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Kovo 4 yra Šv. Kazimiero 
Lietuvos patrono, šventė. Lie 
tuvoje jinai yra ir valstybi
nė šventė. Amerikiečiai ją 
daugumoje praleidžia be jo
kių iškilmių, net bažnyčiose 
neminima iškilmingesnėmis 
pamaldomis. Džiaugiamės, 
kad vasario 16 įsigyveno kai 
tautinė didžiausia šventė. 
Bet neturime ypatingos baž
nytinės, šventės, kuri būtų 
žymi ir žinoma kaip lietu
viška. Galėtume tokią šven
tę pasirinkti Šv. Kazimiero 
arba Panelės Švenčiausios 
Aušros Vartų šventę. Mūsų 
manymu, Šv. Kazimiero — ko 
vo 4, būtų tinkamiausiai. 
Švęskime ją kaip tautinę die
ną iškilmingomis mišiomis, 
mišparais ir pamokslais. Ties 
sa, kovo 4. yra arti vasario 
16, bet jau skaitoma pirma 
pavasario šventė, 1 ir visgi 
Bažnyčios paskirtas Lietuvos 
patronu.
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INCOTONE.

Kovo 3 d. mus apleidžia 
Jo Ekscelencija Vysk. Teo
filius Matulionis. Jam kelia
ma išleistuvių vakarienė, ko
vo 2 d Hotel New Yorker. 
Jo Ekscelencija išbuvo Ame 
rikoje pusantrus metus. Jis 
aplankė visas parapijas, vi
sose sakė pamokslus, ar dir- 
mavojo. Aplankė daugelį sve 
timtaučių įstaigas. Amerikos 
lietuviai jį pamilo ir ilgai 
prisimins Jo ganytojiškus pa 
mokymus. Aplenkęs Šv. Že
mę, į kur dabar važiuoja, 
Jo Ekscelencija grįž Lietu
von. Laimingos kelionės. Te
užlaiko Jį mums Dievas il
giems metams.

i šalčiu.
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Šioj savaitėj gauti: ’Vytis’ 

Nr. 2 ir ’Muzikos Žinios’ Nr. 
2. Reikia pasidžiaugti, kad 
dar turime rimtų pajėgų to
kius mėnraščius aprūpinti. 
Amerikiečiams trūksta tik 
bendro visuomeninio, kultū
rinio ir mokslinio pobūdžio 
žurnalo, kurį galėtų skaityti 
kiekvienas profesionalas ir 
šiaip eilinis pilietis. Ar tuo- 
mi nesirūpins mūsų žurnali
stai ar mokslininkai (kurių 
vos keletą teturim).

domi spe- 
iderniškai 
kinti pre-

Šiemet sukanka 25 metai, 
kai atsidarė pirmoji lietuvių 
aukštesniojo mokslo įstaiga 
— Šv. Kazimiero Akademija, 
Chicagoje. Daug gera galima 
padaryti į dvidešimt penkis
metus. Šv. Kazimiero Akade • name vienuolija šių sukakčių 
mija šimtus lietuvaičių išauk- įjroga.
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Jo Ekscelencija Teofilius Matulionis jau apleidžia 
Amerikos lietuvius ir išvyksta į Šv. Žemę — Palestiną. J 
Ekscelenciją palydėti rengiama išleistuvių vakarienė 
Kovo 2 d. Hotel New Yorker, New York City.

JAPONIJOJ PER
VERSMAS

Japonija visu smarkumu 
ginkluojasi. Tačiau konservą- 
tyviškesni vyriausybės na
riai norėjo Japoniją pritaikyt 
nuo tokio galvatrukčiavimo 
ginkluotis. Tokių tarpe buvo 
finansų ministeris Takahashi 
ir net pats premjeras Okada.
Bet kaip Reuteris praneša iš j Rusija griežčiausiai pasiprie- 
Singapore, po visuotinų sei- sius,.
nio rinkimų, kuriuos fašistai
- militaristai pralaimėjo ir už 
tai jie padarė šalyj pervers-

X v
mą. Pranešama, kad Japoni
joj įvesta griežta cenzūra, 
vienok sužinota, kad užsienii] 
reikalų ir finansij ministeri-

lėjo tikybinėj ir tautinėj 
dvasioj. Akademiją veda vie
nuolės Kazimierietės. Sveiki-

jos sukilėlių paimtos, Okada, 
Takahashi ir daug vyriausy- • *
bes žymių žmonių išžudyta. 
Visoj šalyj kyla didelė ne
tvarka.

Jei Japonijęs vairą paims 
sukilę fašistai, karas su Sov. 
Rusija bus neišvengiamas, 
nes fašistai stovi už Šiauriu. 
Kinijos ir Mongolijos pri
jungimą prie Japonijos, kam

Varsa va. — Patirta, kad 
Lenkijos valdžia dėl užsienio 
protestų nutarė atidėti pra- 
vedimą įstatymų, kurie drau 
stų žydams gyvulius skersti 
’’košer” būdu. Pačioj Lenki
joj žydai sukėlė baisų ler- 
mą.

Berne. Šveicarija. — Švei
carijos gyventojai reikalau
ja, kad vyriausybė išgriautų 
visus šiame krašte nacių pro
pagandos lizdus.

NUŠAUTAS STALI
NAS?

Pranešimu Londono, sa
koma Sov. Rusijos diktato
rius Joseph Stalinas peršau
tas į galvą ar nušautas. Toki 
spėliojimai pasklydo, kai žy- 
miausis Europos galva sma- 
genų specialistas kuo-skubiau 
šiai išvyko specialiu iš Stok
holmo į Maskvą.

Sovietų pranešimai vėliau 
užginčino šią pasklydusią ži
nią. Sakoma, kad nejoks val
džios oficialas nėra reikalin
gas daktaro pagalbos.

VOKIETIJA NEIMA 
SAVO MARKIŲ

Berlynas. Vas. 24. — Val
stybės bankas griežtai už
draudė įvežti Vokietijon vo-

Vokietija savųjų banknotų 
turi pakankamai, jai reika
lingi svetimij šalių pinigai, 
su kuriais galėtų kiek nors 
paremti savo kreditą svetur.

Išimtis daroma tik svetim
taučiams, kurie atvyksta ir 
gali turėti iki 30 markių ban 
knotais ir iki 10 markių si
dabrinėmis monetomis.

Vokietija savo finansais 
priėjusi liepto galą. Šiandien 
Vokietijoje viskas panaudo
jama ginklų ir amunicijos 
dirbimui.

— Ir Anglija deda pastan
gas susiartinti su Rusija, o 
šalinasi nuo Vokietijos.

— Sov.* Rusijos mokslinin
kams pavykę išleisti balioną, 
kuris pasiekęs 25 myliu auk- u
štį ir ten užrekordavęs rei
kiamus davinius kosmiškiem 
spinduliam tirti. Balionas bu
vo be žmogaus.

— Italija pasiryžusi užka
riauti / Etijopiją. Mussolini 
pašaukė dar 200,000 jaunų 
vyrų kariuomenėn ir papildo 
mai siunčiama kariai Afri- 
kon. Europoj karo debesys 

i

slankioja, kai Italija prade
da susidraugaut su Vokieti
ja, o ši pastaroji su Lenkija 
ir Japonija.

Trumpos Žinutės
— Dariaus—Girėno pamin

klas jų žuvimo vietoj — Sol
dine (Vokietijoj) jau pasta
tytas.

— Į Sov. Rusijos ’’Pales
tiną” — Bir-Bidžiana iš Lie
tuvos vėl ėmė emigruoti žy
dai. Lietuvos žydų emigraci
ją į Bir-Bidžiana buvo susto
jus prieš porą metų. Dabar 
jie ten vyksta per Latviją.

— Vasario 24 d. širdies li
ga mirė buvęs Marylando 
gubernatorius A. C. Ritchie.

— Klaipėdos krašto mo
kytojų rūmai kreipėsi į kra
što direktoriją, prašydami 

bos kursus.
— Anglija bando sutaikin- 

kinti Italiją su Abisiniją. Sa
koma tarp kariaujančių vai-, 
stybių jau einančios neoficia- 
lės derybos nes italai bijo 
tulaukt lietingų orų Afrikoj, 
kame jų 300,0000 turės būt 
laikomi be darbo.

Laivynų konferencijoj 
Londone Am. Jungt. Valsti
jos reikalauja leisti laikyti 
35,000 tonų kapitalinių karo 
laivų.

— Vienoj vyksta Pan-Eu- 
ropos ūkio konferencija, į 
kurią iš Lietuvos atstovai ir
gi vyksta, Pakeliui- į tą kon
ferencija, dvarininkas Zubo
vas buvo užsukęs ir į Varšu
vą, kame matėsi su aukštais 
Lenkijos valdžios atstovais.

— Ispanijos parlamento 
rinkimus laimėjo kairieji ir 
tuoj amnestavo 30,000 poli!; 
niu kaliniu. C 4.

—Vasario 22 staiga susir
gęs" vidurių influenza, mirė
U. S. laivyno sekretoriaus 
asistentas Henry L. Roose
velt, prez. Roosevelto gimi
naitis. Sunkiai serga ir pats 
laivyno sekretorius C. A. 
Swanson, kuris yra 74 m. am 
žiaus.

— Neapolyj, kraunant Ita
lijos karo medžiagą siuntimui 
į Afriką, darbininkas neat
sargiai išmetė bombų dėžę, 
kuri sprogo užmušdama 1 ir 
sužeisdama 4 žmones.

— ■ . x V i
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TAUTOS DIDVYRIS—PRANAS DOVYDAITIS
.t • ■

Dar kartą trumpai visuomenei žinotina, kokį asmenį 
tautos ’’darnumo” vykdytojai Lietuvoje nepakenčia.

Senasis Meškus apie prof. Pr. Dovydaitį ’’Ryte” šiaip 
rašo: ”Yra tai ne tik pirmutinis ateitininkas, bet bemaž 
galima sakyti, ir pirmutinis atgimstančios Lietuvos inte
ligentas, nuoširdus katalikas. Tokio, kaip kad prof. Dovy
daitis, charakterio žmonės nemėgsta vidutiniškumo. Kartą 
jis atsistojo po Kristaus vėleva, tai jos tarnybai jau pa
švenčia save visą. Prof. Dovydaitis yra netik gilus katali
kas, bet tai ppat ir didelis patriotas. Profesorius, būdamas 
aukšto proto žmogus ir apsišvietęs katalikas, moka tinkamai 
įkainuoti dvasines vertybes. Jis myli Tėvynę, bet jos nedie
vina. Pirmoje vietoje jam stovi antgamtiniai idealai, kurie 
sudaro tvirtą pagrindą visiems žmoniij reikalams ir patrio
tizmo neišskiriant. ’’Dievas ir Tėvynė” — yra vienos mūsų 
organizacijos šūkis. Tai yra idealai, kuriems yra pasiryžęs 
tarnauti prof. Dovydaitis. Ir nenuilstamai tarnauja jis jiems 
savo mokslu, savo plunksna, savo veikla. Toj srityje profe
soriaus darbštumas, jo darbo našumas turi nustebinti kiek
vieną”.

Pranas Dovydaitis ištikimiausiai tarnavo tautai kaipo 
politikas trumpą laiką, visuomeninkas, literatas — žurnalis
tas ir mokslininkas. Lietuvybei pašventė visą gyvenimą. 
Penkiasdešimt metų sulaukęs rodos turėjo,būti tautos pa
gerbtas, paminėtas, apdovanotas. Taip, tauta pagerbė. Bet 
politikieriai karjeristai tautininkai jį ’’gražiąusiai” pami
nėjo — atėmė jam duonos kąsnį. Išrodo, kad didelio moks
lo, iniciatyvos ir darbštumo vyrų Lietuvoj tautininkai ne
pakenčia. Geresni jiems karjeristai, kurie savo asmenį la
biau aukština už tautą, valstybę ir net patį Dievą. »

Daugiausia lietuviškų mokslo ir kitokių laikraščių ir 
žurnalų įkūrė ir redagavo ir dar redaguoja tas pats prof. 
Dovydaitis, būtent: Kosmos, Logos, Soter, Gamtos Draugą, 
Lietuvos Mokyklą, Naują Vaidilutę, Ateitį ir Darbininką. 
Prieš karą redagavo tautai daug nusipelniusią ’’Viltį”. Jis 
savo periodine spauda plačiai žinomas užsienyj. Dabar vy
riausybė nori pakirsti ir tokiai svarbiai moksliniai spaudai, 
smaugiant jos įkūrėją ir vedėją.

kimų įst. parengs speciali 
vąlst Tarybos Komisija (pa
naši speciali komisijas rengė 
ir draugijų dabartihį įstaty
mą), pasinaudodama kaip 
medžiaga tuo rinkimų įst. 
projektu, kuri pernai buvo 
parengęs J. Navakas.

Greičiausiai kandidatus ga
lės išstatyti tik tam tikri 
rinkti organai, kaip savival
dybės, ir ž. ūkio, darbo, pre
kybos ir pramonės rūmai. Žy 
dai savo spaudoj nurodo, kad 
šiokioj atstovybėj jiems turi 
būti užtikrintas atatinkąs jų 
skaičių atstovų skaičius. At
stovybė bus tikrai tautininki 
ška. Kur laisvė?

LIETUVOS KATALIKŲ 
SPAUDA VATIKANE 

> t 
t

Pasaulinė kat. spaudos pa
roda bus atidaryyta balan
džio mėn.

Kat. Spaudos paroda įvyks 
Romoje, Vatikano rūmuose; 
ir numatoma atidaryti balan 
džio mėn. pirmosiomis dieno
mis. Parodoj dalyvauja 40 
tautu su dešimtimis tūkstan- £
čių įvairiausių eksponatų. 
Parodą atidarys pats Popie-

ja ir Lietuva. Vyriausiais ka
talikų spaudos parodai reng
ti komitetas yra numatęs 
Lietuvai vietą tarp Prancūzi
jos ir Belgijos salių.

Kai Lietuva gavo kvietimą 
dalyvauti šioje parodoje, bu- 
,vo sudarytas specialus komi
tetas su prel. Jakštu—Damb
rausku priešakyje ir keliais 
nariais. Eskponatų tvarky
mas buvo pavestas dail. A. 
Valeškai, kuris talkon pasi
kvietė dar 3 dail. Rimšų, Kai

spaudos 3 perijodus: iki drau 
dimo, draudimas ir po drau- 
imo. Kitame bus kat perijo- 
diškos spaudos darbuotojų

Massachusetts state, Dr. 
Gale pasakoja, kad jis mira- 
t a nčio balso buvo telefonu

puoš Lietuvos bažnyčių, Klai pašauktas į vieną namą. Nu-
pėdos uosto ir kitų gražes
nių šventovių nuotraukos.

Visas Lietuvos skyrius tu
rės tautišką atspalvį. Vasario 
15 d. eksponatai išvežami į 
Roma. Pasaulinė katalikų 
spaudos paroda tęsis 6 mene 
sius. Joje Lietuva, tikimasi, 
bus lietuvių kat. rūpesčiu 
tinkamai reprezentuota.

’’TVARKO” DRAUGIJAS
Lietuvos Vidaus Reikalų 

Ministeris, pasirėmęs draugi
jų įstatymo 48 str., šių metų 
vasario 6 d. nutarimais už
darė lietuvių krikščionių de
mokratų partiją, Lietuvos so 
cialdemokratų partiją, Lie
tuvos valstiečių liaudininkų 
sąjungą, Lietuvos jaunimo 

j sąjunga ir Lietuvos ūkinin
kų vienybę su visais tų orga
nizacijų padaliniais visoje 
Lietuvoje. Ne tik partijas už
darė, bet del ’’solidarizmo” 
uždarinėjamos draugijos. Sa 
ko, neturi būti paraleliu drau 
gijų vienokiems tikslams. Žo 
džiu, jei yra tautininkiška 
draugija, negali būti kitos. 
Tokiu būdu Lietuvoje išnyko 
visos netautininkiškos drau- 
jos. Laisvė, lygybe, indivi
dualizmas išnyks. Taip vieni 
ja tautą Smetona, Tūbelis ir 
Ko. Bet kas bus kai tautiniu 
kus nušluos kiti? Įstatymais 
žmogaus prigimties neatmai
nysi.

KATALIKŲ SEIMELIS

vykęs rado motiną, dvi du
kteris ir net kletkoj paukš
tytę mirštančias. Daktaras 
pamanė, kad išdava kokių 
nuodingų dujų. Pradėjus ty 
rinėti, dujų žymės nebuvo. 
Pagaliau pasirodė buvo taip: 
motina, kuri buvo viena vir
tuvėj, pamatė, kad paukšty
tę užmušė' ’apopleksija’, ji ■ 
įbėgo į kitą kambarį, kur 
buvo duktė, rėkdama: mirs- 
šta ’ ar mirštu, ir krito apal- 
pus; duktė pamanė, kad mo 
tina miršta ir ta apalpo; tik 
įbėgus 
gebėjo 
lefonu, 
pus.

antroji duktė dar su 
pašaukt daktarą te- 
bet ir pati krito apal-

Tūlas 
sirikima v

—o—
filadelfiotis per ap- 
vietoj saldainio į 
įsidėjo sprogstamą

rakietėlę (firecrack), kuri 
eksplodavo ir nunešė žandą. 
Keisčiausia, kad 1935 me
tais, visai panašiai buvo 
sužeisti kiti 3 vyrai. Vienas 
Cansas mieste, kitas Atlan
toj ir trečias Arkansas. Visi 
netekę žandų nelaimingieji 
yra ne kvailo žaislo, bet ne 
laimės aukos. Jie tik kalti, 
kad neatsargiai rakietas lai
kė kišenini su saldainiais ir AI ii 
pertai jos pateko į gerklę.
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KLAIPĖDA AUGA
t Klaipėdos miestas prieš ka
rą turėjo tiktai apie 20,000 
gyventojų. Priglaudus prie
miesčius: Smeltę, Bomelsvil- 
tę ir Joniškę balandžio 1 d. 
1918 m. Klaipėda turėjo 29,- 
119 gyventojų. 1920 metais 
sausio 1 d. jau 32,266 gyv. 
ir 10 metų vėliaus 1930 m. 
32,366 gyv. Tokiu būdu per 
10 metų gyventojų skaičius 
padidėjo 12,000. Bet nuo 1930 
metų gyventojų skaičius grei 
tai auga ir 1936 m. sausio 1

APŽVALGA:-
--------oOo----- —

d. jau siekia 47,412. Jeigu 
gyventoji} skaičius augs taip 
toliau, kaip dabar, tai po 5 
metų Klaipėda turės 60,0°0 
gyventojų, Taip Klaipėda pa
vys ir dar aplenks Tilžę savo 
gyventojų skaičiumi.

dėjo ir architekt. Al g. Šal
kauskas.

Lietuvių eksponatų paro
doje bus keli šimtai. Nuo 
1832 m. iki šių dienų bus su 
dėti kat. spaudos pavyzdžiai. 
Didesnėje salės sienoje bus 
pakabintas didelis (5x4 met
rų) žemėlapis, kuriame yra 
pažymąta ankstyvesnieji lie
tuvių spaudos centrai (Vil
nius, Tilžė, Seinai ir kiti mie 
štai), o du dideli fotooman- 
tatai atvaizduos lietuvių

Kat. Akcijos seimelį vasario 
22 d. Chicago turės gavėnios 
metu. Visur stengiamasi vis 
daugiau ir daugiau išjudinti 
visuomenę į katalikišką akci
ją. Štai jau gavėnia — Katab 
akcijos vajaus metas. Išju
dinkime veikėjus į vaisingą 
veikimą — spaudos platini
mą, kursų lankymą draugijų 
rėmimą ir parapijų šelpimą. 
Tai svarbiausi išeivijos dar
bai stiprinti savo tautinius 
centrus.

Sultane, Washingtono sta 
te, kai žmogus atstatė revol
verį į šunį, norėdamas jo 
nušauti, šuo šoko, griebė už 
revolverio ir atsitiktinai žmo
gų nušovė. Kitas visai pana
šus įvykis 1935 metais buvo 
Tracy miest. Minesotos valst.

Bet dar įdomiau, kaip jau 
buvom rašę Amerikoj, Pranei 
joj, kai medžiotojas pastatė 
prie tvoros šautuvą ir pats 
paėjęs toliau ką veikė, atbė 
gęs zuikis lindo pro šauM I 
paspaudė gaiduką ir n^ 
patį medžiotoją. Kitas 
įvykis atsitiko miške prie 

• -i ■Meksikos miesto, Amerikoj.
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RINKSIĄ SEIMĄ
”L. N.” rašo, kad Taut, 

astovybės rinkimai gali būti 
šiemet dar balandžio ar ge
gužes mėn. Kokiu principu 
bus parengtas rinkimų įstaty 
mas, tuo tarpu nežinia. Rin-

KUNIGUI KAZIMIERUI PAULONIUI,

šv. Jurgio Parapijos Klebonui, reiškiame gilią užuojau
tą jo nuliūdimo valandoj dėl tėvelio, Kazimiero Pau- 
lonio mirties.

Amerikos Redakcija ir Administracija. r

Los Angeles, Californijoj 
teisme buvo toki byla. Neat
sargi moteris įlipo į gatve- 
karį ir užsistojo ant maši- 

j nisto kojos, kuris turėjo di
delę nuospaudą (com). Šis 
iš skausmo pašoko ir gatve- 
karis staigiai sujudėjo: mo- , 
teris išpuolė laukan. Užtai . 

, teismas iš kompanijos mote- - 
riškei priteisė $2,500. Kompa* 
ni j ai būtų pigiau apsėję ma- | 
šinistui pagydyti komą* s
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Mėnesinis ’ ’Amerikos ’ ’
priedas Lietuvių Katalikų 

Veikimo reikalams.
Raštus siųsti: 64-25 Perry 
Ave., Maspeth, N. Y.
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Vasario mėn. Šv. Tėvas 
paskyrė Maldos Apaštalavi
mui prakilnią intenciją: ”Vi 
sų katalikų vieningumas”. 
Kostus, mes žinome, geidžia 
religinio vieningumo visų 
žmonių tarpe, idant būtų 
viena avidė ir vienas
muo. Bet ypatingai jis pa
geidavo vienybės savo arti
mųjų tarpe. Geidė, kad vie- 

| nybė viešpatautų Jo apašta
lų tarpe.

Apie Katalikų Vienybę ra- -r.-', ’
šo kun. Jonas Bružikas, S.
J., paduodamas šv. Ignaco

■ nurodymą, jog katalikų vie
nybė reiškia — jausti su Ba- 

fžnyčia — sentire cum eccle- 
sia.

g ’’Nori išbūti visą gyveni- 
|mą vienybėje su Kristumi ir 

nepaklysti, tai laikykis, ką 
tau Bažnyčia sako. Nesiprie
šink, nekritikuok, neužsipul- 
dinėk, bet turėk tą patį jau 
smą, ką bažnyčia turi. Vie
na mintis ir viena dvasia su 
Bažnyčia tave išgelbės nuo 
visokių pavojų. Jeigu tau ro
dytųsi juoda, o Bažnyčia 
tau pasakė, kad ten balta, 
tai šimtus kartų labiau ti

ll kėk Bažnyčiai, ne pats sau, 
nes tu gali suklysti, o Baž
nyčia ne. Ji yra šimtus metų 
patyrusi mokytoja ir ją sau
goja nuo suklydimo pats Kri 
stus ir Šv. Dvasia, nes jeigu 
Bažnyčia galėtų sūkiaidyti, 
tai kokios vertės tada būtų 
Kristaus ištarti žodžiai: ”Aš 
pastatysiu savo Bažnyčią, ir 
pragaro vartai jos neperga
lės”? Jeigu vienam dalyke 
suklaidytų, tai dėlko negalė
tų antrame, trečiame ir tt. 
ir kuo tada galėtum pasiti
kėti ?

’’Dabar pažiūrėkime, kaip 
gudriai Bažnyčios priešai ar
do katalikų vienybę? Kar
tais net aiškūs Bažnyčios 
priešai dar mano, kad jie ne
są Bažnyčios neprieteliai, ką 
sakau? Jie net mano, kad ge
rai daro ir tarnauja Dievui. 
Štai aiškūs Kristaus žodžiai: 
’’Ateina net valanda, kad 
kiekvienas, kurs jus užmuš, 
tarsis tarnaująs Dievui”’ (Jo
no

f

16, 2). šie šventojo Raš
to žodžiai ypač pildosi mū- 

laikais. Mes, girdi, tikėji- 
nepersekiojam, tik kuni-
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gus. Mes prieš Dievą neko
vojame, mes net tarnaujame 
Dievui. Kurgi ne? Argi mes 
neiname bažnyčion, ar nedaly 
vaujame viešose pamaldose, 
tai tuomi tik patarnaujame 
Dievui ir Bažnyčiai. Čia gud
ri kipšiuko taktika! Jis ge
rai žino, kas šv. Rašte užra
šyta: ’Aš užgausiu piemenį, 
ir bandos avys bus išskirsty
tos” (Mat. 26, 31). Žiūrėk 
kas darosi Meksikoj, Rusi
joj, Vokietijoj ir kituose 
kraštuose? Pirmiausiai gra
žiausiais obalsiais paskelbia
ma kova dvasiški j ai, gi pas
kui, tik paskui ir pačiai Baž
nyčiai smeigiama peilis į šir
dį. Prie to einama ir kituose 
kraštuose. Ir kas skaudžiau
sia, patys katalikai to nepa
stebi ir lengvapėdiškai prie 
Bažnyčios priešų prisideda.”

Visą vasarį katalikai mel
sis už katalikų vieningumą. 
Melskimės ir mes, kartu ak
tingai dedamies prie katali
kiškos akcijos. Vadinasi — 
melskis ir dirbk. Dirbk kata 
likų parapijoms, savoms drau 
gijoms, savai Spaudai. Dar
buose jausies su Bažnyčia.

KATALIKIŠKOS SPAUDOS 
MĖNUO

Amerikos katalikai visą va 
sario mėnesį paveda katali
kiškos spaudos platinimui. Į 
tą šventą darbą įsikinko ka
talikų organizacijos ir kata
likiškos mokyklos. Kunigai 
sakyklose kas sekmadienį aiš 
kiną, kad be savos spaudos 
katalikiškoji visuomenė šian
dien nebegali apsieiti.

Kiekvienas, kas tik svei
kai galvoja, aiškiai supran
ta, kad šiandien sunkėja iš
laikyti tikėjimą ir katalikiš
koj šeimoj smarkiai pagonė- 
jančiame šių dieni) pasauly
je. Net mes patys, būdami 
katalikiškų šeimų nariais, 
kaip sako J. E. vysk. A. C. 
Boyle, esame pagoniškesni, 
negu sau įsivaizduojame. So
cialiniame pasaulyje, kuria
me gyvename, mes įsigijame 
pagoniškų palinkimų. Prie to 
mus veda visokie bizniai ir 
pramonė, kur mums tenka 
dirbti ir taip «pat šių dieni) 
rekreacijos, nuo kurių mes 
neatsisakome. Nereikia pa
miršti, kad į mūsų šeimas 

daug įtakos daro laisvamani
škoj, pagoniškoj dvasioj ve
dami didieji dienraščiai, žur
nalai, radio kalbos ir šiaip 
jau pasikalbėjimai su neka- 
talikais ir dar blogiau su ti
kėjimo priešininkais.

Žodžiu sakant, labai daug 
yra taisytinų dalykų mūsų 
kasdieniniame gyvenime, ku 
rie jokiu būdu nebegalimi 
atitaisyti be katalikiškos 
spaudos pagalbos. Ypač daug 
pavojų sudaro katalikų jau
nimui, kuris dar nepajėgda
mas atskirti gero nuo blogo, 
tam tikru pasigėrėjimu nau
dojasi pagoniškais raštais ir 
pasilinksminimais. Dėl to ir 
aiškinti daug nereikia, kaip 
yra svarbu kiekvienam ka-f 
talikui, jaunam ar senam, 
nuolat skaityti katalikiškus 
laikraščius, žurnalus ir kny
gas, kur atitaisomos viso
kiais būdais supagonėjusių 
žmonių skleidžiamos klaidos, 
duodami nurodymai, kaip žiū 
rėti į vieną ar kitą gyveni
mo klausimą, kilusį spaudoj 
ar kitokiu būdu.

Reikia pasakyti, kad lig- 
šiol Amerikos spauda buvo 
labai apleista. Katalikai per- 
mažai domėjosi savo spauda, 
visai mažai ją terėmė. Bet 
dabar jau visame krašte pra
sideda didelis judėjimas, kad 
neliktų ne vienos šeimos be 
katalikiško laikraščio. Ypač 
per ‘.šį vasario mėnesį bus I *
dirbama visu frontu, kad už 
taisyti spragą toj katalikiš
ko veikimo šakoj, būtent — 
katalikiškos spaudos platini 
me ir rėmime, kuri, kaip vy
skupas Boyle sako, ligšiol 
begėdiškai buvo apleista.

Prie šio didžiojo Ameri
kos katalikų spaudos vajaus 
dedasi ir lietuvių katalikų 
laikraščiai — dienraštis 
’ ’Draugas ’ ’, ’’’Darbininkas ’ 
’’Garsas”, ’Amerika”’, ’’Lai 
vas”, ’’Vytis”, ’’Moterų 
Dirva”, ’’Muzikos Žinios”, 
’’Pažanga”, ’’Sudentų Žo
dis”. Lietuvių katalikų pa
reiga yra šiuos laikraščius 
remti, o svarbiausia — 
juos skaityti. Jie apima visą 
mūsų religinį, tautinį ir vi
suomeninį gyvenimą. Juose 
ras sau tinkamos medžiagos 
seni, jauni ir maži, moterys 
ir Tyrai, darbininkai ir biz
nieriai bei profesionalai.

Svarbu yra skaityti bend
rai katalikiškoji spauda, bet 
mes, lietuviai, pirmoje vieto
je turime ir skaityti ir rem
ti aukščiau išvardintus lai
kraščius, nes mes esame ne 
tin katalikai, bet ir lietuviai, 
turį atskirų tikslų ir reikalų, 
kurių svetimieji neaprūpins. 
Tai mūsų šventa pareiga.

AIQRK Federacija.

------------ ----------------------- ... ,T 
t

Veda Kun. Jonas Balkū- 
nas, A. L. R. K. Federaci
jos Centro Valdybos Pro-!
pagandos ir Kontrolės Ko
misijos narys.

KARDINOLAS SMER
KIA KOMUNIZMĄ

Bostono Kardinolas Wil
liam H. O’Connell, Naujų 
Meti) ganytojiškame laiške 
išaiškinęs komunizmo pra
džią iš skurdo toliau nurodo 
priežastis komunizmo kilimo 
Jis sako: tarp kapitalisto ir 
darbininko yra viena kitam 
sidaro bendra viens kitam 
priklausomybė, be kurios a- 
bu palieka bejėgiais. Tame 
bendrame darbe kiekvienas 
atlieka savo uždavinį. Viens 
duoda medžiagos, kits pada
ro ją produktingą ir pelnin
gą. Todėlei augąs iš to bend
radarbiavimo pelnas nepriva
lo būti tik vieno nuosavybe, 
bet proporcionaliai turi tek
ti abiem bendradarbiam. Nuo 
latinis nenoras prisilaikyti to 
kio teisingumo pastoviai ve
da prie socialinio nepasiten
kinimo. Viena labdarybė ne
atstos teisėtojo uždarbio ir 
nė kiek nesušvelnės nepasi
tenkinimo jausmo nuskriaus
tųjų širdyse. Kada gaisras 
jau užsiliepsnoja, tuomet jau 
revoliucionieriai pasiima va
dovybę ir iškyla diktatoriai. ’ ’

’’Brangiai mums visiems 
atsėjo nesugebėjimas paklau 
syti Leono XIII perspėjimų, 
kuriuos jis davė pasauliui 
40 metų atgal ir kuriuos pa
kartojo Pijus XI. Gobšumas 
pagimdė nesąžiningą žmonių 
išnaudojimą. Išnaudojimas 
pagimdė klasių susiskirsty
mą. Klasių susiskirstymas pa 
gimdė komunizmą. Komusiz- 
mas pagimdė klasių neapy
kantą. Klasių neapykanta pa
gimdė bolševizmą. Bolševiz
mas sukūrė sovietų valstybę, 
gi sovietų valstybė išperėjo 
ir tebeperi klasių kovą, pa
saulinę revoliuciją ir tarptau 
tinį ateizmą (bedievybę). Sto 
dama prieš tą paktą gent-

kartę kiekvienoj kalboj ir 
kiekvienoj šalyj, Katalikų 
Bažnyčia skelbdama sociali
nį teisingumą, -socialinę mei
lę ir išganingą apreiškimo 
mokslą, kurį ji išlaikė nepa
liestą per 19-ką šimtmečių. 
Sumišusiam ir suvargusiam 
pasauliui ji vėl, Naujų Me
tų dienoje stato seną klausi
mą moderniškoje formoje: 
’Pas ką jūs eisite? Pas Kris
tų ar pas Leniną?’ Ir ji iš- 
naujo kartoja nedvejotiną 
Simonoi Petro atsakymą, ka
da jis buvo paklaustas: ar 
jis apleis Kristų: ’Viešpatie, 
pas ką mes eisime? Tu turi 
amžinojo gyvenimo žodžius’.

’’Štai čia mes ir turime tos 
socialinės baisenybės gimimo 
eigą (genealogiją). Pasidan- 
gstydamas ekonominių refor 
mų ir liberalizmo reikalais, 
vystosi naujasai pagonizmas, 
kurio steigėjai pasigamino 
visą užginčysimų arsenalą, 
kad jis nėra taikomas prieš 
krikščionybės ir demokrati
jos principus. Komunizmas 
užginčyjąs Dievo esimą ir 
paneigiąs bet kokią religi
ją, yra erezija, kurios nevie
nas katalikas negali priimti, 
jei jis nori išlikti Bažnyčios 
nariu. Taip pat, kaipo išei
nąs prieš teisėtai įgytą nuo
savybę ir tuomi paneigiąs 
gamtos įstatymus, komuniz
mas buvo pasmerktas Popie
žiaus Leono XIII ir Pi 
jaus XI. Atvirai pareiškęs 
pasirįžimą panardyti žmogų 
suvalkioto kolektyvizmo vie
nodume ir pažeminti žmo
gaus asmenybę, paverčiant jį 
ekonominiu įrankiu valsty
bės turtui gaminti, komuniz
mas grąžina mus į pagoniš
kąjį vergiškumą, nuo kurio 
kad paliuosuotų žmoniją, 
Kristus kentėjo ir mirė. Nie
kinąs asmenines teises ir no
rįs valdyti žmogaus mintį, 
kūną ir sielą žiauriais įsaky
mais, išeinančiais iš netole- 
rantingos ir apsiginklavu
sios mažumos, — kommuniz- 
mas yra tiesioginė priešginy- 
bė sąžinės laisvei, dėl kurios 
tikėjimas per ištisus šimtme
čius kruvinai kentėjo. Kova 
prasidėjo nuo kankinių Koli- 
zeume, tęsėsi iki mūsų laikų 
ir dabar didvyriškai tikėji
mo išpažintojai tebekankina- 
mi šaltose JŠolovkų kalėjimo 
stovyklose”. /(Bus daugiau).



Juokalogija vandenyj nėra ant ko atsis- 
toti.„

Mokytojas aiškina moki
niams, kad senovėje ir Lietu 
voje buvo daug meškų ir 
Stumbrių, bet kai pradėjo kil 
ti kultūra, tai nebeliko miš
kų, o kartu su jais pranyko 
ir tie žvėrys,

— O dabar pasakyk man, 
Jonaitis, kas tai yra kultū
ra?

— Tokia baisi liga, nuo 
kurios stimpa meškos ir kiti 
žvėrys, — atsakė Jonaitis.

i Gydytojas: — Šituos vais
tus (tamsta turi gerti tris 

[kartus per dieną, visada po 
valgio.

Ligonis: — Šito aš negaliu 
išpildyti.

Gydytojas — Kodėl? Juk 
vaistai nekartus.

Ligonis: — Aš valgau tik ♦ 
kartą per dieną, nes neturiu 
iš ko daugiau valgyt.

mane kaip į kokį gyvulį? •
— Todėl kad aš esu gy

vulių prižiūrėtojas ir tėmiju 
jų gyvulišką apsiėjimą.

— Kodėl tu, Joneli, nesi- 
mokini?

— Aš laukiu, kad tamsta 
mane mokytumei.

dikas?
Senelis.- — Anksti kėliau, 

vėlai guliau, sunkiai dirbau 
ir mažai valgiau. Jei norite, 
galite tą receptą paskelbti 
visiems.

f Gydytojas: — Oi, ne! Susi 
mildamas, tik jau niekam ne
sakyk tos paslapties, o tai 
aš liksiu be darbo.

kiekviename kalendorinį 
tie dalykai aprašyti. Pai 
skaito kalendorių ir sužino.
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— Klausyk, seni, rengkis į 
darbą.

— Tai tu, moteriške, man 
Laiveliui skęstant jūriniu- I pavydi, kad aš valandėlę po 

kas įšoka į vandenį ir šau- | pietų pasėdžiu, 
kia laivelyj likusiam kelei
viui : t 1

— Kodėl tu nešoki paskui 
mane, juk matai, kad laivelis 
jau skęsta.

— Tai kaip aš šoksiu, kad

— Apie ką tu,v Jonai, gal
voji bažnyčioje?

— Daugiausia apie kolek- 
tą.

— Turbūt daug jos duodi 
sekmadieniais?

— Aš jos visai neduodu, 
tik galvoju kaip keletą 
kvoterių išvilkt iš pintinu- 
kės.

Bernas Luptais neša žirnių 
maišą į antrą malūno aukštą. 
Malūnininkas jį perspėja:

— Klausyk, Jurgi, ar ti • 
nežinai, kodėl žuvys neišdun 
da jokio balso? Visi gyvi pi . 
darai turi balsą, o žuvys nt 
Kodėl?

HB

— Labai paprastai. Dėlto 
kad jos gyvena vandenyje’ 
Ot, įkišk galvą į vandenį, pi 
matysi ar galėsi kalbėti.
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— Aš visai tau nepavy
džiu, bet kaip aš matau ta
ve sėdintį tai' ir man nesino
ri dirbti.

— Atsargiai, Baltrau! Lai
ptai tokie statūs — žiūrėk, 
kad nenukristum.

— Nebijok, ne auk r siu aš 
laikausi už 'maišo galo.

— Įdomu, kaip tie moksli-

ga
— Šitą laikrodį parduoda- 11C 

mas tamsta tvirtinai, kad ji 
eis ir eis. Sakei, kad jo mai 
užteks visam gyvenimui, o • . 
štai jis sustojo per tris savai 
tęs.. 'O y

ka

/— Kodėl tamsta žiūri į

Gydytojas klausia šimta
metį senelį: Pasakyk man, 
gerbiamasis, kokius vaistus 
vartojai, kad sulaukęs tokio 
amžiaus esi sveikas, kaip ri

ninkai gali sužinoti, kurią 
valandą užteka saulė, kurią 
mėnulis, kada jie užtems ir 
kitokius dalykus?

— Didelio čia daikto, juk

— Matai, ponuli, aš to 
pūtį ’ suklydau. Tada tamsti 
atrodei taip išbalęs, kad ii 
tikrai maniau, jog laikrodis 
pergyvens tamstą.

de< 
siu 
ku: 
Ba
ves

. lengvas užsir ūky irias
IS TURININGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO - "IT'S TOASTED"

si : 
pri 
eių
V/* zm<

mau
Bri

$

■iŠ

$ 
fe;

v 
K 
t:
F:

giausios rūgšties - šarmų lygsvaros. LUCKY 

STRIKE Cigaretuose yra naudojami vidurinieji 

lapai.

VIDURINIAI LAPAI
Viršutiniai lapai visų tabako augalų yra Knį 

duoti aiškiai šiurkštų, šarmišką skonį. Apafr 

niai lapai linkę rūgštumui dūmuose. Tai

£.

r

LUCKIES YRA MAŽIAU RŪGŠTŪSI 

Nesenai padaryti cheminiai bandymai 
parodo*, jog kiti populiarūs cigaretų 
išdirbiniai turi rūgštume perviršių nuo 
53% iki 100% daugiau negu Lucky Strike.

• Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių 
Laboratorijų Ir Tyrinėjimo Grupių
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Rūgštumo Perviršius Kitų Populiarių Išdirbinių, Lyginant Su 
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Bridgeport, Conn

čiūtė, kasierius Ona Žiurliū- 
tė, maršalka Jonas Buzūnas, 
korespondentas Albinas Aš
montas. Nutarta mokėti 10c.

riais: Klimas, Mazolas, Mar- 
činskas, Puidokas, Rutkaitis 
ir Taraila. Nutarta parapijos 
sidabrinio jubiliejaus proga

’’Sveika Panelė, stebuklais 
pagarbinta,

’’Žemaičių žemėj malo
nėms šlovinta,

rodį parduoda- 
virtinai, kad ji 
kei, kad jo mai 

gyvenimui, ot
o per tris savai

Laikraščiai garsina ir baž
nyčiose galima išgirsti daug 
skelbimų. Tie tiktai nežino, 
kas darosi ar turi darytis, ku
rie bažnyčios nelanko. Taip 
va yra dar lietuvių, kurie ne
žino, kad jau gavėnia, o apie 
gavėnios laiko tvarką tai ir 
neklausk. Tuo tarpu pas mus 
gana įdomus pasklydo prane
šimas, būtent: kas trečiadie- 

įnis po Graudžių Verksmų lan 
Ikysis vis kitoki pamokslini-

B

ponuli, aš to 
u. Tada tamsti 
išbalęs, kad ii 

i, jog laikrodis

į kai. Taip Kovo 4 kun. E.Gra- 
}deckis, 11 diena kun.J.Alek- | ’
siunas, 18 kun.J.Ambota, 25 

|kun. J.Simonaitis, Kovo 30, d 
Bal.l ir 2 kun. J.Balkunas 
ves tridienio rekolekcijas. Vi
si yra iškalbingi asmenys ir 
priduos daug išganingoj min
čių ir patarimų. Reikės tik 

monėm lankytis ir naudotis.

as
- ‘ ■

Iš parapijos klubo išdygo 
auja draugija, kokios dar 

Bridgeporte nebuvo. (jia i 30 
metų priviso ir pašalpimų ir 
olitinių ir bažnytinių drau

gijų. Trūko labdaringos. Tad 
Iš to šlubuojančio parapijinio 

augalų ra linkę 'klubo, a^u klebonui, 
9 y susidarė labdaringoji drau- 

įgija, kurios nariai ir narės 
z apsima mokėti mėnesines dub 

klės su tikslu šelpti skurde 
|ar nelaimėn patekusius savo 
narius ir kartais prireikus ir 

Skitus gerus lietuviuos.

APAI

ll

ūmuose. Tai fil 
mtoj prie skoniu* 
išvaros. LUCKY 
Jojami vidurinieji

I RŪGŠlOSI | 
liai bandymai įį
irūs cigaretę 
perviršių nuo 

ju Lucky Strike. 
:somų Cheminių 
io Grupių

Po globa Panelės Š-v.drau- 
gija šauniai pasirodė su savo 
gardžia vakariene,- laike ku 
riosteko išgirsti ir kalbų ir 
juokų ir rimtų dalykų. So- 
dalietės irgi nepasidavė: Už
gavėnių vakare suruošė ka- 
zyrių vakarą su pampuškom 
ir dantų skalavimu. Moters 
ir merginos kruta-juda, ką 
Vyrai ir jaunuoliai veikia?

LINDEN, N. J

Praeitą pirmadienį iškil
mingai palaidota a.a. Aleksan- 
dra Strutinskienė. Dideliam 
nuliūdime paliko vyrą Kazi-

IUS

susitvėrė ’ ’Birutės ’ ’ 
choras. Šios kolonijos lietu
viai pradėjo organizuotis 
1917-18 metais į visokius klū 
®s, centraliniij organizacijų

kuopas; sąjungas, draugijas, 
klūbus, skyrius ir 1930 m. 
suorganizavo Lietijvių R. K. 
parapijos fondą. Šioj koloni
joj lietuvių apsigyveno iš vi 
sos New Jersey, New York 
ir kitų didmiesčių ir čia ran 
dasi jau į 230 šeimynų. Mažai 
rasi, kuris nebūtų namo sa
vininkas, o apie jaunimą, tai 
nė kalbos nėra: jo randasi 
gražaus. Lietuvių jaunimas 
Lindene gali nuveikti gražių 
darbų, tik reikia duoti jiems 
progą ir padaryti pradžią. 
Kadangi Lindene buvo suren 
gta visokių parengimų, kaip 
tai tautiškos šventės, vaka
rienės, dideli išvažiavimai ir 
t. p., vis tie rengėjai turė
davo kviesti chorus iš apylin 
kės lietuviij kolonijų, kad pa 
rengimai būtų paįvairinti su 
lietuvių liaudies dainomis ir 
net parodant svetimtaučiams, 
kad lietuvių tauta linksmina 
senus tėvelius ir visą pasau
lį su prabočių dainele, o čia 
turiu priminti, kad man vi
suomet tekdavo būti priešą 
kyje tų didesnių parengimų 
ir sudaryti tam tikrą progra 
mą. Aš vis girdėdavau kalbas 
ar nebūtų galima turėti Lin
dene lietuvių jaunimo choro? 
Na ir galvojau, ką čia daryti. 
Bet sausio 10 d. 1936 m. atsi
lanko svečias gerb. A. Stan- 
šauskas, šv. Trejybės parapi
jos iš Newarko vargoninkas, 
užrašinėdamas Vargom Sąj. 
laikraštį ’’Muzikos Žinios”. 
Užrašo jis man tą laikraštį 
ir aš pradėjau kalbėti jam 
apie Lindeno lietuvių jauni
mą, ar nebūtų galima suda
ryto choro Lindene. Jis ats- 
sakė: ’Tamėginkite sukvies
ti kurį vakarą jaunimą, aš 
atvažiuosiu ir pamatysime 
ką galėsim padaryti”. Potam 
aš pradėjau kalbinti ir už 
rašinėti vardus ir- antrašus 
jaunuolių. Paskui pasitarus 
su salės savininku p. A. Rup 
šių, jis su mielu noru suti
ko. Vasario 6 d. 1936 m. at
silankė būrelis jaunuolių ir 
pakviečiau gerb. p. A. Stan- 
šauską. Paskui po pasikalbėji 
mo pasirodė, kad visi sutiko 
organizuoti chorą. Toliau bu
vo renkama valdyba: pirm.< 
Kazys Antutis, vice — pirm. 
Vincas Stanonis, prot. rašt. 
Genavaitė Tvaskiutė, f in. ra- 
tininku Vitalija Liudvinavi-

į mėnesį dėl gaidri ir kitų 
reikmenų supirkimui. Choro 
vardas - Lindeno Lietuvių 
’’Birutės” choras. Taipogi 
nutarta priimti narius į cho
rą nuo 16 metų amžiaus. Pas- 
kui jauni choristai prašė p. 
A. Stanšauską būti ’’Biru
tės”’ choro mokytoju. Jis ap
siėmė. Vasario 13 d. ’’Biru
tės” choro antras susirinki
mas jau buvo skaitlingesnis 
ir nutarta turėti choro kons
tituciją. Į komisiją išrinkta 
Al. Ašmontas, S. Venckai- 
čiūtė, G. Tvaskiūtė,' O. Atu- 
tis ir J. J. Liudvinaitis. O po 
susirinkimo mokytojas rinko 
balsus ir mėgino dainuoti. 
Vasario 20 d. ’’Birutės” cho
ro trečias susirinkimas apie 
30 narių. Tikrai atrodo, kad 
’’Birutės” choras gyvuos 
Lindene. Pradėjo mokėti mo
kesčius ir nutarta ant kito 
susirinkimo atsivesti dar po 
vieną naują narį. Paskui nu
tarta rengt pirmą ’’Birutės” 
koncertą geužės 31 d. ir nu
tarta kviesti visus apylinkės 
chorus į mūsų koncertą. Tai
pogi nutarta nusitraukti cho- 
I 

ro paveikslą, kad turėti at
minčiai. Čia reikia pažymėti, 
kad ’’Birutės” choro nariai 
sulig nutarimo turi būti ge
rais katalikais. Po susirinki
mo mokytojas pradėjo mo-

pagražinti bažnyčios vidų 
Blynų balius.

Vasario 23 d. įvyko Blynų 
balius. Parengimas pavyko 
gražiai. Publikos buvo ne 
daugiausiai.

Laidotuvės
Vasario 24 d. Holy Sepul

chre kapinėse palaidotas a. 
a. Jonas Kaminskas. Velionis 
priklausė parapijai, Šv. Var
do ir šv. Kazimiero' draugi
joms. Palaidotas su 3 mišio- 
mis, kurias atlaikė kun. Sto
nis, kun. Kinta ir kun. Pet
raitis. Graborius buvo Bu jau 
skas.

Amžiną atilsį tesuteikia ve 
lioniui Viešpats.

Baltimore, Md.
/ 1

’ ’Buk pagirta žemė Tėvų 
Mūsų.”

Nors šie- žodžiai tilpo pir
mutiniam lietuvių atgimimo 
laikraštyj ’’Aušroje”, bet jie 
labai pritinka šiems 18-ms 
Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktuvėms. Baltimoriečiai 
džiaugėsi, atsimindami 16 d. 
Vasario. Bažnyčioje pamoks
luose buvo išgirsta mūsų Tė
vu Žemė; salėse dainelės, lo- c 7 7

Šimai, prakalbos, vis rūpes
tingai priruošta kuo iškilmių 
giausiai pagerbti Žemę Tėvų 
mūsų. Vėl paėmus lietuviij 

korespon
dencijų, kad puikiai minėjo 
Vasario 16 d Lietuvos didin 
gas vardas džiugino mūsų 
širdis. Aušrom laikais mes K I 
jojom Lietuvos vardą minėt, 
kad rusų va’džia nenubaus
tų; tais laikais man pačiam 
Lietuvos vardas buvo mažai 
žinomas; 7 metų rmžiaus, pir 
mą syk išgirdau tą varda, 
bet kur?.. Bažnyčioj, per šv. 
Kazimierą, kada jaunas kuni
gėlis pamokslą sakydamas, 
virkdė tūkstančius. Jo žo
džiai prigijo ir mano širdyje. 
’’Šiandien nuliūdusi Lietuva; 
šaukėsi prie Šv. Kazimiero į 
dangų”, toliaus nuolat pri
minė mums Lietuvos vardą, 
labai prakilni giesmė:

Lietuvoj lygiai pažino, 
Kas tiktai Tave garbino’k 
O kaip ši giesmė puikai 

prigydė Lietuvos vardą mūsų 
širdyse, kad net Kražiuose 
nebuvo baisi kazoko nagaika 
ir Kražantės vandenėlio mir
tis, dėl Lietuvos vardo nebu
vo baisus Sibiras.

— Jau Baltimorės Moterų 
Choras yra užkviestas ant ga
vėnios sekmadieniais vietoj 
Mišparų giedot stacijas. Tik
rai mūsų moterys daro nepa
prastą pažangą; kodėl gi vy 
rai neparodo savo balsų prie 
Išganytojo kojų?. Reikėtų 
vyrams subrust.

— Didysis choras prie var
gonų gieda Stacijas penkta
dienių vakarais ištisą gavė
nią.

— Vasario 23 d. buvo pa
rengta Moterų draugijos va
karienė. Labai skaitlingai 
žmonių atsilankė; kelis sy
kius stalai buvo apsodinti sve 
čiais. Paskiau buvo lietuviš 
ki šokiai. J. K.

kyti dainelę ’’Važiavau Die- laikraščius, pilna 
ną”.
' Valio ’’Birutės” choras!

J. J. Liudvinaitis

Pa+erson, N. J.

Vasario 16 d. iškilmės
Vyčių kuopos iniciatyva 

Patersone buvo suruoštos Lie 
tu vos Nepriklausomybės 18 
metų sukaktuvės. Kalbėjo 
kun. J. Kinta, kun. S. Stonis, 
I. Kulikaitis ir Vyčių pirmi
ninkas E. Stanulis, Šv. Ceci
lijos choras padainavo keletą 
iškilmei pritaikintų dainelių, 
o muz. V. Justas, M.- Baub
lytė, M. Obelevičiūtė solo. 
Vakaro vėdėju buvo J. Spra- 
naitis. Publikos buvo daug. 
Įspūdis geras. Garbė Vyčiam | 
už iniciatyvą.

Parapijos susirinkimas.

Vasario 16 d. šv. Kazimie
ro parapijos įvyko metinis 
parapijos susirinkimas. Trus- 
tistais išrinkti: J. Jasulaitis, 
ir B. Obelevičius; Kolekto-

Newark, N. J.

Paminėjimas 18-tų Metų Lie
tuvos Nepriklausomybės Su

kakties Dieną.

Vasario 16, 1936 m. Šv. 
Jurgio salėje, Newark, N. J. 
įvyko 18 metų Lietuvos Ne
priklausomybės sukakties pa 
minėjimas. Programa atida
ryta Lietuvos Himnu. Buvo 
kalbėtojų kaip: Gener. Kon
sulas p. P. Daužvardis, Dr. 
M. J. Vinikas, V. Sirvydas, 
adv. K. Paulauskas ir Šv. 
Trejybės parapijos klebonas 
kun. I. Kelmelis. Kanklinin
kas p. Sadauskas ant kank
lių paskambino labai gražių 
dainelių. Smulkių aukų su
rinkta $23.08; laike vakarie
nės svečiu suaukota dėl Gin- v
klų Fondo $13..15: viso aukų 
surinkta $48.23; išmokėjus 
visas išlaidas $18.23 likusius 
-30.00 pasiųsta Ginklų Fon
dui per Generalinį Konsulą 
p. P. Daužvardį. i

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

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

Apkainuoja, parduoda Pilnas patarnavimas 
nejudomas nuosavybes, Visokios apdraudos ir
Sukolektuoja rendas bondsų reikaluose j

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimu
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į Didžiojo New Yorko Apylinkėj |
ATVYKSTA

I
■

Dr. J. Leimonas praneša, 
kad jie su p. J. B. Laučka 
atvyksta į Ameriką kaipo 
L. J. .S. Pavasaris atstovai 
pas Liętuvos Vyčius svečiuos 
na. Jie atsiveža rankdarbių 
parodą, kurią perstatys viso
se žymesnėse Amerikos lietu
vių kolonijose. Jie taipgi at
siveža ir judančius paveiks
lus iš Lietuvos gyvenimo.. 
New Yorke svečiai bus Kovo 
16 dieną.

4
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Vasario 22 d. p. Kirveliams 

(34 Sheridan Ave., Brooklyn, 
N. Y.) sukako 20 metų jų ve- 

, dybinio gyvenimo, p. M. Bu- 
tauskienės, R. Butauskiehės ir 
K. Dumblienės iniciatyva, tą 
dieną buvo surengta p. Dum
blių namuose — 19 Chestnut 
St. Brooklyne, surprise par
ty. Čia susirinko giminių ir Į 
artymų draugų virš 50 žmo
nių. Visi} susirinkusiųjų var 
du, celebrantams įteikta gra 
žiu dovanų, kurios įgytos vi
siems susidėjus. Kadangi tai 
būta surprise • partės, tai cele 
brantams nemaža surprise iš 
anksto jau buvo paruošta. 
Visų pirma p. Kirveliams tik 
įžengus kambarin netikėta 
žmonių minia juos pasitiko su 
triukšmingiausių šūkiu ”sur 
prise” taip, kad p. Kirvelie- 
nė išgąsdintą vos nesugriuvo. 
Po to visi svečiai susėdo už 
skaniai paruoštų stalų, o abu 
’’jaunieji”, kaip to vakaro 
garbės asmenys, tapo pasodin 
t i į specialiai paruoštą karali 
šką sostą’ ir apkarūnuoti ka
rališkomis karūnomis. Užė- 
mus savo vietas, aplink ’*sos- 
tą” sužibo iliuminacija, o 
virš jų galvų suskambėjo var 
pelis ir tuo laiku jau prasi
dėjo puota. Kai abu celebran 
tai taip ir visi svečiai čia 
jautėsi linksmiausioje nuotai
koje, nes visa šių apeigų ap
linkuma darė savotiško įvai
rumo ir tam tikrais momen
tais sukeldavo nemaža juoko. 
Laike vakarienės pasakyta 
gražių kalbų ir linkėjimų lai
mingai sulaukti dar artinan
čių sidabrinių sukaktuvių. 
Po vakarienės prasidėjo šo
kiai, kurie tęsėsi lig pat vė
lumos. Svečiai išsiskirstė pil
nai patenkinti ir džiaugėsi

linksmai laiką praleidę.
Ištikrųjų gražu ir girtina, 

kuomet panašiais atsitikimais 
mūsų žmonės nepamiršta sa
vo draugų ir atatinkamai pa
gerbia jų šeimyninį gyveni- 

Tai yra ženklu tarpusa- 
draugiško sutikimo.

Dalyvavus.

Pirmadienį, vasario 24 d. 
žinomo brooklyniečių biznie
rių ponų J. Garšvų namuose 
Glindale, L. I. buvo puiki pri 
imtuvių puota. Tą dieną pas 
p. Garšvus buvo ’’vizitacija” 
į kurią susirinko Kun. N. Pa
kalnis, kun. J. Balkūnas, ku
nigas J. Aleksiūnas, kun. K. 
Paulonis, Kun. S. Remeika, 
kun. P. Lekėšis, kun. J. Lau- 
rynaitis, kun. A. Petrauskas, 
kun. J. Kartavičius, ponai: 
A. Daukantai, p. Vaiteliai, 
p. Majauskas, Kazys P. Vil
niškis, muz. P. Dulkė, muz. 
J. Jankus. Pašventinimą at
liko Karai. Ang. parapijos 
klebonas kun. J. Aleksiūnas. 
Svečiai buvo priimti gražiau
siai: stalai braškėjo nuo vai 
gių, stiklai plaukė visokiuose 
gėrimuose; šampano kamš
čiai net lubas daužė. Malo
nių šeimininkų ir jų dukre
lės širdingai vaišinami, sve
čiai jautėsi ’’kaip namie”. Iš 
tikrųjų, kaip vienas iš kal
bėtojų išsireiškė: tik pas p. 
Garšvus galima jausti tokį 
nuoširdumą, malonumą.’ Už
tai dalyviai reiškia padėką 
ir linki ponams Garšvams, jų 
dukrelei ir sūneliui ilgų il
giausių metų! Buvęs.

— Kovo 1 d. Vyčių vietinė 
kuopa turės Šv. Komunijos 
pusryčius. Kuopos nariai pri
ims Šv. Komuniją per 10:30 
vai. Mišias. Tuoj seks pusry
čiai Kenwood Apartments re- 
staurante. Pusryčiuose atsi
lankys kun. McDonald ir 
kun. P. Lekešis.

— Kovo 5 d. įvyks Federa
cijos Skyriaus susirinkimas!

— Kovo 6 d. įvyks Vyčių 
kuopos susirinkimas. Vyčiai 
gražiai veikia. Turi vaikinų 
ir mergini} basketball ko
mandas. Vyčiai įneša kolo
nijoje daug lietuviškumo.

— Ir šiandien dar kalbama 
apie kun. Juozo Aleksiūno 
patriotinę kalbą per radio 
WMBQ vasario 18 d. Pana
šių gražių kalbų galima iš
girsti kiekvieną antradienį 
10:20 vai. vak. Brooklyno 
Profesionalų Klūbo nariai 
skaito naudingas paskaitas.

— Dr. Jonas Petrauskas 
buvo apsirgęs dabar vėl pa
sveikęs priima pacientus se
novės laiku. Netrukus Dr. 

’ 9

Petrauskas persikels į naują 
butą ir nuolatiniai apsigy
vens 
rašas 
je.

— Ukrainai ruošia dide
lius mass-mitingus protestuo
ti prieš lenkų persekiojimus 
Ukrainoj. Vasaria 23 d. buvo 
tūkstantinės minios Cooper 
Union Hali mitinge. Dabar 
Brooklyno Ukrainai šaukia 
kitą panašų mitingą kovo 8d. 
savo bažnytinėj salėj ant No. 
Penktos gatvės ties Bedford 
Ave. Šiame mitinge taipgi 
kalbės kun. J. Balkūnas.

— Kuo-ne visose bažny
čiose bus apvaikščiota iškil
minga Šv. Kazimiero .Lietu
vos Karalaičio Šventė - kovo 
4 diena.

— Visi Brooklyno dakta
rai ir advokatai įsigijo tikie- 
tus ir dalyvaus Jo Eksc. Vy
skupo T. Matulionio išleistu
vių vakarienėje - kovo 2 d. 
Hotel New Yorker. Įsigijo ir 
kiti profesionalai.

— Dr. Ed. Žukauckas taip 
gi buvo gerokai šalčiu susir
gęs. Jau pasveiko. Nesenai 
Dr. Žukauckas paskirtas 
į pieno tyrimo bordą. Sveiki
name daktarą šiame paaukš
tinime.

— Otto Vėjelis jau išvyko 
Lietuvon. Visą mėnesį kal
bės per Kauno radio apie sa
vo įspūdžius Amerikoje.

Vasario 25 d. Apreiškimo 
parapijos Gyvojo Ražančiaus 
draugija surengė gražią sur
prise party savo narei Anta
ninai Laukaitienei, kuri taip 
gražiai darbuojasi visuose 
mūsų parengimuose, kaipo 
šeimininkė. Vakarienė buvo 
surengta Apreiškimo parap. 
salėj. Buvo graži programa, 
kalbų, linkėjimų, o dar dau
giau gražių dovanų. Dalyva 
vo ir parapijos gerb. kunigai. 
Ūpas buvo gražus.

Didžiojo New Yorko 
Federaciįos Apskritis

Federacijos Apskričio mė
nesinis susirinkimas penkta
dienį, Vasario (February) 
28 d., 8:30 vakare (po pamal
dų), kaip paprastai toje pa
čioje vietoje, t.y. Apreiškimo 
mokyklos mažojoj salėj.

išiame posėlyj bus svarsto 
ma apie tolimesnį veikimą. 
Labai svarbu, kad visi drau
gijų atstovai dalyvautų. Dr- 
jos privalo daboti, kad 
jųjų išrinkti atstovai Federa
cijos posėdžiuose dalyvautų, 
nes atstovų apsileidimas dr- 
jai gali atsiliepti neigiamai, 
mai.

Parengimo komisija stro- 
.piai dirba.

Gaila, kad komisija išanks- 
to nenustatė savo posėdžiam 
laiko, nes nekurie komisijos 
nariai, nepamatę laikraštyj 
skelbimų ir todėl nedalyvavo 
Taigi) penktadienį, JVasario 
28 d. Federacijos Apskričio 
posėdyj komisija galės tin
kamai susitvarkyti.

Sekantieji komisijos na-, 
riai paėmė vakarienės tikie- 
tus išplatinimui: C. Brook

lyn veikėja M.Brangaitie- 
nė 50 tikietų, B. Subatien^ 25 
Daubarienė 15, V.Žemantaus 
kas 15, Dobrovolskienė 10. 
Taigi šie komisijos darbštūs 
nariai jau platina tikietus 
su dideliu atsidavimu.
Gražus ūpas.

Katalikiško veikimo 
kursai

Į Gavėnios metu parapijų 
| svetainėse bus paskaitos apie I
katalikišką veikimą bendrai 
ir šaip bus įdomių kalbų bei 
aiškinimų. Šios paskaitos bus 
skelbiamos bažnyčiose iš sa-

Mūsų veikimo centru yra 
A. L. R. K. Federacija, kurią 
sudaro lietuvių katalikų drau 
gijos, organizacijos ir net 
pavieniai žmonės. Federacijos 
veikimas bus ant tiek stip
rus, ant kiek visos mūsų 
kat. draugijos joj priklausys 
ir ypač kaip aktyviai jos da
lyvaus tame bendrame vei
kime.

; i
fti įt-i

f i
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ŠV. L

ma 
kaj 
pa] 
tu 
lėti

Federacijos veikimą, mes pa- 
stebėsime daug trūkumą itg 
ne visur pats veikimas yra 
visa apimantis, kaip ištib 
jis turėtų būti. Taigi reikia 
apgailestauti, kad daugelyje 
kolonijų neturi net Federa
cijos skyrių ir ypatingai, kad 
dauguma mūsų jaunimo drau
gijų labai mažai kur dalyvan- Ka. 
ja bendrame Federacijos 'baž 
veikime. ■ štai

O jaunimo draugijų me f|vij( 
turime labai daug. Beveii acĮ0 
visose parapijose randasi cho';; 
rai, vyčių kuopos, sodalie- M

5 w . q .. v. V ihga tęs, Šv. Vardo draugijos be 
kitokį klūbai. Šios jaunime 
draugijos yra didelė pajėgi 
ir tankiai labai daug veiku ? 
kaipo pavieniai vienatai, Da
žnai chorai ir draugijos da
lyvauja ir mūsų bendruose 
apvaikščiojimuose, mūsų ta 
tos iškilmėse, bet tai dan 
daugiausia tik reikalo ve 
čiami, su užkvietimais ar p* 
našiai, o ne savo iniciatyva 
bei idėjos vedami. Ūžt® Sus 
mums labai svarbu įtraukt 
juos į bendrą kat. visuomenė 
nį Federacijos veikimą, km 
mes sustiprinsim netik Fede 
racija bet svarbiausia tm 
bus galima įsąmoninti mo
šų jaunimas, kad ateityje» 
vo iniciatyva tokius apvaiK 
čiojimus surengtų.

Tiesa, is esmės daug mfls nebu 
jaunimo draugijų skaitosi ■..•- 
Federacijos nariais ir abi 
nai veikimas tuo paremta.
Bet tankiai Federacijos 
drame veikime nedalyvauji .v- 
nors tai daroma netiksliai, Df ■ 
iš blogos valios, o daugiau- 
šia nesuprasdami bendro veiį Pal ^l 
kimo svarbos ir sau ir Fede- £razu 
racijai.

Tad ištikro nereikėtų mr-. —
sti kaltę ant jaunimo, kad Edvai 
jis nenorįs su senaisiais v^- . Vašto 
ti, bet kaltinkim patys sM |iski sr 
kad mes nededame pasW dar k 
prie jo prisiartinti ir tufo’ • *■ ‘ dalykus perstatyti apie 

bendro veikimo svars
tai turėtume pradėti

mai 
kat. 
Mes 
vyk din ti tįsojau, visur tiesio- 
giniu būdu kreipiantis į du 1 
į Federaciją nepriklausau- Į ‘ i
čias draugijas, jei galima^ 
susirinkimų laiku, arba p# 
jų valdybas bei narius, H 
rai perstatant ir išaiškinau' petho 
kokią turi svarbą ir tvarko 
naudos atneša 
draugijoms prie jos priW 
sant.



MIRĖ K. PAULONIS
231 Bedford Avenue,

30 kp.

Telephone: Evergreen 8-7027

C. BROOKLYN

Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2—5048 NOTARY PUBLK

M. P. BALLAS, Inc

MINĖS KETVIRTINES

PHONE EVergreen 7-1312

pavyzdingą šeimy- 
sudaro: kunigas, 

vaistininkas, vais- 
advokatas, dvi dū

or-
vi-

Choro mitingas
Vasaria 28 d., tuoj po

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y

ritis
pažvelgsime)
dmą, mes pa- ž
; trūkumų b; šv. Kazimiero, Lietuvos pa-
veikimas yn

1936 m.
Vasario 28 d., 1986 m.
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Kaip pernai taip ir šiemet 
aspethe bus apvaikščiojami

ud daugelyje 
i net Federal 
ypatingai, kad 
jaunimo drau

i kur dalyvau- 
Federacijos

trono, atlaidai. Ryte bus su
ma 9 vai. ir pamokslas, va
kare mišparai, pamokslas ir 
palaiminimas Šv. Sakramen
tu 7:30 vai. Lietuviai priva
lėtų kas met’ tinkamai minė
ti šv. Kazimiero, Lietuvos 
Karalaičio, šventę. Maspetho 
bažnyčioje visą dieną bus iš
statyta šv. Kazimiero relik- 
vijos. Vakare įvyks relikvijų 
adoracija.

Vasario 21 d. mirė širdies

laiminimas, Sekmadieniais 4 
vai. p.p. Graudūs Verksmai ir 
Palaiminimas.

— Susirinkimai: Kovo ld. 
po pamaldų (4 vai.) - Rožan
čiaus draugijos, kovo 2 d. vy
čių, kovo 4 d. po vakarinių 
pamaldų - Mot. S-gos 
ir kovo 6 d. - choro.

graudžių verksmų ir trum
pos praktikos, įvyks pasita
rimas bėgamais bei svarbes
niais reikalais.

EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Brooklyn, N. Y.

draugijų me 
daug. Beveik 
)se randasi ė ' : 

sodalit-
;liga Mataušas Toluba, Susi- 
vienymo veteranas, 178 kuo 
pos pirmininkas. Iškilmingai 
Su bažnytinėmis apeigomis

• palaidotas šv. Jono kapuose 
vasario 25 d.. Jis ilgus metus

* (35) dirbo Susivienyme (L.
R. K. S. A.), aktualiai domė
josi parapija ir kitomis ka
talikiškomis draugijomis. Iš
augino gražią šeimą. Paliko 
du sūnų ir tris dukteris; vi-■sus susipratusius lietuvius..
Pagrabu rūpinosi grab. J. 
Garšva. Pagrabo apeigose 
dalyvavo kunigai: J. Balkū- 
nas, J. Aleksiūnas, P. Lekė- 
šis, A. Petrauskas ir J. Kar 
tavičius. Gražus draugų bū-

opos, 
» draugijos be
Šios jauninu 
didelė pajėgi 

ai daug veiku 
ai vienalai. ft- 
• draugijos d* 
Įsu bendruose C
uose, mūsų tai 
, bet tai dan 
k reikalo v© 
vietimais ar p 
savo iniciatyva 
vedami. Užtai 
svarbu įtraukt 
kat. visuometr » J. 

as veikimą, kur 
įsim netik Fede 
svarbiausia tu 
įsąmoninti mi
kad ateityje sa rys palydėjo į kapus.

l tokius apvaikL •—o—
engtų.
smės daug mūs? | nebuvo gausūs, bet nuoširdūs
augi jų skaitosi įr pelningi. Tuo pat laiku 
nariais ir abd^ 

is tuo paremta.
Federacijos ben- 
ime nedalyvauji 
omą netiksliai, Dt 
alios, o daugiau

Vasaria 19 d. vietos Soda- 
lietės turėjo balių, kuris ga
na gerai pavyko. Publikos, 
vien tik jaunimo, buvo prisi
rinkę gan daug. Jaunimas 
smagiai ir gražiai praleido 
laiką. Šio parengimo suren
gimu rūpinosi Sodai, pirm. 
M. Kralikauskaitė, V. Bulo- 
vaitė, A. Damušiūtė ir kitos.

i

Ši prakilni draugija turėtų 
parodyt daugiau veiklumo, 
gyvumo. Daug yra merginų, 
kurios nepriklauso dar prie 
šios organizacijos. Turėtų vi
sos jaunos merginos priklau
syti prie šios draugijos, o ge
rai susiorganizavę, daug nau
dos suteiktų pačios sau, 
ganizacijai ir būt garbė 
sai kolonijai.

šią savaitę kun. K. Paulo- 
nis, Šv. Jurgio parap. klebo
nas, gavo liūdną žinią iš Lie
tuvos, kad vasario 6 d. mirė 
jo mylimas tėvelis Kazimie
ras Paulonis, sulaukęs 70 m. 
amžiaus ir vasario 8 d. iškil
mingai palaidotas Mariam-

Velionis K. Paulonis ilgą 
laiką gyveno Brooklyne ir 
kai mirė jo žmona 1923 m. 
jis parvyko į Lietuvą ir ten 
apsigyveno ūkyje Netičkam- 
py Mariampolės apskr.

A'. A. Pauloniai išauklėjo 
didelę ir 
na, kurią 
daktaras, 
tininkas -
kterys irgi yra išėję aukšt. 
mokslą. Tai gal vienintelė 
Amerikos lietuvių šeima, ku
ri prie menkų išteklių atsie
kė aukšto mokslo.

Kun. K. Pauloniui ir visai 
šeimai reiškiame gilią užuo
jautą dėl jų tėvelio mirties.

SAVININKAS—A. SHRUPSKIS
Gera Duona—Žmogaus Sveikata

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

sekmadienį pas Klaščių įvy
ko Varpo kepyklos balius, 
kuriame dalyvavo keli tūks

tančiai žmonių.

— Našlių balius vas. 21 d. 
sdami bendro vėl parapijos salėje buvo tikrai 
js ir sau ir Fed* gražus. Atliko gražaus pelno 

parapijai.
ro nereikėtų me U — Vasario 22 cL susituokė 
nt jaunimo, kad Edvardas Adomaitis su Ona 
su senaisiais?^' Vaštoraite, Bronius Stankow fe
jnkim patys | ski su Elena Riaubaite, ir 
ededame past®fl ' dar kita pora kurių pavar- 
isiartinti ir tink** 
us perstatyti apw 
o veikimo svarbu 
turėtume pradėti 
įlojau, visur tiesio- 
u kreipiantis į daf 
ji ją nepriklausau
ji jas, jei galimąjį^ 
ių laiku, arba p# 
>as bei narius, 
itant ir išaiškinau! petho bažnyčioje bus tokioj 
ri svarbą ir k$ tvarkoj: trečiadieniais 7:30 
atneša Federal vai. vak. - Graudūs Verks

ne prie jos prikiš Jnai, pamokslas ir palaimini- 
/Anas, penktadieniais 7:30 vai.

A. J, MaMi vak. - Kryžiaus Keliai ir Pa- 
I

džiu neteko sužinoti. Nuota- 
ka buvo protestantė. Šiemet 
iš 8 šliūbų tik viena pora bu- I
vo lietuviška, kitos mišrios.

— Gražus maspethiečių 
būrys dalyvaus J. E. Vysk. 

uTeofiliaus Matulionio išleis- 
Ktuvių vakarienėje kovo 2 d.

— Gavėnios pamaldos Mas-

25 Sukaktuvės.
Parapijos trusistui - kolek

toriui M. Barasnevičiui ir jo 
žmonai sukako 25 m. ženybi- 
nio gyvenimo. Vasario 19 d. 
buvo jų užprašytos Šv. Mi
šios, o pereitą sekmadienį 
buvo pokilis. Daug atvažia
vo giminių bei svečių iš Ha- 
rdford, Conn. Linkėtina p. 
Barasnevičiams kuogeriau- 
sios laimės jų gyvenime; kad 
laimingai sulauktų ir auksi
nių sukaktuvių.

Kun. K. Paulonis praneša, 
kad mirus jo tėveliui Kazi
mierui Pauloniui Lietuvoj, 
ten rengiama Ketvirtinės, t.y. 
už 4 savaičių pok mirties bus 
laikomos gedulo Šv. Mišios 
Mariampolėj už velionio sie
lą. Čia Brooklyne kun. Pau- 
lonis nori prisiminti savo tė
velius ir tą pačią dieną - ko
vo 7 d. atliks ketvirtines Šv. 
Jurgio Bažnyčioj.

DR. H. MENDLOWITZ
PERSIKĖLE NAUJON VIETON, TAI YRA: 

522 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
VALASDOS:

1 Iki 3 ir nuo Sekmadienį:
7 — 8 vai. vakare 10 iki 12 vai. rytą

FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GBABOBIUS

I

Priešais Apreiškimo Bažnyčią '
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

Tel. STagg 2-0783 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS

107 Union Avenue, Brooklyn, N. Y

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIES 
GAZO PEČIUS

Rankpinigių nereikia — Išsimokėjimai per tris metus 
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 

(Housing Plan)
'^Standard" Mes išvalome Garo Boile

rius oru už 32.00 Ir dau
giau Klausykite mūsų Ra
dio garsinimo kasdien Iš 
WMBQ. Jums nereikės rū
pintis nlekuom. Tik pašau, 
kite ar parašykite adresuo 

darni:

SAVA6E & PLATZ
994 MADISON ST., 

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



Brooklyn, N. Y.

i

TEL Virginia 7-4499 J
BARRY P. SHALINS ■ į

(BRONIUS P. ŠALINSKAS) (
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS >

Graži, moderniška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs Kam- < 
Dariai duodama nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems J
kalams. Kainos labai prieinamos. (

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

1

LIETUVIŠKA MESINYCIA - 8UCERNE 
ANTANAS NUOBARA, Sav.

449 Grand Street,
Čia galima gauti gardžių lietuviškų skilandžių, dešrų
kumpių ir kitų valgomų reikmenų. Parems išpildomi spe
cialūs užsakymai. Viskas užlaikoma švariai moderniškai 
įrengtoje krautuvėje. Čia perkantys yra patenkinti pre
kėmis ir patarnavimu.

REPUBLIC LIQUOR STORE
LIETUVIŠKAS MONOPOLIS 

431 Grand Street
Šalę ’’Amerikos” redakcijos

Apreiškimo Parap
BR00KLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

VAKARIENĖ

1

ESTIJAI 18 METŲ

Karai. Angelų Parap

RAPOLAS KRUČAS

Tel: STagg 2—7177

g 
t

s 
t

PADĖKA
Širdingai dėkojame pasi

darbavusiems bendroje Ap-

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiikiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniir 
: Tel.: STagg 2-2306 z

Į PALOCIUS SALDAINIŲ Į
1 KRAUTUVĖ 1
= GERIAUSIOS RŪŠIES =
£ Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate S
E Pusryčiai, Pietūs ir Vakarienė. Geriausis pasirinkimas E
E AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš E 
E geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: E
S J. GINKUS, =
E 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. S

Vasario 28 d., 1936 m.

Vasario 23 d. Apreiškimo 
parapijos draugijos Šv. Var
do ir Ražančiaus draugijų 
iniciatyva, buvo surengę va
karienę parapijos salėje.

Vakarienė pradėta malda 
geri), klebono kun. N .Pakal
nio, kurį vėliau Šv. Vardo 
draugijos pirmininkas p. Že
maitis paprašė būti vakarie
nės vedėju.

Gavus truputį užsikąsti va 
karo vedėjas paprašo p. Jan
kų prie pradėjimo dainų pro
gramos. Parapijos ansamblis 
vadovaujant p. Jankui padai 
nuoja 1) Kaip aš jojau, 2) 
Ant tėvelio dvaro, 3) Dzūkų 
dajną ir 4) Pupos.

Sveikina vakarienės daly
vius poni Stagniūnienė, Šv. 
Ražančiaus draugijos pirmi
ninkė ir vakarienės gaminto
ji! pirmininkė. Po jos dainuo

• ja duetą ”Ko vėjai pučia” 
pp. Stagniūnaitės. Amžino 
Rožančiaus vardu sveikina 
dalyvius p. Janušonienė,, Tre 
t i įlinkių vardu — Palubins- 
kienė, Dainuoja p. šiška ”Oi 
varge, varge”. Po to kalba 
gus jam kalbėti dainuoja du- 
kun. J. Kartavičius. Užbai-

• etą: ”Kur sapnų grožybė”, 
poni Laukaitienė sveikina vi
sus nuo gaspadinių. Antru 
kartu parapijos ansamblis 
dainuoja ir publika balsu pri 
taria šias dainas: 1) Šalta 
žiemužė, 2) Ar tu žinai mano 
broli ir 3)- Pragėriau žirgelį. 
Vyksta laimėjimas dėžės sal
dainių.

Galop klebonas -kun. Pakai 
n is kalba apie vakaro tikslą 
ir vakarienė baigiama malda.

Vakaro muzikos programo
je pianu akompanavo muz:. 
J. Jankus.

Žmonių vakarienėje dalyva 
vo apie 200. Nuotaika buvo 
graži, nes vakarienėje daly
vavo rinktiniai asmens, kurie 
saldumynais ar ’’dormavais” 
valgiais nepaviliojami. Garbė •
dalyvavusiems. Rep.

• Šv. Vardo susirinkimas
Šį sekmadienį, kovo 1 d. 

tuoj po sumos įvyks. Aprei
škimo parapijos Šv. Vardo 
D-jos mėnesinis susirinkimas. 
Visi nariai kviečiami daly
vauti.

Konst. Kazlauskis. Jr.

reiškimo parapijos vakarienė 
je: iš Gyvojo Rožančiaus dr- 
jos vyriausiai šeimininkei An 
taninai Laukaitienei, Onai 
Vizgaitienei, Magd. Stučienei 
Teofilei Stučienei, Mar. But
kienei, Ievai Ambrozevičienei 
Nastaz. Jučienei, Onai Bra-

Masaičiui ir V. Vitkui. Pa
tarnautojom: Stellai Stagniū 
naitei, Helen Butkus, Mary 
Ambrozevičiutei. Adelei Stu- 
čiutei, Emily Bruce, Lilian. 
Vieta, Helen Stagniūnas, An 
na Beganskas. Ona Vizgaitie- 
ne. Taipgi dėkojame progra 
mos išpildytoj am, muz. J. 
Jankui ir visiems kalbėtojam 
Taipgi p. Šimanskui ir Pet- 
kauskui, kurie mums gražiai 
patarnavo.

Ona Stagniūniene,
Gyvojo Rožančiaus pirm. 

V. Žemaitis.
Šv. Vardo draugijos pirm.

Sodalietės. c
Vasaria 22 d. Karalienės 

Angelų par. svetainėje įvyko 
mūsų ’’Kugelių Balius”, ku
ris buvo labai pasekmingas. 
Turim pasidžiaugti, kad taip 
skaitlingai žmonių atsilankė; 
net abidvi svetainės buvo 
pripildytos. Užtai visos So
dalietės širdingai dėkojame 
visiems, kurie dalyvavo, o 
ypatingai mūsų dvasios va
dui kun. Laurynaičiui ir ku-

V n Q TT T V a Iš NASTIESK U b U L Y b šalčio
Yra pašalinamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE. 

šios gyduolės yra sutaisytos sulig gydytojo recepto. Jos suteikia grei
tą palengvinimą nuo kosulio ir kitii nesmagumų ryšy su šalčiu.

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

kurios puikiai veikla vidurių reguliavimui; šalina gazą tr 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. Į

Straight 
KENTUCKY 

Whiskeu

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, 
Lietuvos valstybinė.

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

Penktadienį, Icovo 6 d. Ka
ralienės Angelų parap. Ka
talikų klubas rengia ”Kozy- 
rių ir Bunco” balių parapi
jos salėj. Mūsų klubas yra 
jaunas, bet nariai sunkiai 
dirba padaryti šį vakarėlį ko 
pasekmingiausį. Vakaro ve
dėjas bus kun. Laurynaitis. 
Bilietus galite gauti pas cho
ristus, draugijos narius ir 
parapijoj. Įžanga tiktai 35c. 
o už jūsų pinigus gausite vėl 
tui valgio ir gėrimo. Taigi 
visi — jauni ir seni — įKara 
lienės Angelų par. Katalikų 
Klubo ’’Bunco ir Card par
ty”' ateinantį penktadienį, 
kovo 6 d. J. Avižonis, kor

Vasario 23 d. sukako 18 
metų nuo Estijos nepriklauso 
mybės paskelbime. New Yor- 
ko estai tą šventę gražiai pa
minėjo. Estonian Educatio
nal Institute, Harleme, N. Y. 
City, surengtos prakalbos, 
kuriose dalyvavo jų konsu
las, Lietuvos ir Latvijos kon 
sulai. Lietuvių vardu gražiai 
ėstomis sveikino Gen. Kons. 
P. Daužvardis. Baltic Ame
rican Society vardu sveikino 
adv. Jurgėla. Po kalbų sekė 
dainų programa, o po to šo
kiai. Nemažas būrys lietu viii 
ir latvių dalyvavo apvaikš- . 
čiojime. Malonu visiems buvo 
kartu džiaugtis, prisimenant, 
kad tos visos trys jaunos 
Pakaitės valstybės gražiai 
bendrauja.

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

* VALANDOS:
12—a p. p.
6—8 vak.

Tel.: EVergreen 8-8707
1

DR. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET ’

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 P. P.
6—8 vak.
Ir pagal sutartį

Tel.: MAnsfield 6-8787

DR. ALDONA ŠLUBAS 
(ŠLIUPAITĖ)

179 So. 2nd Street

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

DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4tb STREET

VALANDOS:
9—12 ryte
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel,: EVergreen 7-9105

9
DR. BLADAS K. VENCIUS

(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND STREET

VALANDOS:
9—12 ryte 
2—8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706

Namų REpubllc 9-3040

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

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

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

♦

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




