
ŠTAI KAIP

Sveikiname Naujosios An
glijos lietuvius, sutvėrusius 
Prof. Pr. Dovydaičio Šelpi
mo fondą. Vasario 22, N. A. 
Katalikų Seimely išrinkta 
komisija globoti Fondą. Ten 
pat buvo sudėta aukų ir pa
siųsta Dovydaičiui 100 dol. 
Lietuvių visuomenė gelbės 
šiam fondui. Amerikiečiai į- 
vertina tautos veteraną, mo
kslininką rašytoją, darbinin
kų vadą, Katalikų Akcijos 
veikėją. Aukos fondui gali
ma siųsti per lietuviškus lai
kraščius arba tiesiog komi
sijos nariams.

Lietuvoje jau dovanojo bau 
;smę trims savogistams. Šie 
Yra iš susirgusių ir šiaip ne
stiprios sveikatos nubausti! 
mažesnėmis bausmėmis. Ar
tinasi Vokietijos - Lietuvos 
prekybinės derybos. Vokie
čių spauda, rašydama apie 
derybas, daugiau liečia poli- 

• tinius negu ekonominius rei
kalus. Atrodo, kad neuma- 
ninkai ir sasininkai pasinau
dos prekybos derybomis. Pa
sinaudos ir vokiška direkto
rija Klaipėdoj. Lietuva bran
giai užmokės už Vokietijos 
rinką.

Italija Etiopijoj laimi. Bet 
kovos ilgiau užsitęsė nė Mu
ssolini tikėjosi. Daugiau au
kų, ...pinigų, vyrų kainavo. 
Dučė greičiau taikinsis da
bar. Žinia, daugiau žemių ne
gaus negu jam jau siūlyta 
bet Tautų Lygos vardas ir 
pasitikėjimas Prancūzija ir 
Anglija nupuolė. Visi gink
luojasi dabar. Kas dedasi 
Etiopijoj gali bile momentu 
kartotis kitur. Todėl ”'Osser- 
vatore Romano” ir pabrėžė: 
’’Tautiški egoizmai ir nepa
laužiamas prieštaringumas 
garbės klausimais bei sofis- 
tiški žaidimai tarp saugumo 
reikalavimų ir apsiginklavi
mo apribojimo reikalo ren- 

į giasi pražudyti vieną iš hu
maniškiausių programų, kuri 
galėjo tęsti toliau mūsų ci
vilizacijos garbę: būtent, ap
siginklavimo sumažinimo ir 
jo kontrolės programą.’ Taip 

| dabar daugiau apsiginkluota 
hr padangė labiau ūkanota, 
negu 1914 metais.

Sausio m. 1936 m. bedar
biu užregistruota 12'626 tū
kstančiai. Tai daugiausia be
darbių sausio m. per pasku
tiniuosius penkis metus. Vy-

vauvcį, į. nuvičiiaijų rupimuiasi
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LIETUVI!

DIRBKI IR PASIšVęSKI

SAVO TĖVYNEI

LIETUVAI

o

P. DOVYDAITIS GRĄŽINTAS PROFESŪRON TRUMPOS NAUJIENOS
Laikraščiui einant į presą, 

iš Kauno sužinota, kad Lie
tuvos vyriausybės pašalintas 
iš V. D. Universiteto profe
sūros P. Dovydaitis, Teolog. 
Filosofijos dekanui užstojus 
ir pačiam Dovydaičiui pra
šant, Respublikos preziden
tas Smetona, Vasario 16 die
nos aktu grąžino profesorių 
Universitetan nuo kovo 16 d. 
Teolog. Filosofijos Fakulte
tas Dr. Pr. Dovydaitį vėl iš
rinko religijų istorijos kated
ros ordinariniu profesorium.

Šis Lietuvos vyriausybės 
žygis rodo, kad ji kartais 
prisipažysta ir prie klaidos. 
Juk ištikro prof. Dr. Dovy
daičio pašalinimas iš profe- 
suros buvo neleistinas vyriau 
sybės sauvaliavimas. Ir vi
sai vietoj pasipylė tiek prote
stų vyriausybei. Gerai dar, 
kad vyriausybė nelaukė, kol 
protestų banga būtų įsisiū
bavusi ir nemažai pačiai vy
riausybei pakenkusi. Ameri
kiečių balsas irgi šį tą reiš
kia.

PUSANTRO BILIJO
NO GINKLAMS

LONDON. Anglijos vyriau 
riausybė paskyrė net pus
antro bilijono dolerių apsi
ginklavimui. Tiek pinigų pa
skirta, kaip vyriausybė sako, 
kad: ’’apsisaugo! ateityje 
nuo tragiškų savo žmonių 
žudynių dėl netinkamo pa
siruošimo, kaip kad buvo 
pradžioje didžiojo karo"”. 
Tie pinigai paskirta naujų 
karo laivų įvairių rūšių sta
tybos, lėktuvų bei jūrininkų 
skaičiaus padidinimo, pat
rankų modernizavimui.

riausybė kovoja bedarbę šel
pimu. Išleidžia tam tikslui 
bilijonus dolerių. Šiemet Vy
riausybė šelpia 24 milijonus 
asmenų, tai 3 milijonais dau
giau negu 1934 metais. Iš
leidžia į metus 1.826.806.008 
dolerius. Visa tai mūsų pa- 
čių pinigai.

KELTUVŲ STREIKAS

streiką.
supara-

Kovo 1 d. visame New Yor 
ke namų keltuvų (elevators) 
darbininkai išėjo į 
Visi namai ir biznis 
ližuotas jau ketvirta 
Straikieriai kai kur 
policija susikirto ir ėmė dau
žyt namų langais. Streiko 
priežasčių ištirti skubiai 
vyko darbo sekretoriaus 
dėjėjas E. F. McGrady.

net su

at-
pa-

ITALAI TRIUŠKINA 
ETIOPUS

Italijos žiniomis, šiaurinia
me Etiopijos fronte italai su
mušę etiopus, kame žuvę ar 
sužeista apie 20.000 vyrų iš 
Ras įnirus vedamų apie 50. 
000 karių. Sako Ras Imrus 
kariuomenė išblaškyta ir su
skaldyta. Tas italus padrą
sina siekti visos Etiopijos 
užkariavimo. Tačiau Musso
lini tam neturės laiko, nes 
T. Sąjunga davė tik savaitę 
laiko ’’užbaigt ginčą su Eti
opija”, o po to gal uždės

UŽDARĖ PARTIJAE

Ankščiau Lietuvos Taut, 
vyriausybė buvo tik suvar
žiusi organizacijų veikimą, 
bet Vasario 6 d. Vid. Reika
lų Ministeris, pasiremdamas 
org. inst 48 str. visai užda
rė Krikšč. Demokratų, So
cial Demokratų, Valst. Liau
dininkų partijas, Liet. Jauni
nimo S-gą ir Liet. Ūkininkų 
Vienybę su visais tų organi
zacijų skyriais. Dabar tauti
ninkai galės ruošti ir įvykdin 
ti' ’ ’Seimo Rinkimų Įstaty
mą”.

Lenkai tebevaržo Vokie
ti jos prekių pervežimą Dan
cigo koridorium, dėlto abie
jų ’’draugių5” santykiai pa
blogėjo. Matyt nepagelbėjo 
nė Georingo „medžioklė,, pas 
Lenkijos viršininkus.

— Japonijos militarist ų su- 
i kilimas prieš vyriausybės 

narius numalšintas. Apie 30 
jaunų karininkų, vadovavu
sių sukilimui, nusižudė re
volveriu šūviais., c

— Japonijoj sukėlė susi
domėjimo premjero Okada 
pasirodymas. Buvo visur pa
skelbta, kad premjeras nu
žudytas jaunų karininkų su
kilėlių. Vėliau paaiškėjo, 
kad premjeras pasislėpė, o 
jo vieton įsikarščiavę sukilė
liai nužudė admirolo Okada 
svainį.

— Berlyne, Vokietijoj, 5 
komunistai nuteisti mirti ir 
11 kalėjimu už 1931 m. su
keltą triukšmą, kuriame už
puolę restoraną jie nužudė 
savininką ir sužeidė 4 nazius 
smogikus.

— Sakoma, kad Tabiem 
srity j, Etiopijoj italai sunai- 

|kinę 10.000 etiopų kariuome
nės ir Ras Kassa, etiopų va
das, vos pasprukęs.

— Chicagoj įvestas pasto-

dard time). Anksčiau Chica
go, Ill. buvo Centralinis lai
kas, kuris yra atsilikęs 1 vai. 
nuo ryt. valstijų laiko.

— Ispanijoj įsivyrauja so
cialistai. Jiems pataikauja 
liberalas premjeras Azana, 
kuris turi mažumą šalininkų 
dabartinėj socialistų - komu
nistų vyriausybėj.

— Prez. Roozeveltas nori 
uždėti naujas taksas ant už
darbių, kurios duotų virš 
700 milijonų dol. pajamų 
Valstybės iždui. Bet Am. 
Taxpayers Ass’n jau ir da
bar kelia lermą dėl perdide-

— Pranešama, kad pas
klidę gandai apie Stalino pa- 
šovimą į galvą buvo netei
singi. Sakoma, čiužinėdamas t’uvos vėliavą. Tai jau 3-čias 
ant ledo Komunistų Centr. 
Komiteto Sekretorius Aku
lovas įsilaužė galvos kaulą ir 
todėl buvo pakviestas dr. Oli
ver iš Švedijos.

— Heidelbergo (Vokieti
joj) universitetas šiemet švęs

ATMINKI?

KAS GRIAUNA TIKYBĄ 

GRIAUNA ŽMONIJOS 

PAMATUS

550 metų įsteigimo jubiliejų. 
Anglai žada iškilmes boiko
tuoti, nes ten būsią ne moks
lo įstaigos, o nazių manifes-

• • /

kovojo 
kol jį

/

Rusija

— Alytuje (Lietuvoj) gu- 
sarų kareivinių arklydėse 
kilo didelis gaisras, kuriame 
žuvo apie 20 arklių. Karei
viai ir ugniagesiai 
net 8 vai. su gaisrių 
suvaldė.

— Lietuvoj Sov.
pirksianti 90.000 kiaulių. Šį 
metą už kiaules ir raguočius 
Lietuva gaus apie 10 milijo
nų litų.

— Neumanas, 'Sassas, Ro- 
ppas ir kiti nuteistieji Klai
pėdos teroristai padavė ma
lonės prašymus Liet, prezi
dentui. Jei jie išsiliuosuos, 
bus dar aršesni Lietuvos prie 
šai.

— Lenkijoj eina smarki 
propaganda už karalių. Į 
Lenkijos sostą minimi kandi
datai Čartoryskių ar Napo
leono ainiai.

— Lituanica n, kurią at
pirko Liet. Aviacija, tuoj 
bus pradėta remontuoti.

— Franci jos parlamentas 
patvirtino sutartį su Sov. 
Rusija. Dėl to labai nepa
tenkintos Vokietija, Lenkija, 
Japonija ir met Anglija. Fran
ci jos parlamente ekspertai 
perstatė, kad Rusija turi ga
lingiausią aviaciją pasauly ir 
taipgi gerai aprūpintą mil
žinišką kariuomenę.

— Lenkijos vyriausybė ne
leido Vilniaus krašto lietu
viams minėti vasario 16 — 
Liet. Nepriklausomybės Šven 
tės.

— Liet. B-vė ’’Maistas” 
vasario 8 d. oficialiai perė
mė iš Norvegų laivą ”Rim- 
frost” ir iškėlė ant jo Lie- 

’’Maisto” pirktas prekyb. 
laivas.

— Amerikos tarpvalst. Ko
mercijos Komisija nusprendė 
sumažinti kainas keliaujan
tiems gelžkeliais. Tas palies 
daugiausia rytines valstijas.
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ESTIJA IR LIETUVA
Pabalti jos valstybė Estija 

vasario pabaigoj turėjo ple
biscitą nutarti ar 'grįžti į 
demokratinę tvarką ar to
liau pasilikti po diktatūra. 
Milžiniška balsu dauguma 
žmonės pasisakė už demokra
tijos grąžinimą. Iš 770.000 
balsuotoją 472.416 pasisakė 
už konstituciją, t. y. už pak- 
lamentarizmą, ir 148.878 už 
diktatūros režimą. Balsavi
me dalyvavo didelis, vieto
mis daugiau kaip 90 balsuo
toją nuošimtis. Daugiau kaip 
trys ketvirdaliai pasisakė už 
seimo sušaukimą.

1934 metais pavasarį bu
vo paleistas Estijos seimas, 
po nepasisekusio sukilimo. 
Tik 1935 metais paskelbta 
diktatūra ir paneigta konsti
tucija. Pernai gruodžio 8 d. 
fašistai ir kareiviai vėl suki
lo prieš vyriausybę, jau dik
tatorišką, bet be pasekmių. 
Dabar leista visai tautai nu
spręsti kokios tvarkos ji no
ri. Rezultatai aiškūs ir pre
zidentas Konstantinas Paets 
prižadėjo už 6 mėnesiu su
šaukti parlamentą 'ir naują 
konstituciją sudaryti. Taip 
Estija grįžta į demokratiją. 
, Kaip su mūsą Lietuva?

Ar ji norėtą pasekti Estijos 
pavyzdį? Ar tautininkai tu

APŽVALGA
MINI DR J. ŠLIUPĄ 

’’.i- ' ________
Kaip DULR praneša ’’’pir

mieji savanoriai, šauliai, ka
riai ir profesionalai, plačia
jai visuomenei pritariant, 
kovo 3 d. Valstybės Teatre, 
Kaime, ruošia iškilmingą dr. 
Šliupo sukaktuvią paminėji
mą. Kalbės dr. Grinius, adv. 
Skipitis, prof. Biržiška, dr. 
Avižonis ir kiti”. Klek plati 
pritariančioji visuomenė ir 
ir kiek jinai pritaria mums
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ri tiek drąsos panašiu ple
biscitą paskelbti ? Ar lietu
viai pasisakytą už demokra
tiją ar diktatūrą?

Į tai atsako pats Lietuvos 
Ministeris savo kalboje Bal- 
timorėje, Md. vasario 16 d. 
’’Lietuviškoji išeivija yra 
perdėm demokratiška ir to
dėl yra natūralu, kad ir savo 
senąją tėvynę Lietuvą įsi
vaizdina ne kitaip. Lietuvai 
natūralūs demokratinis tau
tiškumas esamose gyvenimo 
apystovose siekia taip susi
formuoti, kad būtą užtikrin
tas savitas lietuviškos kultū
ros laisvas kelias, tautos 
vienybė, krašto ekonominė 
gerovė ir glaudesnis kultū
rinis santykiavimas su išei
vija”.

Tik nepasakė p. Ministeris 
ar tautininkai turi tiek dra- 
sos leisti tautai, kaip Esti
joj, plebiscito keliu pasisa
kyti už demokratinį tautiš
kumą laisvai, ne iš tautiško 
recepto. Estija atsigavo iš 
’’vado karštligės”. Lietuvoj 
’’vado karštligę” norima pri
mesti. ’’Tautos vadas” for- c 
muoja demokratybę ’’savitai 
kultūrai, tautos vienybei” 
ir t. t. Ne, lietuviai taipgi 
turėtą nusitarti, ar nori de
mokratinės tvarkos su seimu, 
ar dabartinės diktatūros.

nesvarbu. Tik, kad patys 
amerikiečiai šliuptarniai ne- • 
mini daktaro 75 metą sukak
tį, tai jau svarbu. Lietuvoje 
daktarą žino iš jo pasigirian- 
čią ir melagingą raštą. Ame
rikiečiai gi dar šiandien žino 
skandalingas istorijas ir ken 
čia nuo jo intriguojančio vei
kimo.

Taip, amerikiečiai savo 
srovinius ginčus, parapiji
nius nesutikimus, laikrašti
nius plepalus, bedieviu pliti-

ATSISVEIKINIMO ŽODIS
Šiandien apleidžiu laisvės šalį, vaišingą Ameriką. Šiandien 

atsisveikinu su Jumis, brangūs broliai ir seserys, Amerikos 
lietuviai.

Beveik pusantrą metą išbuvau Jūsą tarpe. Lankydamas 
Jus daug patyriau dvasinio džiaugsmo ir malonumo. Malonu 
buvo matant Jus, Broliai Kunigai, su tokiu pasišventimu, 
uolumu Bažnyčios, Tėvynės Lietuvos ir savo broliii tautiečią 
naudai darbuojantis.

Jūs, garbingi Tėvai Marijonai per savo didingas įstaigas: 
Hinsdalio Dvasinę Seminariją ir Marianapolio Kolegiją ren- 
giat išeivijai būsimus dvasios vadus - kunigus ir katalikiš
kąją inteligentiją Amerikoje, o per ’’Draugą” ir ’’Laivą” 
keliat ir palaiko t Šv. tikėjimą ir tautinį susipratimą tarpe 
brolią išeivią.

Jūs kuklios, pilnos pasišventimo Sesutės — Vienuolės, 
dukterys Šv. Kazimiero, Šv. Pranciškaus ir Nukryžiuotojo 
Jėzaus, ypač prakilnų ir naudingą dirbat darbą per pradi
nes parapijines mokyldas, auklėj at vaikučius, būsimąją kar
tą o per savo akademijas Chicagoje, Viloje ir Pittsburge 
rengiat Amerikos lietuviams inteligentams moteris katalikes

Katalikiškoji spauda: Forum, Draugas, Darbininkas, Gar
sas, Amerika, Moterą Dirva, Studentą Žodis, Laivas, žvaig
ždė, Vytis, Muzikos Žinios ir Tikybinė Pažanga — tu sklei
di tarpe Amerikos lietuvią tikybinį ir tautinį susipratimą, 
tu juos švieti, ramini, vieniji ir skatini prie Dievo ir Tėvy
nės meilės.

Skaitlingos katalikiškos, brolijos, draugijos ir organizaci
jos, ypatingai, Kunigą Vienybė, Kataliką Federacija, A.L.K. 
Susivienijimas, Moterą Kat. Sąjunga, Vyčiai, Darbininkai 
— sudarot galingą pajėgą sulig Šv. Tėvo Pijaus XI noro 
ir 'varot platą barą — Lietuvią Kataliką Akciją.

Tu, brangus Amerikos Jaunime, ir Vaikučiai, savo kuklu
mu, skaistumu, pamaldumu, meile Dievo ir Tėvynės tiesiog 
sužavėjai mane. Te būna, ir ateityj tavo obalsiu: Dievui ir 
Tėvynei.

Skaitlingos, gražios bažnyčios, parapijinės pradines ir 
aukštesnės mokyklos, Marianapolis, Hindal, Kazimierieeią 
Seserą Akademija Chicagoje ir Viloje, Seserą Pranciškie- 
čią Pittsburge, Šv. Kryžiaus Ligoninė, Dariaus ir Girėno pa
minklas — tai geriausias įrodymas Amerikos lietuvią gyvo 
tikėjimo ir tautiško susipratimo, meilės Dievo ir Tėvynės.

Su malonumu patėmijau, kad Jūs, Broliai ir Seserys lie
tuviai čia Amerikoje užimat garbingą vietą A. J. V. tautą 
tarpe.
Didžiai esu dėkingas Kunigą Vienybei, Kataliką Federacijai 
ir Tėvams Marijonams už pakvietimą manęs Amerikon.

Lankydamas Jus, Broliai ir seserys daug iš Jūsą pusės pa
tyriau nuoširdumo. Kuom už tą visą > atsilyginsiu, ne bent 
nuolankia malda Šv. Mišią laikė.

Te Jėzaus Širdis ir Jo Motina Švenčiausia Marija globoja 
Jus visus, teikia Jums savo gailestingumą.

Te Jūsą tarpe žydi meilė ir vienybė. Pasilikit ant visados 
ištikimais Šv. tikėjimui ir lietuvybei.

Garbė Jėzui Kristui.
Mylįs ir gerbiąs Jus Kristuje,

j- Teofilius Matulionis, Vyskupas
Kovo 3, 1936, Brooklyn, N. Y.

mą ir veikėjų intrygas pra
dėjo nuo Šliupo ’’darbuo- 
tės”. Šliuptarniai dailią a- 
nekdotą papasakojo iš savo 
”papos”‘ laiką. Amerikie-' 
čiai nejaučia dėkingumo 
šliupui, ką Kaunas ’’jaučia”. 
Mūsiškiems nėra už ką dak
tarą pagerbti. Tiesa, jis yra 
ir daug gero nuveikęs. Iš
judino lietuvius ir spaudą. 
Vienur organizavo, dirbo, 
kitur demoralizavo griovė. 
Jei ant svarstyklią viską su
dėtum, tai kas žin ar rastu

me kiek laurą jam ant gal
vos dėti. Būtą gera, kad mū
są istorikai (ypač kun. A. 
Milukas) iškeltą jo ’’gerus 
darbus”. Reikėtą pradėti 
nuo prieštaravimą paties dak 
taro raštuose. Dr. Kudirkos, 
M. Jankaus ir nekuriu Šliu
po draugu raštai gražiausiai 
nušviestą anuos laikus ir 
Šliupo nuopelnus tautai. Vis
gi seneliui linkime savo am
žiaus užbaigą naudingiau 
sau ir tautai praleisti.

PREZIDENTAS APIE TI- | 
KYBAS g

Sekmadienį prez. Roosevel « 
tas per radio Įkalbėjo apie re- g 
ligiją. Jis pabrėžė, kad: da- R 
bar ne laikas leistis į ginčus ' 
dėl įvairią tikybinią klausi- g 
mą, bet yra laikas, kada žino i 
nes visokią tikybą privalo 
burtis į krūvą, kovai su ne- K 
tikyba.” Priminė, kad kai- gi 
kuriose šalyse tikyba ir ne- į 
tikyba jau stojo į grieštą ko
vą. Tose šalyse visos tikybos |; 
atakuojamos. Todėl dabar vi- B 
su tikybą išpažintojai priva
lo rikiuotis, kad atsilaikyti.

Prezidentas neįvardino nei F 
Rusijos, nei Meksikos, nei ■ 
Vokietijos, bet buvo aišku, ■ 
kad jis jas turėjo omenyje.

LIETUVIS ’MILIONIERIUS 1

— Federalei agentai už
tiko vieno banko seife didelį į 1 
privatą aukso krovinį, net || 
$338,000 ir jį konfiskavo, k 
Pasirodė, kad auksas priklau ą 
so Zelikui Josefovičiui, paei* H 
nančiam iš Lietuvos, kuris ‘ S 
dabar yra Šveicarijoje. Spau •> S
da jį vadina lietuvią kapita
listu. . ||

Dabar prasidėjo kova Jose 
fovičio advokatas tvirtina, / 
kad tas padaryta neteisėtai 
— be waranto kratai darytį W 
o toks warantas negalimas, 1 
jei svetimšalis ir dar nerezi- K 
dentas nėra sunkiai nusikal- R 
tęs. Be to, svetimšalio nere- 1 
zidento turtas negali būt už- | 

i • vgrobiamas. 
----- ———■ —

KAIP VETERANAS GALI 8 
GAUTI BONŲ ATLYGI- S

NIMĄ i

Boną Bilius, už kurį vete- -r 
raną organizacijos vedė aš- B ] 
trią kovą per 15 metą, tapo ■ j 
įstatymu sausio 27 d. B ]

Kiekvienas pasaulinio ką- B 1 
ro veteranas, kuris turi ’ad-B 1 
justed service’ certifikatą, || 1 
gali pamainyti tą certifikatą . - 
ant boną kaip tik greit ga- > 
Įima. * j

Visi Veteraną Administra- - 
ei jos ofisai ir visi vietiniai w * 
ofisai veteraną organizacijų ' V 
gaus blankas, kurias reikia ą ę 
vartoti prašant boną. Ant tos 
aplikacijos reikės pažymėti 
veterano gimimo, vietą ir 
dieną ’adjusted service’ cer- 
tifikato, veterano identifi
kavimo riumerą, dieną prisi
rašymo ir dieną paliuosavi- 
mo nuo kariuomenės.

Jeigu veteranas neskolino 
pinigą ant jo certifikato ir

M

’ ! S
v
3

f S°!
ug1



-M llini 11X0' Jk/CXXJULAXJLV, VX. ' j į (rwvhin. Johnstown apylinke IJxttl b

I

Vasario 6 d., 1936 m. ’’AMERIKA ”

tari tą certifikatą su jo apli
kaciją pasiųsti į ’’Veterans 
Administration” arba tos 
administracijos* centraliniui 
ofisui Washingtone.

Jeigu veteranas gavo ko
kią paskolą ant jo certifika- 
to, tai jam reikia pasiųsti 
aplikaciją į tą ’’Veterans 
Administration” ofisą, kur 
jis gavo paskolą.

Kuomet veteranas išpildo 
aplikaciją ir pasiunčia ją, po 
patikrinimu su ’’Veterans 
Administration” rekordų, 
bus pasiųsta Iždo Departa
mentui ir veteranui priguliu-

LIET. DARBO JAUNIMO SĄJUNGA
Lygiai prieš 4 metus, t. y. 

1932 metais Lietuvoje įsikū
rė nauja vienintelė lietuviš
ko dirbančio jaunimo organi
zacija, pasivadinusi Darbo 
Jaunimo S-ga. Ši organizaci
ja padėjusi savo pagrindan f 
krikščionybės bei tautybės 
principus, savo darbe ėmė 
vartoti naują organizavimo 
darbo taktiką, norėdama grel 
čiau užkariauti plačiųjų dar
bo masių simpatiją, ši vienos 
pusės užmušant darbininki
jos tarpe dygstančius bolše
vizmo daigus, iš kitos, tei
kiant kaip moralią taip ir 
materialią paramą ekonomi
niai nuskurdusiam darbinin
kiškam jaunimui. Pradžioje 
šis audringas, tiesiog nežiū
rintis jokių kliūčių, darbie- 
čiij (taip vadinasi. Liet. Dar- 

| bo Jaunimo S-ga) judėjimas 
susilaukė daug priešų ne tik 
iš kairiųjų, kurie jame įžiū- 

I rėjo rimtą pavojų savo pra
gaištingam darbui, bet net 
vienas kitas katalikas mažiau 
nusimanantis visais sociali
niais klausimais, ėmė dėl to 

I nerimauti. Bet S-ga ausda- 
I ma didelę moralią ir materia- 
I lią J. E. Lietuvos Arkivysku- 
I po J. Skvirecko paramą, į 

nieką nekreipdavo dėmesio, 
I varė savo organizacinį dar- 
| bą pirmyn ir sulaukė gražių 
E vaisių.

Amerikos lietuviams, ypa
tingai tiems, kurie įdomau- 

I jasi Lietuvos gyvenimu, ku
riems irgi yra ne svetimi 

i painūs ir sunkiai išrišami 
socialiniai - ekonominiai klau 
simai, šis Nepriklausomos 
Lietuvos jaunųjų darbininkų 
judėjimas turėtij užintere- 
suoti mūsų obalsis: ’’Per ko
vą į perbalę” ir kuriij įstatij 
3 paragr. skamba taip: ”S- 

gos tikslas: Kristaus mokslu 
ugdyti Darbo Jaunimą kata

| ti suma bus pasiųsta bonais 
($50.00 kiekvienas) po birže
lio 15 d. 1936 m. Nepilnos 
sumos bus užmokėtos val
džios čekiu.

Po birželio 15 d. veteranai 
gales nueiti į bile katrą paš
tą ir pamainyti bonus į pi
nigus.

Veteranų organizacijos 
pataria buvusiems karei
viams laikyti bonus, kurie 
išleisti vieton jų ’’adjusted 
Service” certifikato, iki jiem 
būtinai reikės pinigų, nes bo- 
nai neša 3% palūkanų.

FLIS.

likiškoj pasaulėžiūroj, stip
rinti jo dorovės pagrindus, 
gilinti tautinį susipratimą, 
kelti kultūrinį išsilavinimą, 
sąmoninti socialinį bei pro
fesinį susipratimą ir aktua
liai kovoti už darbo jaunimo 
dvasinę bei medžiaginę gero
vę ’ Kas kart visk labiau įgy
ja įtakos bei simpatijoj pla
čiųjų darbo masių tarpe. S- 
ga, nors kaip minėta, ruo
šiasi švęsti dar tik 4 metų 
gyvavimo sukaktuves, vis dėl 
to suspėjo ir per šį trumpą 
laiką padaryti didelę pažan
gą, padėti tvirtus organiza
cinius pagrindus ir nugalėti 
visas kliūtis, kurios taip da
žnai pynėsi ant darbiečioj ke
lių, stengdamiesi supainioti 
ir suteršti naują, nepriklau
somą, krikščionišką jauno
sios darbininkijos judėjimą. 
Šiandieną Darbo Jaunimo S- 
ga jau turi kiekviename di
desniame miestelyje savo 
draugoves, kurios yra savo
tiški žydimai, skleidžiantieji 
šviesos bei kultūros spindu
lius dar atsilikusios, dvasinį 
ir medžiaginį skurdą ken
čiančios darbininkijos tarpe. 
Sąjungos Centras randasi 
Kaune. Čia taip pat spiečia
si geriausios sąjungos jėgos, 
iš čia plinta darbiečių idėja 
po visą vargstančią Darbo 
Lie&ivą.

Darbo Jaunimo Sąjunga 
yra beveik vienintelė Lietu
voje darbininkų organizaci
ja, kuri nepriklauso jokiai 
politinei partijai, taip pat 
yra vienintelė organizacija, 
kurios veikime nėra jokių 
šešėlhj bei rfeaiškumų. Jos 
keliąs pagrįstas Didžiojo Dar 
bo Žmoniij Gelbėtojo Kris
taus mokslo dėsniais, yra mo
raliai kietas ir jo einantis 
darbo jaunimas niekados ne

miklius į tas bedugnes, ku
riose dabar randasi tiek daug 
jaunimo. ,

Darbo Jaunimo S-ga tai 
yra viltis be blaškomo darbi
ninkiško jaunimo, yra varpas 
kurio garsai taip įtikinan
čiai kalba į jauno žmogaus 
širdį, sakydami jam, kad 
reikia pradėti kurti naują 
žmonijos gyvenimą, paremtą 
Kristaus artimo meilės ir 
brolybės dėsniais. Sąjungos 
kūrėjais buvo ilgametis kri
kščioniškos darbininkijos va
das Dr. K. Ambrozaitis, J.

<

Bernotas. Z. Kiaurakytė, K. 
Neseckas ir kiti. Jos vadu ir 
dabar tebėra Dr. K. Ambro
zaitis. Sąjunga visoj Lietu
voj turi virš 3000 narių ir 
apie 30 savo draugovių — 
skyrių. Keldama darbininki-

VIETOS
— Visi gėrėjosi p-lės Onos 

Katkauskaitės dainavimu J. 
E. Vysk. T. Matulionio išlei
stuvių vakarienėje. Daini
ninkė dar lavina balsą pas 
New York o žinovus. Ji daž- * * 
nai dainuoja per radio WE 
AE iš New Yorko (Consoli- 
datet Gas Co. ir Swift Co. 
programose). Nesenai ji dai
navo operoj ’’Madame Bu- 
terfly” (Suzuki rolėje) 
Springfield, Mass. Dainuoja 
kartais ir New Yorke teat
ruose. Ji amerikiečiams ži
noma kaip p-lė Kaskas.

— vasario 24 d. ’’Naujo
sios Gadynės” direktorių po- 
sėdyj nutarta pašalinti iš 
bendrovės L. Pruseika, J. 
Kuodis ir M. Paukštienė. Pa
šalintiems išmokama jų šėrai 
ir jie daugiau nebeskaitomi 
Kooperatyvės Spaudos D-jos 
šėrininkais. Vargšai bolševi
kai pešasi už tuščią maišą *
(nekurie už algas). Tik Pru
seika ir Ko. pakūtavoja pas 
Bimbą.

—’’Motinėlės” draugijos 
Centro Valdyba turėjo savo 
posėdį kovo 3 d. pas kun. N. 
Pakalnį.

—Kovo 3 d. American Ex
port laivu ’’Exeter” išplau
kė ’ Šv. Žemę J. E. Vysk. T. 
Matulionis. Su juo kąrtu iš
vyko kun. D. Mikšys. Į lai
vą suvažiavo būrys kunigų 
palydėti: N. Pakalnis, J. Si
monaitis, Dr. J. Končius, J. 
Vaškas, M.I.C., P. Vanagas 
M. Kemėžis, A. Petrauskas, 
K. Paulonis, J. Balkūnas, J. 
Aleksiūnas, P. Garmus ir 
kiti. Laivas išplaukė po pen-

jos tarpe profesinį išsilavini
mą, sąjunga kuria ir organi
zuoja įvairias dirbtuves k. a. 
batsiuvių, skalbyklos ir t. t. 
Taip pat yra sudaromi or
kestrėliai, chorai ir beveik 
kiekviena draugovė išlaiko 
neblogą knyginėlį, o beraš- 
čiams sudaromi kursai,- ku
riuos baigę darbininkai įgy
ja reikalingiausių žinių bei 
išsilavinimo.

Tai toks, trumpai apibu
dintas darbiečių veikimas ir 
judėjimas Lietuvoje. Kas no- 
rėtų jį arčiau pažinti, turėtų 
užsisakyti mėnesinį sąjungos 
organą ’’Darbo Jaunimą” 
kurio kaina Amerikoj me
tams 1 dol. Sąjungos ir re
dakcijos būstinės Centras 
randasi Kaune, Laisvės Alė
ja 34. EI. Vaitkutė

ŽINIOS
ktai valandai iš Jersey City 
pier F. Kitam numeryj bus 
plačiau apie vakarienę.

APVAIKŠČIOJO NEPRI
KLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ

Liet. Vyčių 12 kuopa vasa
rio 16 d. Aušros Vartų para
pijos salėje surengė vakarie
nę ir . šokius apvaikščioti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę.

Vakarą atidarė P. Vaičelis « 
kuopos pirmininkas. Vakaro 
vedėju buvo L. Vyčių Cen
tro pirm. Ą. J. Mažeika. Mu- 
zikalę programos dalį išpil
dė vietinis vyčių choras, va- t •
dovaujamas muz. Liubinskui I 
Po to seke šokiai. Dalyvavo 
gražus visuomenės skaičius.

Malonu, kad jaunimas vis 
daugiau ir daugiau pradeda 
vadovauti mūsų tautos iš- E 
kilmių rengimais ir kitomis 
pramogomis.

Rengiasi sutikti Pavasari
ninkus.

Visos N. Y. ir N. J. Aps
kričio kuopos .smarkiai ren
giasi sutikti pavasarininkų 
atstovus Dr. J. Leimoną ir 
J. B. Laucką, kurie atyyksta 
Amerikon kovo 16 d. laivu 
Europa ir atsiveža rankdar
bių parodą ir filmų apie Lie
tuvą.

Prieš Velykas pavasarinin
kai apsilankys Naujoje Ang
lijoje, o nuo balandžio 13 d. 
aplankys visas New Yorko 
ir New Jersey apskričio kuo
pas.

ATLEIDŽIA NUO MO-, 
KESNIO

Amerikos katalikų suorga
nizuota ir jau kelioliką metų 
veikianti mokslus einantiems 
studentams šelpti draugija 
’’Motinėlė” gavo pranešimą 
iš Lietuvos, kad visi ’’Moti
nėlės” siunčiami Lietuvos 
V. D. Universitetan studen
tai bus paliuosuoti nuo mo
kesnio už mokslą. Tai didelis 
’’Motinėlės” meterialis, o 
ypač moralis laimėjimas.

REZOLIUCIJA
1936 m. vasario 28 d. Ap

reiškimo parapijos salėje, su
sirinkę Didžiojo New Yorko 
Federacijos Apskričio drau
gijų atstovai, išklausę prane
šimų apie gerb. prof. Pr. Do
vydaičio atstatymą iš V. D. 
Universiteto profesūros, pri
ėmė sekančią rezoliuciją:

Kadangi prof. Pranas Do
vydaitis nuo pat Universite
to organizavimo laikų buvo 
ištikimiausias Katalikiškos z 
Lietuvos sūnus ir savo brolių 
lietuvių švietėjas;

Kadangi prof. P. Dovydai
tis visą savo gyvenimų pa
šventė Lietuvos darbo žmo
nių švietimui;

Kadangi pašalinimas prof 
P. Dovydaičio iš Universite
to profesūros atima jam vie
natinį pragyvenimo šaltinį 
ir įstumia jo jauną šeimą 
skurdan; į

Kadangi taip nusipelniu
sio žmogaus pašalinimas iš 
profesūros sukelia mumyse 
abejonių, ar užsimoka dar
buotis savo gimtojo krašto 
gerovei, jeigu tokie žmonės 
valdančiai partijai nepagei- 
daujami; i

Todėl, mes, pareiškiame, 
kad tautininkų valdžia, pa
šalindama prof. Dovydaitį, 
sulaužė Universiteto statutą 
ir ne tik, kad per jo asmenį 
įžeidė visą lietuvhj katalikiš
ką visuomenę, bet kartu pa
rodė pasauliui, kad Lietu
voje įstatymai net valdžios 
viršūnių yra negerbiami — 
laužomi, tuo pačiu ir kitus 
skatina jų negerbti. Taigi, 
mes prašome Lietuvos val
džios neatidėliojant grąžinti 
prof. P. Dovydaitį V. D. 
Universiteto profesūron.

Gi prof. Pr. Dovydaičiui 
reiškiame giliausios užuo
jautos dėl taip dideliai jam 
padarytos, kaip moralės, taip 
materialės skriaudos ir pri
žadame mūsų išeivijos Kata- I 
likų paramą.
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SENOVĖS PĖDSAKAI MUSŲ KALBOJE
( Ne kalbininko pastabos) ų

Rašo: Vytautas Sirvydas

(Tąsa)
Paimkime paprastą žodelį 

„gatvė”, kurį gal kasdieną 
liežiuviu piaustome. Į mūsų 
kalbą jis taip įėjęs, kad dau
gelis lietuvių nei nenužvel
gia, jis svetimas, jis tik sko
linys iš šiaurės skandinavė- 
nii (švedų) kalbos. Prof Bu
ga net visą straipsnį tuo klau 
simu yra parašęs, įdėta į jo 
’’Kalba ir Senovė” (p. 113- 
116). Sako, pirmasis, kuris šį 
žodį į mūsų raštus dabarti
nės ’’gatvės” (stryto) pras
mėje įvedė buvo istorikas 
Daukantas. Pirm to, kunigo 
Jazdausko, kunigo Maciaus 
ir žodininko Nesselmano lin
dimu, lietuviai tą žodį-varto
ję prasmėje ’’užtvaro * galvi
jams ginti ganyki on”, arba 
’’kur banda galvijų varo
ma” (taip apie Gargdžius 
sakoma). Pas latvius tas žo
dis tariamas ir ’’gatve” ir 
’’gatva” ir ’’gate”, bet ta 
pačia ’’tarp dviejų plotų ke
liuko”, ar ’’galvijams va
ryklos,, prasme.

Lietuvių ’’gatvė” ir lat
vių ’’gatva”, Prof. Buga pa
sakoja (gali būti, ir ameri
konų ’’gate”?) sunku atskir
ti nuo seno germaniško žo
džio ’’’galvon”. Germaniški 
gotai, senovės prūsų artimi 
kaimynai, . sakydavo ”gat- 
wo”, senovės švedai ”gata”, 
$ kur šiandieninė vokiečių 
kalba turi ’’Gasse” - vis

• ’’gatvės” prasme. Jeigu ”ga 
tvė” būtų tikras mūsų, ne 
skolintas žodis, tai Būga ma
no, jį tartume ’’’gadvė”, nes 
tuose žodžiuose, kurie tikrai 
bendri ir mums ir germa
nams, kur gotų ”t” (vokie
čių ”s” ar ”z”) tai pas mus 
”d”. Pav. mūsų „du”, gotų 
”twai”; mūsų ’’ėdu”, gotų 
”iton”; mūsų ’’dešimts”, 
gotų ’’taihun”; (iš kur vo
kiečių ”zwei”, ’’essen”, 
”zehn”). Reiškia, jei mūsų 
tariamame žodyj ’ ’gatvė ’ ’ 
nėra lietuviškos ”d”, tai 
mes tą žodį esame pasiskoli
nę iš kurios nors germaniš

kos kalbos, ir tai laikais, ka- 
ka ta kalba ne ”s ” ar ”z” 
tarė, bet ”t”. Prof. Buga 
prieina išvados, tą žodį mū
sų protėviai per latvius yra 
iš senovės skandinavėnų kal
bos pasiskolinę.

Iš tos kalbos, sakoma, mes 
dar du žodžiu esame pasisko
linę - ’’’kliepas” ir ’’kvie
tys”. Pirmasis reiškia ’’duo
nos kepalas” ir jį, turbūt, 
girdime pirmame skiemeny
je Klaipėdos miesto vardo 
(miestas ne ūkis, jis tik duo
ną ’’ėda”, ne augina), nes 
viename sename dokumente 
1268 metų Klaipėda rašoma j 
’’Cleypeda”.

• IH.
Negausus pasiskolinimas iš 

švedų kalbos žodžiij (tik trys 
- kliepas, kvietys , gatvė ) 
prof. Buga vedė manyti, kad 
’’skandinavų (švedų) nebū- : 
ta kaimynais nei latviams, 
nei lietuviams; skandinaviš
kos kilmės žodžiai gauti pre
kybos keliu”. Bet ’’suomių 
ir lapių (tautos) nuo gele
žies gadynės dienų (550-300 
metų pirm Kristaus) gyven
ta švedų įtakoje ir gauta 
daugiau nei 100 žilosios se- I 
novės germaniškų žodžių; tų 
švedų, iš kurių suomiai ir 
estai turi pasiskolinę žodžių, 
nuo neatmenamų laikų gy
venta šiaurės vakarinėje Es
tijoj”. (Švietimo Darbas, 
1921 nr. 5-6, p. 27-28). Estai

■ *»

gi buvo artimi kaimynai sa
vo pusbroliams lybiams, ku
riuos latviai vėliau nukaria
vo ir sulatvino.

Tiesioginiais mūsii ir lat
vių kaimynais nebūdami, šve 
dai, tačiau, Pabaltyj suvaidi
no nemažą rolę ir paliko ne
maža savo kultūrinių paliki
mų taip kalboje, taip vietų 
varduose, žmonių pavardėse 
ir arkeologijos liekanose. Ir 
ne vien tolimame nuo Lietu
vos šiaurės vakarų Estijos 
kampe, bet kur kas arčiau 
dabartinės Lietuvos - apie 
Palangą, Klaipėdą, Liepoją, 
Skuodą ir, gali būt Tilžę.
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Luckies yra mažiau rugstus

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

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

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,

Sukolektuoja rend as
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimu

STANDARDINIS 
VIENODUMAS

Paprastos mechaniškos smulkmenos cigaretų 
gaminime yra stebėtinai svarbios. Nuo jų 
priklauso fizines cigarete ypatybes, kaip kad 
svoris, dydis, dimngumas, drėgnumo-palai- 
kymo ypatybes, prikimšimo vienodumas - 
produkto vienodumas - nes visa tai giliai 
veikia į jo degimo būdą ir sudėtines jo 
dūmo dalis.

Lucky Strike Cigaretų gamyboje visos 
Sos ypatybes yra rūpestingai standardizuo- 
tos ištobuhnimui LENGVO UŽSIROKYMO.

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

i

“ITS TOASTED"-Jūsų gerkles apsauga
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
Newark, N. J.

Praeitą sekmadienį buvo 
parapijos metinė vakarienė. 
Tiek žmonių prigužėjo, kad 
nebuvo salėj vietos, daug ge
rų parapijonų tik sukinėjos 
po salę. Vakarienę atidarė 
malda kleb. kun. Ig. Kelme
lis. Po to buvo programa, 
kur šv. Cecilijos choro' an
samblis, vedamas A. Stanšau

*

-i

į
1

te

sko, sudainavo kelias gražias 
dainas. Buvo ir vaikučių pri 
augančiųjų parinktas ansam 
blis, bet kadangi buvo daug 
žmonių, tai buvo sunku susi
kalbėti, užtad ir nedainavo. 
Viena mažutė mergaitė p. 
Tamušiūniūtė gražiai pašoko 
solo ’’tap dance”', o kas 
svarbiausia, tai, kad mūsų 
daug biznierių ir profesiona
lų darbuotojų daug dalyvavo 
vakarienėje: Trečiokai, Pet
ruliai, JaunTioniai, Karpaus- 
kai, Cipreckai, Gudai, Pečiu 
rai, Akeliai, Boreika, Juode
lis, Balčiūnas, Adomaitienė, 
Prakapai, ’ Bujauskas, Krali- 

,/kauskas, Ambrazevičius, Žiu- 
/ gžda ir kiti. Šis pasirodymas 

mūsų biznierių yra labai svar 
bus ir labai girtinas. Teko 
matyti daug darbavusius lai 
ke vakarienės už baro; tai 
p. Valickas; Kazlas, Babrau- 
skas, Rauskas ir kiti; šeimi- 

j ninkės pasirodė gražiai, o 
ypač gražu buvo matyti vai
kščiojančią ’’Gražuolę” Ko- 
triną Račkiūtę, tikrai ta mer 
gaitė yra ilga metė šv. Cecili 
jos choro narė ir nesenai ga- 

l vo tą titulą. Sveikinam tave
Katriute su tavo atsiekta gar 
be. Svečias.

Paterson, N. J.
Šv Kazimiero Švente. 
Šv. Kazimiero parapija sa- 

g vo Užtarytojaus dieną *ap- 
|H vaikščios iškilmingai atei

nantį sekmadienį, kovo 8 d.
I Tą dieną vakare 7:30 bus Mi

šparai prie išstatyto Šv. Sa- 
* kramento ir pamokslas. Bus 

svečių kunigų. Kviečiama vi-
I si Patersono ir apylinkių ko

lonijų atsilankyti į šv. Kazi
miero, savo tautos šventojo, 
atlaidus.

B? '
Kun. S. Stonis pradėjo eiti 

| savo pareigas.
Kun. S. Stonis, Šv. Kazi

miero parapijos klebonas po 
ilgos ligos pasveiko ir nuo 
kovo 1 d. pradėjo eiti savo 
pareigas. Kun. J. Kinta, ku
ris laike ligos pavadavo kun. 
S. Stonį, grįžo atgal į Har
rison, N. J.

CHICAGO, ILL.
IŠKILMINGAS SIDABRI

NIS JUBILIEJUS

Praėjusį sekmadienį, vasa
rio 23 d., Šv. Kazimiero Aka
demijos Auditorijoje įvyko *
didelis bankietas su gražiu 
programų minint Šv. Kazi
miero Aka dėmi jos 25 m. su
kaktį.

Apie 5 vai. jau pradėjo 
rinktis būriai žmonių. Ga
biosios ir energingos Šv. Ka
zimiero seselės ir akademi
kes skubomis trūsėsi.

Svetainė kuo puikiausia iš
puošta ; stalai sidabrinėmis 
gėlėmis apstatyti, visokiais 
gardumynais apdėti. Šv. Ka
zimiero Akademijos rėmėjai 
pasipuošę sidabro lapeliais. 
Apie 7 vai. žmonių guvo tiek 
daug, kad reikėjo akademi
kių valgomąjį kambarį už
leisti žmonėms. Pilnas ir tas 
kambarys buvo. Pagalios rei
kėjo jau atsakyti žmonėms 
ir grąžinti pinigus už tikie- 
tus, nes nebegalėjo jau sutal
pinti žmonių į svetainę.

Po gardžios vakarienės 
prasidėjo įspūdinga- progra
ma. Prie to noriu pažymėti, 
kad iškilmių valgiai buvo 
dovanota žymių Merquette 
Parko' biznierių, p.p. Šamba- 
rų, o dekoracijas dovanojo 
jų dukrelė Alicija.

Programą atidarė Šv. Ka
zimiero Akademijos orkest
ras. Visti veidai surimtėjo 
kaip išgirdo žavėjaučią mu
ziką. Šioje muzikoje nėra nu
siminimo, dvejojimo skundų. 
Čia tik spindi entuziastingas 
mergaičių pasiryžimas. Or
kestras grojo Wagner’io 
Maršą ir Dascho liaudies dai
nas. Po to Aldona Bružaitė 
suteikė gražų pasveikinimą. 
Toliaus suloštas ”Vaidilo 
Suraminimas”. - Fantazija. 
Prologoje veikė: O. Kinči- 
naitė, P. Jurkaitytė, E. Mali- 
šauskaitė, ’ M. Pogojūtė, J. 
Rimkiūtė, J. Rusteikaitė ir . 
S. Simonavičiūtė.. Fantazijo- j 

je: Vaidila - S. Vitkauskaite 
Akademikės: Aldutė - A. Po
ciūtė, Viktutė - D. Radavi- 
čiūtė, E. Giržaitytė, Julytė -
S. Mačiulytė, Stasė - A. Sa- 
kalaitė, Ievutė - A. Vilimai
tė, Mirta - B. Martinkiūtė, 
Pranė - P. Kuzmarskytė, Ka
stutė - L. PilipaviČiūtė, L. 
Juronaitė, E. Mikšaitė, E. 
Puleikytė, B. Ruzinskaitė, E. 
Sadauskaitė.-Šokėjos: P. Er- 
čiūtė, C. Kincinaitė, P. Jur
kaitytė, E. Mališauskaitė, M. 
Pagojūtė, J. Rimkiūtė, J. 
Rusteikaitė, S. Simonavičiū
tė, Kalėjimo vaizde: Vytau
tas - P. Juškaitė; Kunigaikš
tienė - A. Dambrauskaitė; 
Tarnaitė - E. Sliterytė; Atei-

No. 2.
t is - A. Vaikutytė; Lietuva- 
C. Vaznytė; Alma Mater - B. 
Šalnaitė; Šv. Kazimieras - V. 
Mikėnaitė.

Po tam akademikių choras 
pritariant akademikių orke
strui, įspūdingai išpildė: 
’’Jubiliejaus Maršas” - S. 
M. B.; ”Šv. Kazimierai” - 
Pociaus; ’’Senovės Atsimi
nimas” - Liaudies; ”Iš toli
mos Šalies” - Liaudies; ”Lie 
tuva Brangi” - Naujalio; 
’’Mergelių Daina” - Pociaus; 
’’Kur Nemunas ir Dauguva” 
- .Liaudies; ’ ’Jaunimo Dai
na” - Naujalio.

Žodis tartas buvo: ”Alum- 
niečių Pasveikinimas” - p. 
L. Simutienė; ”Šv. Kazimie
ro Akademija ir Lietuviai 
Amerikoje” - Adv. J. Gri- 
šius; ’’Katalikiški! Įstaigų 
Rėmimas” - p. A. Nausie- 
dienė; ’’Seserys Vienuolės 
ir Lietuviai Išeivijoje” - Di
džiai Gerb. Prelatas M. Kru
šas. Visi kalbėtojai sujaudi
no publiką savo įdomiomis 
kalbomis ir sveikinimais, tik
tai skaudu pasidarė kaip bu
vo pranešta, kad Jo Eks. 
Vyskupas T. Matulionis va
žiuodamas į iškilmes ūmai 
susirgo ir nebegalėjo daly
vauti ir išreikšti savo žodį 
”Šv. Tėvas ir Lietuva”.

Visa lietuvių tauta džiau
giasi Šv. Kazimiero Akade
mija, o ypatingai Šv. Kazi
miero Seserų Kongregacija, 
kuri aukština lietuvaičių var
dą ir sunkiai dirba mūsų 
tautos gerovei.

Ieva Lukošiūte, 
Baigusi Šv. Kazimiero Akad.

Skaityk ’’Ameriką — ži
nosi ne tik lietuvių : gyveni
mą, bet ir visą pasaulį.

Baltimore, Md. Cambridge, mass.
Vasario 16 Lietuvos Nepri

klausomybės šventėje, kaip 
visose lietuvių kolonijose bu
vo daroma iškilmingi to įvy
kio minėjimai, Cambridge’- 
iaus lietuviai irgi neatsiliko. 
Toje dienoje tuoj po pamal
dų bažnyčioje visi susirinko 
parapijos svetainėn. Čia pra
sidėjo gražus ir įvairus pro
gramas.

Visųpirmu didysis choras 
giedojo Lietuvos himną ir ke 
lėtą patriotiškų dainelių. To
liaus kalbėjo p. A. Knežys, 
’ ’Darbininko ’ ’ redaktorius. 
Jis vaizdžiai nupiešė Lietu
vos padėtį, tautininkų nei cm 
tą politiką, katalikų perse
kiojimą, sloponimą katalikiš
ko veikimo ir tt. Antras, kal
bėjo kun. P. Lunskis, Er
žvilko parapijos vikaras, 
kurs trumpam laikui yra į 
Ameriką atvykęs. Jo kalba 
buvo turininga ir gražiais žo
deliais papuošta. Jis prisimi
nė apie Vilnių ir Klaipėdą. 
Botam buvo klausoma iš 
Kauno programas. Gaila, kad 
neaiškiai buvo galima girdė
ti. Pianistas taip skardžiai 
pianu dainininkus akompana
vo, kad dainuojant sunku bu
vo girdėti. Žodžių visai nebu
vo galima suprasti. Gruodžio 
1, praeitais metais iš Kauno 
programas išėjo kur kas ge
riau. Gaila, kad tautos .šven 
tės programas, kurs visam 
pasauliui buvo perduodamas 
taip prastai išėjo.

Paskiausiai kalbėjo vietos 
klebonas kun. F. Juškaitis. 
Jis perskaitė iš ’Darbininko’ 
vėliausias Lietuvos žinias. 
Aiškino esamus Lietuvoje Ka 
talikų veikėjų persekiojimus, 
atstatymą Prof. Pr. Dovydai
čio iš profesorystės. Baigda
mas savo kalbą perskaitė ata
tinkamas rezoliucijas, kurios 
vienbalsiai visų susirinkusių 
tapo priimtos.

Prakalbų vedėjui! buvo A. 
Vaisiauskas L. R. K. F. 16 
skyriaus pirmininkas. Paden 
gimui lėšų buvo padaryta rin 
kliava. Surinkta 14 dol su 
centais.

Vasario 27 d. mirė viena 
iš daugiausiai bažnyčiai pa
siaukojusių merginų, tai a.a. 
Ona Kriščiuniūtė, apie 70 m. 
amžiaus, kuri su savo vyres- 
amžiaus, kuri su savo veres- 
ne seserim Eva Kriščiūniu- 
te mūsų bažnyčiai ištarnavo 
virš 42 metus. Tik pereitą 
rudenį jos dvi buvo atleistos 
iš tarnystes, dėl nusilpnėji
mo sveikatos. Jų giminaičiui 
kunigui J. Lietuvninkui 1893 
m. užėmus tuščią parapiją, 
jos savo lėšom sutaisė virtu
vę ir kitus klebonijai reikme
nis. Evai pasilikus tarnauti, 
Ona dienom dirbo pas siuvė
jus, o vakarais gelbėdavo se- 
serei klebonijoj ir bažnyčioj. 
Vėliau Ona atliko zakristijo
no darbą, išskyrus žvakių už
degimą. Jos savo lėšom įtai
sė šalinius Altorius Širdies 
Jėzaus ir Šv. Panelės. Ant 
didžiųjų švenčių visados 
puošdavo altorius ir dažnai 
savo lėšomis gėles pirko. •

Tik parapijai persikėlus 
į Šv. Alfonso Bažnyčią, pra
dėta zakristijonas laikyti. 
Bet Ona vis nebuvo liuosa 
nuo tų pareigų, kol viena iš 
Kazimieriečių Seserų užėmė 
zokristiją tvarkyti ir alto
rius puošti.

Nors ir šioj bažnyčioj jau 
viskas buvo, bet jos nupirko 
naują cimboriją, auksinėm 
durelėm ir Amžinąją Lempą. 
Taip šios lietuvaitės buvo pa
sišventę bažnyčiai darbu ir 
lėšom iki mirčiai. Tik apgai
lestavo, kad negalėjo numirt 
ilgų metų tarnystės vietoj. 
A. A. Ona mirė toliau nuo sa
vo numylėtos bažnyčios, vy
resnę sesrį palikus dideliam 
nuliūdime. Iškilmingos lai
dotuvės įvyko kovo 2 d. pri
žiūrint grab. p. J. Grabliaus- 
kui.

— Pirmą sekmadienį gavė
nios eita Stacijos 4 vai. p. p. 
Žmonių buvo nemažai; bet 
moterų choras labai nedrą
siai giedojo. Gal dėl to, kad 
senesnės kartos lietuvaitės 
nepratę vargonų sekti, nes 
Lietuvoj ir Stacijas giedoda
vo be vargonų. Tikimės, kad 
šį sekmadienį bus drąsesnės, 

r 

— Iš Užgavėnių vakarienės 
bilietai buvo po 50 o liko 
parapijai pelno $200.J. K.

— DULR Akademinis Sky 
rius ruošia susirašinėjimo 
parodą Kaune. Čia bus de
monstruojama ir išrodoma 
svarba Lietuvos liėtuviams 
susirašinėti su užsienio lie
tuviais.
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Didžiojo New Yorko Apylinkėj
Didžiojo Neiv Yorko

Federaciįos Apskritis
Vaikelio Jėzaus D-ja No. 1

Kovo mėnesio pirmas sek
madienis ’ ’Amerikai ’ ’ buvo 
laimingas. Tą dieną atsilan
kiau į 3-jų draugysčių susi
rinkimus, kuriuose teko kal
bėti apie reikalą priklausyti 
prie Kat. Federacijos Aps
krities ir taipgi teko pasida
linti įspūdžiais ir apie kata
likų spaudos reikalus, o y- 
pač mūsų apylinkės katalikii 
savaitraščio ’’Amerikos” rei
kalais. Reikia pasakyt, kad 
iš tų susirinkimų išsinešiau 
geriausius įspūdžius. Pasiro
do, kad kaip vyrų taip mo
terų, nežiūrint kokių tikslų 
siekiančios ir kokius vardus • 
nešiojančios draugijos, gyvai 
pritaria visam katalikiškam 
veikimui, kuris taip gražiai 
pradeda atkrusti mūsų apy
linkėj. Ypač teko pastebbti 
narių nuoširdumą ’’Ameri
kai”. Tai buvo ypač žymu 
Maspetho Šv. Rožančiaus D- 
jos susirinkime, į kurį bu
vau užkviestas kun. J. Bal- 
kūno. Draugija paskyrė $10 
iš iždo ir pavienės nares su
dėjo $12.50; būtent p. P. 
Paulauskų šeima davė $5.00, 
A. Ražickienė $3.50, J. Na
vickienė $1.50, Mrs, Laukai
tienė $1.00, X - 1.50. Labai 
širdingai buvau sutiktas ir 
S.L.R.K.A. 134 kuopos susi
rinkime, Karai. Angelų par. 
kurios pirmininku yra An
tanas Bačiuška. Kuopa iš iž
do ’’Amerikos’’’ raidžių fon
dui paskyrė $10.00. Teko 
dalyvauti ir Apreiškimo par. 
Gyvojo Rovančiaus D-jos su
sirinkime, kuriame buvau 
maloniai sutiktas. Iki šiol 
dar neteko girdėt, ar. ta D-ja
paskyrė kiek nors raidžių Įsat 
fondui. Žinau, kad draugijos ’ 
valdyba, ypač pirm. O. Stag- 
niūnienė prijaučia ’’Ameri
kai”, todėl neabejojam, kad 
jų dovana bus gausiausia. 
Didelį siurpryzą padarė Ap
reiškimo parapijos Šv. Var
do D-ja, kurios pirmininku 
yra p. Žemaitis, čia gimęs - 
augęs veikėjas. Gerb. klebo
no kun. N. Pakalnio pasiūly
mu, iš iždo paskirta $15.00 
raidžių fondui. Taigi Apreiš
kimo parapijos Šv. Vardo D- 
ja ne tik aplenkė kitus do
vanos didumu, bet ir neatsi
lankius į jų susirinkimą ji

rado galimybę prisiminti A- 
meriką!

Tikiu, kad ir kitos drau
gijos duos progą man atsi
lankyti į jų susirinkimus ir 
ten bendrai pasikalbėti ben
drais reikalais. Visom iki 
šioP aukavusi o m draugijom 
”Amerikos” vardu tariu šir
dingą ačiū!

Pridėjus pereito sekmadie
nio dovanas $47.50 prie jau 
buvusių $73.50, naujų raidžią 
fonde turime $121.00. Kas 
bus sekantis, kuris padidins 
šią skaitlinę?

Kazys P. Vilniškis,
Red. ir Adm.

NAUJI SKAITYTOJAI

Per šią savaitę, iki kovo 
1 d. 1936 metams Ameriką 
užsirašė šie asmenys:

Mačiokas,Mrs. M. Svetikas, 
T. Chase, S. Jurevičiūtė, Mrs 
M. Prat, J. Stankevičius, P. 
Matulevičiūtė, 
Mrs. Ražickas,

Per Kun. J.
Suprančikienė,

Pranešimai
Penktadienį, kovo 13 d. 

tuoj aus po pamaldų įvyksta 
Vakarienės rengimo komisi
jos svarbus posėdis.

Visi komisijos nariai kvie
čiami būtinai dalyvauti, nes 
labai svarbu, kad Federaci- f
jos iškilmingas parengimas 
t. y. vakarienė kovo 22 d. 
pavyktų.

Sekančios ypatos malonė
jo pasidarbuoti tikietų išpla
tinime:
M. Brangaitienė .......50 tik.
V. Janušonienė........... 50
S.-Subatienė...
Rapolskien .....
A. Tvaskienė 
Petrulienė ......
J. Skarulis ...
Dobrovolskienė 
Daubaras .......
Žemantauskas 
P. Vismantaite

čius, kad įeigų buvo $110.20 
Išlaidų gi $65.00 Pelno liko 
$45.20. Pelnas paskiriamas 
laikraščiui ’’’Amerikai”. K. 
Vilniškis dėkoja už paskyri
mą ir pažadą, kad ’’Ameri
kos” skiltys bus visuomet 
atviros Apskričiui.

Svarstoma Fed. Apskričio 
rengiama vakariene kovo 22 
d. Pirmininkas ragina visus 
rengtis prie vakarienės ir 
platinti jai tikietus. Tikieto 
kaina 1 dol. Išduota D-jįj. 
atstovams 327 tikietai.

Atstovų registracija. Daly
vauja sekanti:

Apreiškimo parapija:
Šv. Vardo D-ja: V; Vitkus, 

K. Masaitis, V. Žemaitis,

Šv. Jurgio parap.:
Šv. Vardo D-ja: M. Ku- f 

činskas.
Mot. S-gos 30kp.: A. Tva- B 

skienė, M. Brangaitienė, M. B 
Kučinskienė.

Spaičys,
Karai. Aug. parap.:

Sodaliečių D-ja: E. Gu- 
damskiūtė.

lys, B. Mikoliūnas, M. Mil- 
/ .v.levicius.

Choro: P. Kizis, I. Bu j okas

1 J. Navickas, 
S. Butkus.
Balkūną: K.

kus, J. Jankus.
Per Mrs. M. Pavalkis: S. 

galandienė. <
Per V. žalnieraitį: S. Bu- 

tan, R. Butauskienė.
Per Mrs, Jul. Skarulis: K. 

Skarulis.
Per MreKivyta: H.Zeikus 
Per J. Valickas: iš Water

bury, Conn. J. Babonas.
Taigi ’’Amerikos” draugų 

— skaitytojų eilė didėja. 
’’Amerika” kaskart daugiau 
įsigali lietuvių visuomenėj, 
įsigyja žmonių pasitikėjimo 
kaipo rimtas laikraštis. Tie- 

”Amerika” dar toli gra
žu nėra atsiekusi to, ko ji 
trokšta duoti savo skaityto
jams, tačiau su laiku ji tiki
si likti vienu iš rimčiausiii ir 
įdomiausią laikraščių Ameri
kos lietuvių išeivijoj. Supran jtyta. 
tama, to galima bus atsiekti 
su Tamstų, Malonūs Skaity
tojai, parama. Taigi, ypač 
garbė tiems, kurie dabar A- 
meriką užsirašo arba atsi
naujina.

nienė, P. Draugelienė, K. 
Žvinienė, Tamulaitienė, J. 
Skarulienė.

Sodalietės: M. Milašaus
kaitė.

Gyv. Rož. D-ja: P. Kruzu- 
vienė, M. Kamarauskienė, 
V. Janušonienė.

tiekūniėnė, M. Miklaševičie- 
nė, F. Bendziuvienė.

Jk. iX V, .1. X. « • Ji JL j

Dumblys,
Tretin.: P.
L. Vyčių 41

Vismantaite. 
kp.: P. Iva-

už-

Zemeckienė ... ...
Draugelienė .....
K. Krušinskas .... 
M. Ulevičienė .... 
Milašauskaitė ..
P. Ivanauskas .... 
A. Mažeika.......
K. Dumblis......
K. Masaitis ......

Taigi, visi, kurie tik
jaučiate katalikiškam veiki
mui, įsigykite iš anksto va
karienės tikietus, kreipdamie 
si pas virš paminėtus asme
nis arba ’’Amerikos” redak
cijom

Kat. Akcijos Kursai
Tuojau prasidės katalikių 

veikimo kursai, kuriuose bus 
įvairių paskaitų, kurias lai
kys: kun. J. Balkūnas, K. J. 
Krušinskas, K. P. Vilniškis, 
kun. J. Simonaitis, kun. J. 
Aleksiūnas, kun. S. Stonis, 
inž. A. Mažeika. Kitą kartą 
bus paskelbta ir kiti prele
gentai. Paskaiti| laikas ir 
vieta irgi bus tuojau nusta-

Mažeika, J. Lugauskas.
Vaikelio Jėzaus D-jos: P. 

B. Žemeckienė.
Choro -----

Karai. Angelų par.
Apašt. Maldos D-ja: K. 

Žylaitė.
Sodalietės: E. Tamašaus

kaitė.
Šv. Vardo D-ja: V. Žeman- 

tauskas, M. Dailydčnas.
Šv. Rož. D-ja: A. Rapuls- 

kienė, A. Gudauskienė, A. 
Čivinskienė

— Sov. Rusija prekybos 
atstovu į Lietuvą vieton iš
vykstančio Samarino atsiun
čia Pitmaną.

Susirinkimas
Didžiojo New Yorko Fed. 

Apskr. susirinkimas įvyko 
vasario 28 d. Apreiškimo pa
rapijos salėje, vakare, kurį 
pirm. kun. N. Pakalnis ati
darė malda.

Skaitomas protokolas ir 
priimamas. Raportai vasario 
16 d. Praneša St. Lukoševi-

Pa-

Varneckis.
Tretin. D-ja: J. Marcinke-

. ■ nvičiūtė.
Mot. S-gos 24 kp. K. Dum- 

blienė.
Apašt. Mald. D-ja: R. Pan- 

kevicienė.
šv. Jurgio parap.:

Šv. Rož. D-ja: O. Gerulie- 
nė, T. Jakupčionienė.

... Maspeth, N. Y. ...
Kun. J. Balkūnas.

Dalyvauja Valdyba
Apskr. pirm. kun. N.

kalnis, vice-pirm. K. Vilniš
kis ir sekr. J. Tumasonis.

Viso dalyvauja 19 draugi- 
jų su 44 atstovais. Komisija 
lankymosi į draugijas pr/ma- 
ša, kad dar nesuspėjo atlan- . 
kyti draugijų. . L.R.K.S.A 
115 kp. prašo komisijos pas 
juos į susirinkimą atsilanky
ti; taipogi Maspetho Šv. Ro
žančiaus Draugija.

P. Krušinskas atsišaukia 
dėl prof. P. Dovydaičio, kurį 
Liet. Tautininkų valdžia at
statė iš Lietuvos Universite
to profesūros. Išreikšta jam 
užuojauta ir patiekta rezo-

Krušinskas, V. Daubaras, 
St. Lukoševičius.

Maspetho parap.:
Mot. S-gos 30 kp. j O. Pet- 

rulienė.
Nedalyvavo šie atstovai:

Apreiškimo par.:
Amž. Rož. M. Vaiciekaus- 

kienė, K. Kazakauskienė,
Mot. S-gos. 29 kp.: Šertvy- 

tienė, Terebeizienė, Subatie- 
ne.

Šv. Vardo D-ja: K. Kaz
lauskas.

Ulevičiene

H

$

džios sugrąžinti prof. Dovy
daitį vėl prie profesūros. 
Rezoliuciją talpinti spaudoje 
ir pasiųsti Lietuvos valdžiai. 
(Rezoliusija telpa 3-čiame 
puslapyje, Red.)

A. Mažeika praneša, kad 
iš Lietuvos atvyksta LKVC. 
atstovas dr. Leimonas ir stu
dentas Laučka ir taipgi ra
gina visus ypatingai jauni
mą dalyvauti kovo 8 d. Šv. 
Kazimiero Dienoje jii rengia’ 
mame paminėjime, kaip baž 
nyčioje taip ir salėje.

Pabaigoje pirmininkas ra
gina atstovus dalyvauti su
sirinkimuose ir tuomi baL i 
giamas susirinkimas malda.

Sekretorių i
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Apreiškimo Parap.

KOMUNIJOS PUSRYČIAI
Apreiškimo Šv. Vardo Dr- 

ja šį sekm., kovo 8 d. tuoj 
. po 8 vai. Šv. Mišių turės Ko

munijos pusryčius parapijos 
mažojoj salėj. Kviečiame vi
sus narius dalyvauti.

’’Smokeris”
Kitą subatą, kovo 19 d. 

vakare bus įdomus ir retas 
parengimas, kurį rengia Ap
reiškimo par. Šv. Vardo D- 
ja, tai ’’Smokeris” arba 
pypkių vakaras, Bet pypkių 
traukimo, bus kumštynės, ju
danti paveikslai, gėrimii ir 
t. t. Visi kviečiami atsilan
kyti. Įžanga 25 c. Pradžia 
7 vai. vakaro.

Apreiškimo par. Choras
Vasario 28 d. įvyko mėne

sinis susirinkimas, kurį ati
darė pirm. Petras Ivanaus
kas. Choras nutarė eiti prie 
Šv. Komunijos in corpore 
per 8 vai. Šv. Mišias sekma
dienį, kovo 29 d. Tuojau po 
Mišių bus Komunijos pusry
čiai parap. salėj. Kviečiame 
jaunimą ir senus dalyvauti, 
nes mišios bus laikomos gyvų 
ir mirusių narių intencija. 
Bilietus galite gauti pas cho
ristus.

Gegužės 23 ir 24 d. choras 
vaidins dramą ' ’ ’Kantri Ele
na” mūsų salėj. Muzikališ- 
ką dalį išpildys muz. J. Jan
kus. Taigi, nepamirškit, jau
ni ir seni būkime kantrūs 
iki gegužės 23 ir 24 d. Vi
sas pelnas bus parapijos nau
dai. V. Jagminas

41-os Kuopos Iškilmes
L. Vyčių 41-ma kuopa ba

landžio 19 d. turės ypatin
gas iškilmes, kadangi tą die
ną ji švęs 20 metų sukaktu
ves nuo kuopos susiorganiza- 
vimo.

Dalyvaujant pavasarinin
kų atstovams kuopa rengia 
iškilmingą vakarienę su di
dele programa ir šokius pa
rapijos salėje. Į šias iškil
mes bus sukviesta buvusieji 
41-os kuopos veikėjai, kurie 
visi kartu turės progos* pasi
dalinti savo įspūdžius apie 
praeitų laikų vyčių veikimą. 
Komisija jau pradėjo darbą

KAS VYČIŲ VEIKIAMA.

vo 8 d. apvaikščioti Šv. Ka
zimiero, savo Patrono šven
tę. Apreiškimo Pan. Šv. baž
nyčioje vyčiai iš viso Aps
kričio eis bendrai prie Šv. 
Komunijos per 11 vai. Mi
šias. Po pamaldų įvyks iš
kilmingi pusryčiai - pietūs 
parapijos salėje.

Pietums užsibaigus 2:30v. 
P- P- įvyks apskričio suva
žiavimo posėdis ir vakare 
kortų, žaislų ir bunco pasi
linksminimas.

daugiau naujų narių po mū
sų vėliava, kuri yra po globa 
Panelės Švenčiausios neper- 
stojančios pagalbos. Susirin
kimo pradžia 4 vai.

Mūsų narę Kotriną Andri
jauskienę ištiko nelaimė: 
prieš porą savaičių ji susi
žeidė ranką, kad net ligoninė 
teko pamatyti. Dabar sveik
sta namie; Visos narės ap
gailestauja Andrijauskienės 
nelaimę.

Kp. pirm.

EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y

Vyčių Diena.
Lietuvos Vyčių New Yor- 

ko - New Jersey Apskritys 
rengiasi visiū smarkumu ko

Reikia tikėtis, kad ir visas \ 
kitas kat. jaunimas prisidės 
prie šių vyčių - jaunimo iš
kilmių apvaikščiojimo.

Karai. Angelų Parap.

Šį sekm., kovo 8 d. Šv Var
do D-ja per 9 vai Šv. Mišias 
eina bendrai prie Šv. Komu
nijos.

Gal dar ne visiems žinoma, 
kad Šv. Vardo D-ja, prita
riant mūsų dvasios vadams, 
metiniam susirinkime nutarė 
eiti bendrai prie Šv. Komuni
jos kiekvieno mėnesio antra
me sekmadienyje, vieton ė- 
jus kartą į tris mėnesius. Už 
tai visi nariai šį sekmadienį 
pasistenkite dalyvauti bend
roje Šv. Komunijoj.

Draugijos Valdyba

C. BROOKLYN, N. Y.

Šį sekmadienį, kovo 8 d. 
įvyksta svarbus Mot. 'S-gos 
35 kp. susirinkimas parapi
jos salėj. Visos narės būti
nai prašomos ateiti, nes pra
sidėjo vajus, todėl reikia 
apie tai pasitarti ir smar
kiai pasidarbuoti, kad gavus

LEGIONO RĖMĖJOS

Prie Amerikos Lietuvių 
Legiono Dariaus-G-irėno Paš
to No. 1. Brooklyne, yra su
siorganizavęs ir Motenj Le
giono Rėmėjii ratelis. Dėl su
sidėjusių aulinkybių jis kurį 
laiką buvo nustojęs gyvumo. 
Bet vasario 18 d. susirinki
me, kuris įvyko p-lės O. Mi- 
lukaitės namuose, tartasi 
kaip būtų galima veikimą 
išjudinti. Pasirodė, kad da- 
dar pas moteris rėmėjas yra 
daugiau energijos ir noro 
dirbti, negu kitados. Nutar
ta daryti naujų narių vajų, 
kad sustiprinus veikimą. Ben 
drai, yra nusistatyta ateityj 
laikytis narių lygumo prin
cipo, kuris praeityj buvo pa
mirštas, o įsiviešpatavęs bu
vo ”aš”’. Nuo šiol bus deda
ma pestangos išplėsti drau
giškumą, socialį vienodumą 
tarp visi} narių.

Šia proga kviečiame jau
nas moteris bei merginas 
prisidėti prie mūsų veikimo.

Už priėmimą mūsų susirin
kimo ir taip malonias vaišes 
širdingai dėkojame p. Mu- 
lukienei

S. Jurevičiūte, pirm.

PHONE EVergreen 7-1312

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.

Kodėl 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, kreipėtės:
1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.

N. MASENAS BAKING CO.

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- 
kihams. Siunčia ir į kitus miestus.
68 So, 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2-Ū043 NOTARY PUB LB

M. P. BALLAS, Inc.
BIELIAUSKAS 

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

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

GRABORIUS
Priešais Apreiškimo Bažnyčią 1 

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) U5'?

J GRABORIUS
107 Onion Avenue, 1 Brooklyn, N. Y

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriausiai Aprūpins Jūsų Namuose

PLUMBING
GARO AR ŠILTO VANDENIO APŠILDYMĄ 

ALIEJINIUS ŠILDYTUVUS, REFRIGERATORIUS 
GAZO PEČIUS

Rankpinigių nereikia — Išsimokėjimai per tris metus 
SULIG VALSTYBINIO GYVENIMAMS PLANO 

(Housing Plan)
Mes išvalome Garo Boile
rius oru už $2.90 Ir dau
giau Klausykite mūsų Ra
dio garsinimo kasdien Iš 
WMBQ. Jums nereikės rū
pintis nlekuom. Tik pašau, 
kite ar parašykite adresu o j 

darni:

SAVAGE & PLATZ
994 MADISON ST., 

BROOKLYN, N. Y.
Tel: GLtnmore 5-8733
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Vasario 23 d. Šv. Vardo 
Dr-ja su parapijos komitetu 
surengė puikiu užgavėniij va
karą, kuris neblogai pavyko. 
Matyt mūsų parapijiečiai ge
rai supranta savo pareigas, 
nes jų negalėjo sulaikyti nei 
kiti didžiuliai parengimai. 
Buvo matyt svečių iš Jamai
ca Long Island ir Brookly- 
no. Vėliau atsilankėe ir Ka
ralienės Angelų parapijos 
kunigai kleb. kun. J. Alek- 
siūnas ir J. Laurynaitis su 
savo vargon. P. Dulke. Visi 

, laiką praleidom gražiausioj 
nuotaikoj. Džiaugiamės su
silaukę naujos, erdvios baž
nyčios ir gražios svetainės, 
kur galime gražiai laiką pra
leisti ir su draugais pasima
tyti. Klebonas ir rengimo 
komitetas nuoširdžiai dėkoja 
už atsilankymą.

ir Masiulienė. Susirinkimas 
baigtas malda. Už sergančius 
sukalbėta ražančiaus paslap
tis. 0. P.
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LANKĖSI

BUNCO PARTY

Kovo 8 d. sekm. vakare, 
Moterų Altoriaus Draugija 
ruošia ’’Bunco ir Kortų’1’ va
karėli, kur bus galima gra
žiai laikas praleisti. Prie 
kiekvieno stalo bus duodama 
dovana, o paskui bulvinių 
dešrų vakarienė. Įžanga tik 
35 centai. O. P.
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Šį sekmadienį parapijos 
salėje Altoriaus draugija tu
rės Bunco.

— Sunkiai sirgo: Čeponie- 
nė, Vyšniauskienė.

— Ražančiaus draugija pe
reitą sekmadienį savo mėne
siniame susirinkime nutarė 
ruošti Sekminėse Kiaušinie
nės Balių.

— Namų Savininkų drau
gija veikia. Kas antrą savai
tę penktadieniais (vakarais) 
laiko susirinkimus Zabelskio 
salėje.

— Antanas Birgelas, polic- 
monas, dar sunkiai serga Ci
ty Hospital, Welfare Island. 
Jis sunkiai apdegė kelios sa
vaitės atgal gelbstant kitus 
iš ugnies, buvusiame didžiu
liame gaisre Lexington Ave. 
New Yorke.

Net iš tolimųjų New Yorko 
ziemhi - Rochesterio buvo at
vykę J. E. Vyskupo T. Ma
tulionio išleistuvių vakarie- 
nėn, tai žymus veikėjas, Ro
chesterio klebonas kun. Jo
nas Bakšys, kuris aplankė 
ir ’’’Amerikos” redakciją tą 
pačią kovo 2 d.

Klebono kun. J. Bakšio su
manumu ir pastangomis, Ro
chesterio lietuviai pasistatė 
puikią mūro bažnyčią, kuri 
pereitą vasarą J. E. Vysku
pui T. Matulioniui dalyvau
jant buvo pašventinta.

Iš Mėnesinio susirinkimo
Kovo 1 d. Šv. Ražančiaus 

D-ja laikė mėn. susirinkimą, 
kurį atidarė ir vedė dr-jos 
direktorius Gerb. klebonas 
kun. J. Balkūnas. Buvo ap
kalbėta dr-još reikalai, iš
rinkta delegatės Kat. Fede- 
racijon paskirta Federacijai 
metinė mokestis $2.00. Nu
tarta rengti Sekminių pietus 
per Sekmines. Tam išrinkta 
komisija iš 10 narių.

Į susirinkimą atsilankė A- 
merikos red. gerb. K. Vilniš
kis. Pasveikino Draugiją ir 
pakvietė prie Federacijos. 
Toliau savo gražioj kalboj 
išreiškė tikrą reikalą remti 
katalikišką spaudą, kuri yra 
geriausias ginklas nuo be
dievybės ir ištautėjimo. Tas 
ginklas mūsų apylinkėj tai 
yra mažas laikraštis ’’Ame- 
rika”, kuri reikalinga su
stiprinti ir padidinti, o tam 
reikia paramos iš draugijų. 
Jo kalba visų užgirta ir pa
aukota $10.00 naujų raidžių 
fondui.

Iš raportų pasirodė kad 
. serga P. Budrienė, M. Kun

cevičienė, V. Vyšniauskienė

Nepoilgo Amerikos forma
tas ir kaina bus padidinta. 
Taigi dabar laikas atsinau
jinti užsibaigusias prenume
ratas, kol ’’Amerikos kaina 
metams yra tik $1.50. Ypa
tingai raginame pasirūpinti 
tuos, kurių prenumeratos 
baigėsi prieš naujus metus. 
Neužsimokėjusiemš būsime 
priversti nutraukti ’ ’Ameri
kos” siuntinėjimą.

I

LANKĖSI Iš MARIANA
POLIO

Tėvų Marijonų ir jų veda
mos Marianapolio Bernaičių 
Kolegijos vardu atsisveikint 
ir išlydėt J. E. Vyskupo T. 
Matulionio buvo atvykęs 
prof. kun. J. Vaškas. Ta pro
ga jis atsilankė ir ’’Ameri
kos” redakcijon.

Marianapolio Kolegijoj 
(Thompson, Conn.) mokosi 
keletas jaunuolių ir iš mūsų 
apylinkės.

DĖKOJA
Širdingai dėkoju visiems, 

kurie nepamiršote 
laimėj, kada dėl

manęs ne
ko jos su- 
ligoninej. 
kunigamsYpatingai dėkoju

N. Pakalniui ir J. Kartavi- 
čiui. Visiems bendrai, kurie 
lankė mane ligoninėj ir na
mie. K. Baltrušaitis
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—3 p. p. 
6—8 vak,

Tel.: EVergreen 8-8707

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 sutartų 

' Tel.: MAnsfield 6-8787

DR. ALDONA ŠLUBAS
* (ŠLIURAITĖ)
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 4th STREET•

VALANDOS:
9—12 ryte
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-9105

DR. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND STREET

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706

Namų REpublic 9-3040

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

65—23 Grand Avenue, Maspeth, N. Y. 
(Prieš Mount Olivet kapines) 

Tel.: JTJniper 5—0259

Tek: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

219 So. Fourth Street, Brooklyn, N. Y.
Williamsburgh Bridge Plaza
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PALOCIUS SALDAINIŲ Į
KRAUTUVĖ =

: < GERIAUSIOS RŪŠIES =
• / Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate =

Pusryčiai, Pietūs ir Vakarienė. Gerlausis pasirįnkimas E
: AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš E
: geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: E

J. GINKUS, 2
: 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. =
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Iš PRIEŽASTIESKOSULYS 1 šalčio
Yra pašalinamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis BRONCOTONE. 

šios gyduolės yra sutaisytos sulig gydytojo recepto. Jos suteikia grei
ta palengvinimą nuo kosulio Ir kitą nesmagumų ryšy su šalčiu.

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

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

Virš minėtų gyduolių galima gauti visose vaistinėse arba tiesiai iš:

KENT REMEDIES, INC.
102 Kent Street Brooklyn, N. Y.
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REPUBLIC LIQUOR STORE
LIETUVIŠKAS MONOPOLIS 

431 Grand Street 
’’Amerikos” redakcijos

Xt r m

Straight 
KENTUCKY

Whiskey
rr 
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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 
visi) geriausia ir įdomiausia dovana, 
Lietuvos valstybinė.

Mūsų krautuvė tapo padidinta skaitliam skirtingų 
rūšių degtinių, Konjakų, vynų ir Jamaica Rum. 
Tūkstantis rūšių visokiu gėrimų sutemomis kainomis.

TEL. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS P. ŠALINSKAS)
GRABORIUS ir.BALSAMUOTOJAS

Graži, moderniška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs Kam1 
Dariai duodama nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems r®1' 
kalams. Kainos labai prieinamos.

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

LIETUVIŠKA MESINYCIA - BUGERNE
ANTANAS NUOBARA. Sav.

Brooklyn, N. Y449 Grand Street,
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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