjo Lietuvos Ne
priklausomybės 18 sukaktį.

J. K.

Newark, N. J.

Šv. Trejybės lietuvių pa
rapija ruošia iškilmingą pa
rapijos vakarienę Vasario 23 
d. ir blynų istorišką balių 
Užgavėnių vakare Vasario 25 
d. 1936 m. parapijinėje salė
je (207 Adams St.) Darbš
čios šeimininkės darbuojasi, 
ruošia puikią vakarienę, 
kad svečius patenkinti; par
traukė kalakutų net iš Indi
jos; parūpino ir kitokių ne
suskaitomų dalykų, kurie bus 
naudojami vakarienės metu. 
Taipgi bus įvairi programa, 
o paskui prasidės šokiai ir 
tęsis iki pirmai valandai ry
to. Orkestrą rinktinė grieš 
visokius šokius.

Kviečiu visus savo para
pijomis ir kaimynus atsilan
kyti ir pasinaudoti prieš už- 
gavėninėm linksmybėm, o 
paskui pradėti švęsti gavėnią

Kun. I. Kelmelis klebonas

Vasario 9 d., Šv. Trejybės 
bažnyčioj gerb. kleb. Ignas 
Kelmelis surišo moterystės 
ryšiu seną parapijietę ir ži
nomą veikėją ponią Marcelę 
Arbušauskienę su Bladu Sve- 
tiku

Vestuvių pokilis įvyko šv. 
Jurgio Draugijos salėj. Jau 
navedžiams dovanas įteikė: 
ALRK Moterų S-gos 68 kp:. 
nes Arbušauskiene net 5 me
tus buvo kuopos fin. rašti
ninkė. Šv. Rožančiaus drau
gija, kaipo savo pirmininkei, j

< • ' , .
r Bendrai visos įlinkėjo ilgiau
sių metų ir geros laimės mo
terystės stone.

Jersey City, N. J.

Kun. Petras Vanagas, vie
tos lietuvių parapijos klebo
nas, išvyksta į Lietuvą, ka
me mano apsigyventi. Jo iš
leistuvių paskutinis balius 
įvyks šį šeštadienį, vasario 
22 d. parapijinėj salėj. Visi 
kviečiami dalyvauti ir pasku
tinį kartą atsisveikinti su 
savo ilgamečiu klebonu. Yra 
užkviestų ir manoma daly
vaus garbingų svečių ir iš 
toliau. Rep..

VARGONIKAI
SUKRUTO

Vasario 12, 1936 m. Brook 
lyne pas muz. J. Brundzą 
įvyko D. N. Yorko apskri
ties Vargoninkų svarbus pa
sikalbėjimas, kuriame J. Ži
levičius įnešė sumanymą pri
sidėti prie Iškilmingos vaka 
rienės, kuri įvyks pirmadienį 
Kovo 2 dieną-1936 m. Hotel 
New Yorker, New Yorke, pa
gerbimui ir išleistuvėms Jo 
Ekscel. Vysk. Teofiliui Ma
tulioniui, kuris išvyksta į 
Šventąja Žemę. Šią viešą va
karienę rengia Rytų Prov. 
Kunigų Vienybė ir Didž. 
N. Y. R. Katal. Federacijos 
Apskritys. Vargoninkai vien 
balsiai nutarė netik asmeniš
kai pirktis tikietus ir daly
vauti šioje vakarienėje, bet 
ir prisidėti prie programos. 
Nutarta sugiedoti ir sudai
nuoti keletą giesmių ir dai
nų. Žinoma, dalyvaus ir kiti 
dainininkai. Po susirinkimo 
Laisv. Men. J. Žilevičius sė
dos prie piano ir kitų var
goninkų apsuptas stvėrėsi 
praktikų darbo. .

Taigi čia pas muz. J. 
Brundzą įvyko nepaprastas 
dalykas: užsimezgė pirmu
tinis apskrities vargoninkų 
choro mazgas. Šis Vargom 
choras bus pliusas mūsų ko
lonijose meno ir kultūros 
dirvoj. Šis choras vienys 
Apskr. vargoninkus į vieną 
ryšį, taipgi mėgins kelti ir 
skelbti Lietuvos Giesmę ir 
dainą lietuvių ir svetimtau
čių trape. Reikalui * prisėjus, 
kada įvyks koks visuomeniš
kas, bažnytinis ar tautiškas 
apvaikščiojimas, mūsų vargo 
ninkai Jau dėsis su savo bal
su ir gabumais. Toliaus pa
skelbsime daugiau ir smul
kiau apie vargoninkų tve. 
riamą chorą

J, E. Tam°saitis.
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Į Didžiojo New Yorko Apylinkėj Į
FONDAS VIS AUGA

Naujų raidžių fondas kas
kart auga. Taip šią savaitę 
kun. J. Paulonis prisiuntė 
’’Amerikai” tokį laišką;

St. George’s Church 
Rectory: 207 York Stret, 

Brooklyn, N. Y.
Vasario 17, 1936. 

’’Gerb. Prieteliai:
’’’Prašomi mūsų geros pa

rapijietės Marcelės Kočienės 
68 Hudson Avenue, Brook
lyn, N. Y. šiuomi prisiunčia- 
me Tamstoms čekį sumoje 
$5.00, kuri malonėsite pas
kirti sekančiai: prenumera
ta vieniems metams ’’Ameri
kai” ir auka ’’Amerikai 
$3.50.” W f * 1 * '

Mes tą p. Kočienės auką 
paskyrėm naujų raidžių fon
dui, kuris jau turi viso $73.- 
50. Kas bus sekantis, kas su
pras reikalą ’’Amerikai’” įsi
gyti naujas raides, kurios 
būtų lengviau skaityti jau
niems ir seniems, o mums 
darbą palengvintų.

Per šią savaitę ’Ameriką’ 
1936 metams užsirašė šie as
menys;

Per X-ą: Mrs. M. Dragū
nas, Mrs. Skrudulienė, Mrs. 
Kulikauskas, Mrs. K. Dum
blis, Mrs. Poderys, J. Adams, 
0. Raulinaitė, J.. Dailidėnas, 
A. Speičys, J. Gajauskas, A. 
Bačiuška.

Per Rev. J. Balkūną: — 
K. Gutauskas, J. Titėnis.

Per J. Karalių: Baltimo
re, Md.: V. Pečiulis, J. Gen- 
cevičius.

Per Rev, P. Lekėšis: K. 
Nedzinskas.

Per M. Siderienę; Mrs. 
Roland.

Per Rev. K. Paulonį: — 
Marcelė Kočius.

Per muz. J. Jankų: V. Ze- 
lionis, M. Visgirdas, K. Da- 
•ąašienė.

Per Mrs Brangaitis: — B. 
Petkaitė.

VYSK. TEOFILIUI MATU

LIONIUI VAKARIENE

Jo Ekscelencija vysk. Te
ofilius Matulionis išvyks iš 
Amerikos kovo 3 d. Jį išleis
ti Rytų Provincijos Kunigų 
Vienybė ir N. Y. ir N. J. 
Federacijos apskritys ruošia 
vakarienę Hotel New Yorker

1

North Ballroom, kovo 2 d. 8 
vai, vakare. Tikietus galima 
iš anksto gauti pas savo kle
bonus arba nuo provincijos 
pirmininko kun. J. Balkūno, 
64-25 ferry Ave., Maspeth, 
N. Y.. Tikieto kaina asme
niui $2.50 arba porai $4.50. 
Vietas rezervuoti galima ligi 
Vasario 25 dienos. Visuome
nė prašoma kuoskaitlingiau- 
sia vakarienėje dalyvauti ir 
pagerbti Gerb. Vyskupą Kan 
kinį. Tikietai taipgi gauna
mi ’’Amerikos” redakcijoje.

Karai. Angelų Parap. cho
ras, ved. muz. P. Dulkės. 
Pirma vienų merginų, pa
skui bendras choras ir gale 
vienų vyrų choras išpildė 
gražią dainų programą. Jai 
užsibaigus programo vedėjas 
paskelbia, 15 min. pertrauką, 
po kurios sekė judomi pavei
kslai iš Lietuuvos, kuriuos ro
dė A. Kazlauskas. Po pavei
kslų sekė šokių muzika.

Reikia manyti, kad kitais 
metais Federacijos Apskri 
tys paims didžiausią salę 
Brooklyne ir ją sugebės pri- 
kviesti pilną publikos.

’’SURPRISE PARTY”

VASARIO 16-JI BROOK-

LYNE
Vasario 1 5d. U. Mikulskie

nė su dukrele Alice savo vy
rui ir tėvui J. Mikulskiui su
rengė ’’Surprise Party” gim 
tadienio proga. Vakare sve
čiai susirinko ir kai P. J. 
Mikulskis sugrįžo į namus, 
nustebo ir ištarė ’’Surprise”. 
Rado svečius prie stalo pa
puošto gėlėmis ir apkrauto 
valgiais ir gėrimais ir dide
liu Gimtadienio Pyragu. Visi 
valgė, linksminosi, juokėsi. 
Celebrantui įteikta daug do
vanų ir linkėjimų. Iš svečii] 
buvo gerb. kun. N. Pakalnis, 
ir kun. J. Kartavičius. Gi
minės ir artimi draugai, iš vi
so apie 50 žmonių. P. Mi
kulskis dėkojo už surengtą 
puotą ir gražias dovanas. Vi
si pasilinksminę iki vėlumos, 
skirstėsi linkėdami ilgiausių 
ilgiausių meti} p. Mikulskiui.

Ten buvęs.

Didžiojo Neiv Yorko
Federaciįos A pskritis

Penktadienis — Vasario 28 
d. Paskutinis mėn. Penkta

dienis.

Visų draugijų dėmesiui 
primename, kad penktadienį 
vasario 28 d. vakare lygiai 
8:30, įvyksta Federacijos ap
skričio mėnesinis . posėdis. 
Visi matėte ir skaitėte drau
gijų atstovų,dalyvavusių pra 
ėjusiame Federacijos pasėdy 
pavardes, tilpusias '’Ameri
kos” skiltyse. Tai veiklūs 
draugijų pasiuntiniai. Reikia 
manyti, kad ir šiame pasėdy 
je visi dalyvaus ir beto, dar 
bus ir naujų atstovų, kurie 
atstovaus naujai prisirašu- 
sias draugijas. Dalyvavusių 
draugijų atstovų Feder, po
sėdžiuose visuomet bus pa
vardės talpinamos šiame sky 
riuje, kad, draugijos matytų 
ar dalyvauja jųjų rinktiniai 
atstovai katalikiško veiki
mo darbe.

Taipgi primename, kad 
jau laikas draugijoms apsi
mokėti metinius mokesčius, 
t. y. du dolerius, iš kurių vie
nas palieka Apskrityje, o ki
tas siunčiamas Federacijos 
Centrui.

Pavyko
.Pirmas Federacijos Apskri 

-

Šiemet apylinkės katalikai 
pirmu kartu po kelių metų 
rengė Vasario 16-ją atskirai 
nuo kitų srovių. Lyg sunku i 
buvo tikėt, kad minėjimas 
bus sėkmingas; mat čia vis 
buvo nuomonė, kad bendrom 
jėgom galima sutraukt dau
giau publikos* Tačiau išėjo 
kitaip: šiemet žmonių prisi
rinko tiek, kad vos tilpo 
svetainėj; jaunimas net ant 
balkonų stovėjo. Programa 
buvo gana įvairi. Šventę ati 
darė Federacijos Apskrities 
pirmininkas kun. N. Pakal
nis, apibudindamas šventės 
tikslą ir svarbą, pasidžiau
gdamas gausiu, ypač jauni
mo susirinkimu. Programą 
vesti perstato seną ir žymų 
katalikų darbuotoją Kazį 
Krušįnską, kuris trumpai 
nupiešė Lietuvos praeitį, lais- i 
svės netekimo priežastį, vė
liau kovą dėl jos ir pagaliau 
laimėjimą, kurio pasidžiau
gti čia susirinkta. Pakviečia
mas Apreiškimo choras, kuris 
muz. Jankaus vadovaujamas 
išpildo keletą gražių, patrio- 
tinių dainų, kurių tarpe ir 
naujai komp. Žilevičiaus pa- Į išrinkta komisija čigonij va- Į taip mostelti ranka ir paša- 
rašyta ’’Vasario. 16-ji” . Po 
to seka Šv. Jurgio parapijos 
choro grupė, vad. muz. J. 
Brundzos. Po jo kalba ”A- 
merikos” redakt. Kazys Vil
niškis, nušviesdamas sunkią 
lietuvių tautos kovą dėl lais- Į lankė tiek daug jaunimo; tai 
vės ir nepriklausomybės ir 
prisimindamas tą didį džiaug 
smą, kuriuo visa tauta gyve
no atgavus laisvę. Priminęs, 
kad ir dabar dar sostinė su 
trečdaliu teritorijos priešo 
rankose ir kad iš vakarų Lie
tuvai vėl gręsia pavojus, ra
gina visus be savo kasdienių 
reikalų nepamiršti ir savo 

Į Senosios Tėvynės. Po to seka

IŠ MASPETHO SĄJUNGIE-

ČIŲ VEIKIMO

Mot. S-gos 30 kp. laikė su
sirinkimą vasario 5 d. para-

SEKTINAS PAVYZDYS

Sakoma: ’’Žodžiai paragi
na, o pavyzdys patraukia”. 
Štai kokį laišką Tėvas Bruži
kas, S. J. gavo iš vieno ”A- 
merikos” skaitytojo J. Ka
raliaus, kuris gyvena Balti
more, Md. Jis rašo: ’’Kaip 
bus taip! Dėl vieno dolerio 
gal kaip nors apsieisiu. Šia
me laiške siunčiu vieną do-

pijos salėj, kurį atidarė pir- herį įr prašau man atsiųsti 
min. A. Jocienė malda. Ap- ’žvaigždę’”. Kurie skaitote 
svarstyta bėgamieji reikalai, k gražų p. Karaliaus atsilie- 
išrinkta delegatės į apskritį, pimą, malonėkit^ kiekvienas

karui Vasario 8 d.
— Vasario 8 d. — šeštadie 

nį, kuopa surengė ’’čigonių 
vakarą”,
ir pasekmingas. Ypatingai Įčius naujų skaitytojų, 
reikia pasidžiaugti, kad atsi-

kyti: ’’Kaip bus, taip! Dėl 
vieno dolerio gal kaip nors 
apsieisiu!” Tada Jėzaus Šir- 

kuris buvo gražus Į dies laikraštis gautų tūkstan 
Lau

kiu su pasiilgimu. Norintie
ji gauti šv. Raštą prideda 
dar dol., kad ir pašto.ženk
lų. Šis adresas yra nuolati
nis; Rev. J. Bružikas, S. J., 
259 N. 5th St., Brooklyn,

pirmu kartu Maspethe. Ša
tės ir jįj dukrelės buvo gra
žiai pasipuošę įvairių spalvų 
kostiumais, už kuriuos ir lai
mėjo gražias dovanas: pirmą 
dovaną laimėjo O. .Levanavi- 
čienė, 2 — V. Kunickienė, 3 
— T. Tamašauskienė, 4 — 
p-lė Gedvilaitė. Dovanas su- 
aukavo kuopos narės, už tai 
joms ačiū.

P. S. Tėvai Jėzuitai leidžia 
už tokią pat kainą irgi ’’Mi
sijų” laikraštį. Be to, kas 
gavo per Tėvo And. Rudami 
nos užtarymą malonių, pra
šau atsiliepti. J. B.

ties darbas — 16 Vasario 
Lietuvos Nepriklausomybės | 
apvaikščiojimas — šauniai 
pavyko. Apreiškimo didžiulė 
salė pilnutėlė publikos. Jau
nimo daugybė. Programa gra 
ži. Jaunuolis Kazlauskas ro
dė krutamuosius paveikslus 
iš Lietuvos gyvenimo bei iš
kilmių. Šiam parengimui 
buvo Apskričio paskirta ko
misija iš sekančių asmenų; 
St. Lukoševičiaus, J. Tuma- 
sonio, V. Daubaro, ‘M. Bran- 
gaitienės ir K. Masaičio. Ko
misija atliko savo darbą pa
vyzdingai.
Federacijos Apskričio Vaka
rienė Kovo (March) 22 d.
Sekantis didelės svarbos 

Apskričio darbas tai vakario- 
nė.Mes privalome smarkiai 
dirbti, kad būti) taipgi kuo
mi pasidžiaugti. Vakarienės 
pasisekimas ar nepasisekimas 
liudys kaip mes esame orga
nizuoti ir disciplinuoti. Jei
gu šis taipgi Federacijos ap
skričio nutarimas (rengti va 
karienę) pavyks, tada mes 
galėsime eiti drąsiau prie į- 
vykdimo kitų užsibrėžti} dar 
bų. Kolkas liūdėti ne tenka, 
nes visur girdisi pakilus li
pas, noras dirbti.

Viena iš darbščiausių ko
misijos narių Vakarienei ren 
gti, gerbiama Stanisl. Suba- 
tienė jau turi pagaminusi ti
kietus ir jau skleidžia juoi 
po platųjį Brooklyną .Se
kantieji yra vakarienei reng
ti komisijos nariai;

Stanislava Subatienė, V 
Kivyta, M. Milašauskaitė, E 
Tamašauskaitė, A. Kazlaus 
kas, F. Kizis, 
V. Žemantauskas, M. Kučin
skas, O. Petrulienė, A. Rapul 

įskienė, P. Draugelienė, K.
Dumblienė, M. Brangaitienė, 
Jakupčionienė, Gerulienė V. 
Daubaras, M. Ulevičienė.

Komisijos sąstatas rinkti
nis. Reikia manyti, kad ren 
giama vakarienė pavyks.

Katalikų akcijos kursai
Gavėnios ]aiku bus ren

giami parapijose Katalikų 
Akcijos — Katalikų Veikimo 
—kursai. Šie kursai jau se
niai buvo pageidaujami. Bud 
geros progos susipažinti tfu 
katalikiško veikimo tikslais 
ir priemonėmis. Kursų tvar
ka, vieta bei prelegentų — 
kalbėtojų vardai bus paskel
bti šiame skyriuje sekančia
me ’’Amerikos” numeryj.

Kun. Norbertas Pakalnis, 
Fed. Apskr. Pirmin..

. Kazlauskas,

I
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Karai. Angelų Pa ra p.

Šį sekmadienį vasario 23 
d., tuoj po sumos, įvyksta 
parapijos salėje Šv. Vardo 
draugijos mėnesinis susirin
kimas. Visi nariai prašomi 
atsilankyti. Valdyba.

Sekmad. Vasario 16 d. Lie 
tuvos nepriklausomybės die
noje, mūsų gerb. klebonas 
kun. J. Aleksiūnas per 9 vai. 
šv. Mišias ir sumą pasakė 
gražų, tai dienai pritaikintą 
pamokslą. Nors pats yra čia 
gimęs ir augęs, bet apibudi
nant Lietuvos praeitį su jos 
svetimų jungu, daugelis taip 
vargais ir priespauda po 
susigraudino, kad ypatingai 
senesniems, gailesčio ašaros 
suvilgė blakstienas. Be abe
jonės, daugumui prisiminė tie 
žiaurūs laikai, kada už ne
kalčiausią maldaknygę ir lie
tuvišką kalendorių teko pa
justi ant savo pečių rusiško 
uredninko ar žandaro nagai- 
ką ir pakvėpuoti troškiu ka
lėjimo oru. Gal nevienam 
prisiminė ir garsioji Kražiiį 
skerdynė, kur beginant baž
nytėlę tapo desėtkai žmonių 
— moterų ir kūdikių kazokų 
nagaikomis ir kardais mirti
nai sukapoti ir upėje paskan
dinti.

Baigdamas pamokslą ragi
no visus, o ypatingai jauni
mą, būti gerais tėvynės ir 
bažnyčios mylėtojais ir gynė
jais. Taip kad kiekvienam 
privalu kūną atiduoti tėvy
nei, o sielą — Dievui.

J. Mį Laitis.

Susižeidė
Muz. P. A. Dulkė netikėtai 

susižeidė, kad nešant raidato- 
rių laiptais jo bendradarbiai 
radiotornj paleido ir šis už
krito tiesiai ant p. Dulkės 
kojų. Dabar jis vaikšto, su 
laždom. 

9

. Linkime muz. P. Dulkei 
greitai pasveikti, kad dar
bą, kuriam esate taip širdin
gai atsidavę, galėtumėt vary 
ti toliau.

Dalyvavo choras
Klebonas J. Aleksiūnas 

per porą sekmadienių iš sa
kyklos priminė, o Vasario 16 
'tikrai ragino, kad visi para- 
pi jonai ir jaunimas turi da
lyvauti Apreiškimo salėj, ka- 
Ime apvaikščiota Lietuvos 
^Nepriklausomybės 18-ji meti- 
Inė sukaktis. Mūsų choras, 
[nors jo vadas muz. P. Dulkė 
vos lazdomis pasiremdamas 
[paeina, neatsisakė ir daly
vaudamas gražiai išpildė dai-

nų programą. Tai ištikro di
delis ir girtinas pasišventi
mas.

Jau 20 metų kai Brookly- 
ne veikia Mot. S-gos 24 kuo
pa. Sunku viską išvardinti, 
kas šiame laikotarpyj buvo 
nuveikta. Ypatingai tuo lai
ku, kuomet kuopa susitvėrė, 
daug prisidėjo tveriantis Lie
tuvos Nepriklausomybei, kai
po Raudonojo Kryžiaus ir 
Tautos Fondo skyrius.

Šiais metais vasario 9 d. 
kuopa šventė savo 20 metų 
gyvavimo sukaktuves. Kara
lienės Angelų Bažnyčioje at
laikytos pamaldos, kurių 
metu visos narės priėmė Švį 
Komuniją, o pritaikintą pa- 
moksklą pasakė prof. kun. 
Ražaitis. Po to įvyko iškil
minga vakarienė, kurion atsi
lankė pilna salė žmonių. Sve 
čių tarpe matėsi gerb. kleb. 
kun. J. Aleksiūnas, kun. N. 
Pakalnis, kun. J. Laurynai- 
tis ir iš Lietuvos svetys 
prof. kun. Ražaitis. Keik vie 
nas jų pasakė gražias kalbas. 
Be to, kalbėtojais buvo K. 
Krušinskas, K. Vilniškis, Mo
terų S-gos 29 kp. Brooklyn, 

- vardu U. Mikulskienė, 30 kp.
Maspeth, N. Y. Nedzinskie- 
nė, 35 kp. C. Brooklyn, 'N. 
Y. M. Brangaitienė, 53 kp. 
Linden, N. J. Ašmantienė, 
63 kp. Kearney, N. J. Miliu- 
kaitienė, viet. Šv. Rožan
čiaus draugijos — A. Paže- 
reckienė ir viet. kuopos na
rė T. Barziliauskienė. Aps

kričio vardu kalbėjo S. Su- 
batienė.

Visos kalbos buvo tikrai 
draugiškos ir įvertinančios 
kuopos praeities gyvenimą. 
Svečiai buvo rūpestingai ap
tarnaujami jaunų parapijos 
mergaičių. Vakarienė Para
pijos choro rinktinė mergai
čių grupė, vad. muz. P. Dul
kei, išpildė dainų programą. 
Kai paprastai, muz. P. Dul
kė, čia taipgi nemiršo specia- 1 
lėmis dainelėmis apdainuoti 
Mot. S-gos suvažiavimą ir 
viet. kuopos pirmin. p. K. 
Dumblienę. Visi svečiai buvo 
pilnai patenkinti ir džiaugė
si linksma vakaro nuotaika.

Šeimininkės buvo: pp. V. 
Kirvelienė, 0. Daubarienė, E. 
Gustavičienė, Simoškienė, R. 
Butauskienė, Tvaskienė, K.. 
Dumblienė, o visų šeiminin
kių vardu kalbėjo B. Radze
vičienė. Šiam parengimui va
dovavo ir programą vedė kp. 
pirmininkė K. Dumblienė.

Širdingą padėką kuopa rei
škia Mot. S-gos 29 kuopai už 
draugišką sveikinimą per ra
dio, muz. P. Dulkei už pa- ' 
ruošimą ir išpildymą gražios 
programos ir visiems sve
čiams už atsilankymą.

JURGUTĖS BALIUS

Brooklyno Švento Jurgio 
Draugijos 48-tas metinis ba
lius įvyks šį šeštadienį, Va
sario 22 d. Grand Paradise 
salėj. Prasidės 6:30 vai. vali 
kare. Visi draugai ir jų pa
žįstami kviečiami atsilankyti.

I
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EVERGREEN 8-9770 /

JOSEPH GARSZVA J
OBABOBIUS IB BAIBAMUOTOJAS j

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y. <

Telephone: Evergreen 8-7027

GARSAS BAKERY, Inc.
SAVININKAS—A. SHRUPSKIS

Gera Duona—Žmogaus Sveikata
Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tik

rą Lietuvišką Duoną. "GARSO” KEPTUVE kepa geriausią Lietu
višką Duoną, Keiksus ir Pyragaičius vestuvėms ir kitokiems po- 
kiliams. Siunčia ir j kitus miestus.
68 So, 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2—5043 NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS, Inc.
BIELIAUSKAS <

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS <
850 Grand Street, Brooklyn, N. Y. '

Tel..: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

Priešais Apreiškimo Bažnyčią '
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

I

48-TAS METINIS

RENGIA ŠVENTO JURGIO DRAUGYSTĖ
SUBATOJ, VASARIO 22 DIENĄ, 1936 M.

GRAND PARADISE SVETAINĖJ
318 Grand St., kamp. Havemeyer St. Brooklyn, N. Y 

Nuo 6:30 vakare
ŠOKIAI BE PETRAUKOS

Lietuviškiem šokiam RjEHTKEVIČIAUS ORKESTRĄ 
Amerikoniškiem šokiam KAIZOS ORKESTRĄ 

ĮŽANGA 40 CENTU ASMENIUI
Širdingai užkvlečlame visus KOMISIJA

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

per tai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

Sveikata — didžiausias tur
tas pasauly.
Kas nori Kauno duonos, gali 
gauti į stubas Brooklyne.

Kreipkitės adresu:

JONAS MIKOLAITIS
380 So. 3rd Street, 
Brooklyn, N. Y.

|ei norit gauti į kitus miestus ar farmas, kreipiktčs:
1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.

N. MASENAS BAKING CO.

to“

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

72nd Street, Maspeth, N. Y

i

Tel. STagg 2-0783 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA 
(LEVANDAUSKAS) 

i GRABORIUS 

107 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

įoioiu- |skaldyta. Tas italus nadrn. Ikiiie 10.000 Pt.innn 1™.™^™^ i i
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Wvėūių Vakariene.
Visos parapijos draugijos, 

vadovaujant Gyvojo Rožan
čiaus ir Šv. Vardo draugi-

KOSULYS “ IToASiToS.
Yra pašalinamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE. 

šios gyduolės yra sutaisytos sulig gydytojo recepto. Jos suteikia greL 
tą palengvinimą nuo kosulio ir kitų nesmagumų ryšy su šaižiu.

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

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

Virš minėtų gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai Iš:

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

TEL Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS P. ŠALINSKAS)
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS

Graži, moderniška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs Kam
bariai duodama nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems 
kalams. Kainos labai prieinamos.

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

s t

I i!

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

219 So. Fourth Street, Brooklyn, M. Y.
Williamsburgh Bridge Plaza

ųiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiimiiiiiiimmmnimiimmiiimmmiiimiiiiimiiiiF 
S Tel.: STagg 2-2306 i

j PALOCIUS SALDAINIU Į
E KRAUTUVE E
= GERIAUSIOS RŪŠIES Ė
E Lengvi užkandžiai, kava, arbata. Hot Chocolate E
Z Pusryčiai, Pietūs ir Vakarienė. Geriausis pasirįnkimas s 
= AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš E 
E geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės- =
= J. GINKUS, * =
= 495 GRAND STREET, BROOKLYN N Y =

Straight 
KENTUCKY 

Whiskey
M*X0IN”U) 99

REPUBLIC LIQUOR STORE 
LIETUVIŠKAS MONOPOLIS 

431 Grand Street 
’’Amerikos” redakcijos

J
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Apreiškimo Parap pudžių. Prie bažnyčios durų 
buvo rinkliava dėl Lietuvos 
ginklų fondo (tiktai po su
mos). Surinkta $17.40. Po 
pietų maspethiečiai dar va
žiavo į Brooklyną viešan 
Nepriklausomybės minėji-

rą Užgavėnių Vakarienę se
kmadienį, Vasario 23 d. para 
pijos salėje. Bus ir muzikalė 
programa, kurią paruoš muz. 
J. Jankus. Visas pelnas pa- 
parapijos užlaikymui. Taigi 
viso draugijos ir pavieni pa- 
rapijonai kviečiami dalyvau
ti. Pradžia 5 vai. p. p. Įžan
ga tik $1.00.*.

Gražiai veikia
Gyvojo Rožančiaus 

kuriai senai vadovauja darb
šti pirmininkė p. 0. Stagniū- 
nienė, gražiai veikia. Ji] pas
tangomis yra surengiama 
daug sėkmingų pramogų, ku
rių pelnas sunaudojamas gra
žiems tikslams.

Vasario 17 d. įvyko susi
rinkimas Marijos Dukterų. 
Mūsų dvasios vadas, gerb. 
kun. N. Pakalnis žada duoti 
1 ’conferencijas ”, pradedant

• ateinančiu mėnesiu. Taigi 
kviečiame visas nares atsi
lankyt, nes šios ’’conferenci- 
jos” bus labai įdomios ir 
pritaikintos sodalietėms.

Taipogi buvo svarstyta tu
rėti ”Buneo ir Card Par
ties” kartą į mėnesį: — tą 
vakarą, kaip susirinkimas. 
Visos parapijos mergaitės, ir 
ne sodalietės, yra kviečia
mos ateiti ir maloniai pralei
sti vakarą.

Olga čižauskas.

— Šį sekmadienį parapijos 
salėje įvyks paskutinis preiš 
užgavėnes balius. Pelnas pa
rapijai.

— Šiemet gavėnioje duos 
savaitės rekolekcijas kun. 
Dr. L. Mendelis. Pradės ko
vo 23 ir baigs 30 d. Ketures- 
dešimtės bus laikomos Verbų 
Sekmadienį.

___  1

— Kun. P. Lekėšis šią sa
vaitę buvo išvykęs atostogų 

t

pas savo gimines Philadelphi- 
joje.

— Kun. J. Balkūnas kak 
bes ukrainų ‘ mass-mitinge 
vasario 23 d. Cooper Union 
Hall, New Yorke. ,

— Sodalietės turėjo savo 
mėn. susirinkimą ir nutarė 
turėt ’’Amateur night” ko
vo 28 d. vakare. Užkandžiai 
bus dovanai. Įžanga maža — 
25 centai. Kviečiame visus 
atsilankyti.

— Vasario 15 d. Choras 
turėjo maskaradų balių. Daug 
jaunimo suėjo. Šoko ligi vė
lumos. E vakaro pradėjo Lie 
tuvos Nepriklausomybės die
ną šveęsti.

— Vasario 16 gražiai pa
minėta. Iš vakaro buvo šo- 

, t

kiai jaunimui. Ant rytojaus 
iškilmingos pamaldos bažny
čioje. Sumą už Lietuvą at
laikė pats kun. Klebonas su 
trumpa kalba vietoj pamok
slo. Po sumos prie išstatyto 
Šv. Sakramento atgiedota 

"Šv. Dieve ir atkalbėtos mal
dos už Tėvynę. Po pamaldi] 
choras atgiedojo tautos him
ną. Buvo keista, bet kartu 
malonu girdėti himną baž
nyčioje. Prie altorių stovėjo 
sugrupuotos draugijų vėle- 
vob, žmonių pilna bažnyčia; 
išsiskirstė kupini šventės įs-

Vasario 21 d., 1M9 m
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Tel.: STagg 2—7177

Jo

Lietuvių Profesionalų Dr- 
jos radio paskaitos įvyksta 
kiekvieną antradienį 10:20 
vakare iš stoties WMBQ. 
Prašome pasiklausyti.

Sekamo antradienio vaka
re, vasario (Feb.) 25 d., kal
bės Dr. A. Petriką apie neu- 
ralgišką veido gėlimą.

Švietimo Komisija.

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

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

TRU - EMBER COAL COMPANY
• (LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

UŽGAVĖNĖMS IR VISO
KIEMS PASILINKSMI

NIMAMS *
Užgavėnėms ir visokiems pasilinksmi

nimams geriausia ir prieinamiausią 
' dovana savo draugams ir giminėms 

yra geros degtinės arba vyno bonka, o 
visų geriausia ir įdomiausia dovana, 
T/i etų vos valstybinė.

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

LIETUVIŠKA MESINYGIA - BUGERNĖ
ANTANAS NUOBARA, Sav.

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