
ŠTAI KAIP į
— ’’Siek mokslo, dirbk tau

tai, gyvenk tikėjimui” tai šū
kis puošiąs viršelį ’’Studentų 
Žodžio”' — ALRK Stud, ir 
Prof. S-gos organo, kurio jau 
išėjo ir š. m. kovo numeris. 
Šis numeris, kaip ir kiti, yra 
turiningas, įvairus. Ypatin
gai reikia džiaugtis, kad jis 
susilaukia, kaip matyt iš rašt- 
tų vis naujų bendradarbių, 
kurių daug čia gimę - augę 
jaunuoliai. ’’Studentų Žodis” 
ir jo lopšys Marianapolio Ko
legija mums neša daug skaid- 
rių vilčių.

— Gautas Vyčių, organo 
— ’’Vytis” kovo mėn. nume
ris, kuris yra žymiai lietuviš
kesnis, nei kiti numeriai. Ma
tyt tai Centro pirmininko pa
stangų vaisius. Be to, šis nu
meris yra labai vykusiai ir 
įdomiai suredaguotas. Viršelį 
puošia. Dr. J. Leimono pa
veikslas, o taipgi nemažai pa
švęsta vietos ’’’Pavasarinin
kų” atstovų Dr. J. Leimono 
ir J. B. Laučkos atvykimui į 
Ameriką paminėti. Vyčiai, 
gal būt, pradeda renesansą.
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— Nežiūrint, kad Dr. J. 
Leimonas yra Lietuvos, KVC 
■general, sekretorius, J. B. 
Laučka studentų ’’Ateitinin
kų” šulas, o vienok jie nepa
sitikėjo nė savo titulais, nė 
savo misija ir pasirūpino sa
vo kelionę sutvarkyti pagal 
Amerikos L. Kat. Federacijos 
ir Kun. Vienybės reikalavi
mus, atlikdami visus formalu
mus. Jie įvertina drausmę.

—o—
— Šią savaitę atvyko į 

Ameriką ir kitas Amerikos 
lietuvių laukiamas svečias, 
V. V. S. ir Vilniaus Gel. Fon
do įgaliotinis V. Uždavinys; 

^apie jo atvykimą Federacijos 
. centras neturi jokių informa- 
; cijų iš Lietuvos K. V. C. f —o—

— ’’Amerika”' ruošiasi nuo 
Velykų pradėti eiti didesnio 
formato. Ji bus padidinta ne 
dėlto, kad jau ji yra turtin
ga ir dėl to darys dideles iš
laidas laikraščio pagerinimui, 
padidinimui. Ji gyvena skur
dą. Tačiau jos administracija 
tikisi, kad ”Amerika” susi
lauks pritarimo tame darbe ir 
iš inteligentų, profesionalų, 
kad ir iš tolimesnių kolonijų. 
Skaudu, ištikro, kad visa at
sakomybė sudėta ant poros 
asmenų; o kiti jaučiasi laisvi 
nuo pareigos palaikyti tą vie
nintelį Rytinių Valst. Kata-
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ŽUVO 370 KINIEČIŲ
HONGKONG. — Vykstant 

laivu į maldų šventovę, laive 
kilo gaisras, kuriame sudegė 
150 kiniečių moterų maldinin- 
kių.

Tuo pačiu laiku Tientsine 
teatre 220 kiniečių žuvo, ki
lus gaisrui. Daugiausia nelai
mingųjų žuvo per didžiulį su- 
sigrūdimą prie durų, besisten
giant veikiausiai iš degančio 
teatro išsprukti.

POTVYNIS PENNSYL 
V ANUO J -s

Kovo 17 d. vakarinėje Pen- 
sylvanijos dalyje buvo didelis 
potvynis, palaidojęs apie 20 
gyvybių. Johnstown apylinkę 
apsėmė vanduo, pakilęs iki 
20 pėdų aukščio. Šimtai gy
ventojų buvo priversti bėgti 
iš butų ir gelbėtis nuo pavo
jaus. Dauguma - jų artimiau
sią prieglaudą rado ant namų 
stogų.

ABISINIJOS IMPERA
TORIUS PATS VADO

VAUJA
ADDIS ABABA. — Po di

delių nepasisekimų mūšiuose 
prieš italus, abisinų kariuo
menės vadovavimą pasiėmė 
pats imperatorius, lydimas 
savo imperatoriškos gvardi
jos.

Šiuo laiku abiejų pusių ka
riuomenės didesnysis susikon
centravimas yra prie Alagi 
kalno, kur laukiama stambių 
mūšių.

BILIJONAS DOLERIŲ 
PAŠALPAI

WASHINGTON. — Prezi
dentas Roosevelt pasiuntė sa^ 
vo raštą kongresui, prašyda
mas sekantiems metams pas
kirti daugiau kaip bilijoną 
dolerių bedarbių šelpimui, bei 
suteikimui jiems darbo val
džios viešuose darbuose.

Prezidentas sudarė, savo 
programos šį naują prajektą 

likų ginklą. Taip, dabar ta 
parama yra ’’Amerikai” ytin 
reikalinga.

AMERIKOS LIETUVIU VISUOMENINIO IR KULTŪRINIO GYVENIMO SAVAITRAŠTIS

Entered m Second-Claw matter March 16. 1934 at the Post Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3.1879

pasitaręs su demokratų par
tijos atstovais.

ISPANIJOJ TEBESI
LIEJA KRAUJAS

MADRIDAS. •— Ispanijoj 
kairieji elementai tebekelia 
žiaurias riaušias: degina kata
likų vienuolynus, bažnyčias, 
dešiniųjų partijų įstąigas. 
Šios savaitės pradžioje riau
šėse žuvo apie 15 žmonių, o 
sužeistųjų ^skaičius neskelbia
mas.

TRIJŲ PREMJERŲ 
KONFERENCIJA

ROMA. — Šią savaitę čia 
atvyksta Austrijos kancleris 
Kurt Schuschnigg ir Vengri
jos premjeras gen. J. Goem- 
boes. Jiedu turėjo konferenci
ją su Italijos premjeru Musso- 
liniu. Visos trys valstybės tu
ri svarbių bendrų reikalų.

Karas Etiopijoje, Locarno 
sutartis ir Hitlerio pasiryži
mas daryti sutartį su Austri
ja iškelia naujus reikalus.

ISPANIJOS KARIUO
MENĖ ĮSPĖJA 
VYRIAUSYBĘ

MADRIDAS. — Premjero 
Azano vyriausybė pagaliau 
paskelbė įsakymą socialistų ir 
komunistų vadams, kad jie 
nutrauktų vykdę kruvinąjį 
terorą visoj šaly, nes vyriau
sybė gavusi kariuomenės va
dovybės ultimatumą, kad tuo
jau būti} imtasi priemonių su
drausti radikalus, nes kariuo
menė pakils veikti, kad šaliai 
grąžinus tvarką.

T. S. TARYBA ATME
TA HITLERIO 

SĄLYGAS
LONDONAS. — Hitleris 

sutiko, kad Vokietija būtų 
atstovaujama T. S-gos tary
boj reikalaudamas lygaus bal
so. Reikalavimas patenkintas, 
bet Vokietija šiame posėdyje 
balsuoti negali, svarstant 
prieš ją skundą. Bet Francū- 
zijai griežtai pasipriešinus, 
taryba reikalavimo nepaten
kino.

ATMINKI!

KAS GRIAUNA TIKYBĄ 

GRIAUNA ŽMONIJOS

PAMATUS

TRUMPOS NAUJIENOS
— Artinantis pavasariui ir 

su juo lauko darbams, Latvi
jos Žemės Ūkio Rūmai krei
pėsi į Lietuvą, prašydami iš
leisti apie 8.000 žemės ūkio 
darbininkų į Latviją. Pernai 
Latvijoj dirbo apie 4.000 
Lietuvos darbininkų.

— Šiuo metu Am. Suv. Val
stijose yra suregistruota 9 
milijonai žmonių ieškančių 
darbo.

— Pradėjus sniegui tirpti 
aukštutinėj Nemuno daly ir 
prie Kauno susigrūdus le
dams, čia vanduo pakilo net 
20 pėdų, apsemdamas daug 
namų. Apie 5000 gyventojų 
vandens buvo priversti ap
leisti namus. Sakoma tokio po- 
tvinio dar nėra buvę Kauno 
istorijoj.

— Šią vasarą Kretingoj nu
matoma suruošti Telšių vys
kupijos 3-jų dienų Eucharis
tinį kongresą. Jis prasidės 
Birželio 11 d. — Dievo Kūno 
Šventėj.
— Iš surinktų davinių pa

sirodo, kad kasmet visam pa
sauly apie 1.7000 žydų apsi
krikštyta.

— Lietuvos atatinkamos 
Žemės Ūkio įstaigos iš Sovie
tų pirko Orio veislės bėgiką 
arklį, kuris kaštavo 10.000 
litų. Jis pirktas plėsti greita- 
kojų bėgikų veislei.

— Ispanijos kariuomenės 
vadovybė įspėjo socialistų vy
riausybės premierą Azaną, 
kad sustabdytų įsigalėjusias 
iš naujo kilusias riaušias, per 
kurias deginama vienuolynai, 
bažnyčios, dešiniųjų įstaigos 
ir pan. Jei vyriausybe nepa
darys krašte tvarkos, tai pati 
kariuomenė būsianti privers
ta įsikišti.

— Šv. Patriko, ’ airių tauti
nio Šventojo, dienoje New 
Yorko didžiosiomis gatvėmis 
įvyko didžiulis airių paradas, 
dar kartą įrodąs airių didį 
patriotizmą bei tąutiškumą.
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New Yorke ir apsistos pas 
kun. Norbertą Pakalnį, Broo- 
klyno Šv/ Pan. Marijos Ap
reiškimo bažnyčios kleboną.

— Vokietijai pasiūlius Lie
tuvai pradėti prekybos dery
bas, vokiečių neapykanta lie
tuviams mažėja. Vokiečiai ti
kisi sau gerokos naudos. Net 
pats Hitleris savo kalboje 
parlamento paskutiniame po
sėdyje švelniau pasisakė Lie
tuvos adresu.

— Estijoj įvykęs tautos bal
savimas pasisakė aiškioje 
daugumoje už sušaukimą sei
mo. Estija grįžta į demokra
tiją. Latvija ir Lietuva turėtų 
irgi pasekti savo sąjunginin
kes Estijos keliu. Demokrati
nis valdymasis yra vienintelis 
valdymo būdas įtraukti visą 
tautą į nuolatinį rūpinimąsi 
savo valstybės gyvybės reika
lais. *

— Lietuvoj greitu laiku bus 
sudaryti Darbo Rūmai. Tai 
turėti} būti įstaiga darbo žmo
nų} gyviesiems reikalams ap
rūpinti.

— Anglijos žydai pradėjo 
vajų sukelti 50 milijonų dole
rių fondą pagelbėti žydams, 
ištremtiems iš Vokietijos. Žy
dų vieningumas yra geriau
sias pavyzdys ir lietuviams, 
kaip reikia tiesti pagalbos 
ranką jos reikalingiems.

— Meksikos bankininkai, 
fabrikantai ir pirkliai įteikė 
prezidentui memorandumą, 
kuriame nurodo Meksikai grę
siantį’ didelį ekonominį bank
rotą. Meksikoje visišką dvasi
nį bankrotą seka ir ekonomi
nis bankrotas.

— Vokietijoj netrukus bus 
seimo rinkimai. Kandidatais 
bus tik hitlerininkų partijos 
kandidatai. Reikės iišrinkt 
600 narių, bet jų nė viena pa
vardė dar nepaskelbta., nors 
rinkimai visai arti.

— Sunkiai susirgo buvęs 
Graikijos premieras Venize- 
los, pernai suruošęs nepavy
kusį sukilimą. Jis jau 72 m. 
amžiaus, daug nusipelnęs Grai 
ki jai. Nežiūrint nevykusio su
kilimo, Graikai didžiai susi
jaudinę dėl galimos jo mir
ties.
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PASAULIO LIETUVIŲ S-GOS REIKALU
Platus pasaulis. Lietuvių, rods, ne taip jau daug esama. 

O vienok pasižvalgyk po tą pasaulį — ir kur tu lietuvio ne
sutiksi. Jį atrandi kartais net tokioj vietoj, kur, rodos, jo 
jokiu būdu būti negalėjo.

> Kiekvienam lietuviui turi būti brangi Lietuva. O Lietu
vai turi būti brangus kiekvienas lietuvis. Juk net paukštis 
ne vienai dienai suka sau lizdelį. Juk net skruzdėlytės ne 
vienai dienai supila sau skruzdėlyną. Jei garniai rudens me
tu išskridę į šiltus kraštus, pavasariui išaušus vėl tūkstančius 
kilometrų,skrenda atgal ir susiradę tą patį savo lizdą link
smai kalena dantimis, tai ką jau bekalbėti apie žmogų, apie 
tautą. Kiekvienas žmogus, jei tik jis turi nesudarkytą savo 
prigimtį, ilgisi savo tautos, savo tėvynės, kai jis nuo josios 
būna atskirtas. Ir jam širdis jau didžiu džiaugsmu prisipil
do, kai gauna bent savo tėvynės oru pakvėpuoti, arba bent Į 
josios dainelę išgirsti.

O tauta, kuri turi ją mylinčių tautiečių, klesti ir žydi. Ji 
sutartinomis savo tautiečių pastangomis gali padaryti nepe- 
prastai didžių darbų. Ji gali paskleisti didžios gerovės ir vi
sai tautai ir visiems tautiečiams. Tokia tauta tai būna tar- I
turn rūpestinga darni šeima, kurioj ir visa šeima ir kiek
vienas josios narys yra lygiai aprūpintas ir dvasinės ir me
džiaginės gerovės turtais.

Lietuviams, išsisklaidžius po platųjį pasaulį, daug pavojų 
gręsia. Tų pavojų čia nėra reikalo išskaitinėti, nes jie, tur
būt kiekvienam bus pakankamai aiškūs. Tiems pavojams at
sispirti, yra gyvo, būtino reikalo surinkti, suburti geros va
lios lietuvius į vieną organizuotą bendruomenę ir bendromis 
visų pastangomis imtis, čia tik ką minėto, didžiojo ir visai 
tautai ir kiekvienam lietuviui darbo. Praėjusiąja vasarą, su
šaukus pasaulio Lietuvių Kongresą ir įkūrus Pasaulio Lie
tuvių Sąjungą, graži pradžia jau padaryta. Mes esame giliai 
įsitikinę, kad jeigu šioj sąjungoj bus nustatyta tinkama 
veikimui linkmė ir jei tas veikimas bus tinkamai tvarkomas 
ir energingai varomas pirmyn, galės būt tikrai daug padary
ta. Kad tokio darbo laukiama, rodo ir nuolat pasireiškiantis, 
ypač Jungtinėse Amerikos Valstybėse, lietuvių nekantravi
mas. Mes gerai žinome, kad kiekviena pradžia yra sunki. 
Mes neabejojame, kad tų sunkumų turi ir Pasaulio Lietuvių 
Sąjungos dabartinė vadovybė. Bet mes tikime, kad tie visi 
sunkumai bus laiku nugalėti ir mes .galėsime pasidžiaugti 
gražiu Pasaulio Lietuvių 'Sąjungos darbu. Mes tikime, kad 
šis klausimas galės būti plačiau pajudintas Amerikos lietu
vių spaudoje, kaip tik dabar, kai yra atvykęs čion Pasau
lio Lietuvių Sąjungos Valdybos sekretorius Dr. J. Leimo
nas, kuris turimomis žiniomis, yra kartu atsigabenęs ir Pa
saulio Lietuvių Sąjungai paruoštą statutą.

' 7 ' PRIE KO RUOŠIASI VOKIETIJA
Pereitą savaitę pasaulį sujaudino dalinai netikėtas ir ne

lauktas Vokietijos žingsnis — tai užėmimas Rheino, kuriame, 
sulig Looarno sutarties, Vokietija neturėjo teisės ten įžengti 
su savo kariuomene. Kad Vokietija paneigė Locarno sutartį, 
tai paprastas reiškinys politiniam gyvenime. Bet, kad tos 
sutarties paneigimas nukreiptas prieš didžiulės Vokietijos 
kaimynes, tai jau nėra paprastas reiškinys. Rheino okupavi
mas yra tai didelis smūgis Tautų Sąjungai, Locarno sutar
ties signatarėms ir ypatingai didelis pažeminimas Francūzi- 
jos autoriteto. Iš tų Hitlerio gudrių ir kartu rizikingų ma-
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.nierų galėjo kilti ir didesnių nesusipratimų. Tačiau ta gali
mybe Hitleriui atrodė ’’negalimybė” ir dėl to jis savo su
manymą drąsiai vykdė. Dar ęharekteringiau, kad Vokietija, 
sutikusi daug didesnį spaudimią iš Francijos ir jos talkinin
kų apleisti Rheiną griežtai pareiškė, kad Rheinlandas tapo ' 
nedaloma Vokietijos dalimi nuo nazių įžengimo dienos. At
seit, kad Vokietija jau yra tiek apsiginklavusi, tiek ekono
miniai stipri, kad ji ir šiandien gali karą vesti su Francoja 
ir su visom jos sąjungininkėm. Tačiau mes žinome, kad Vo
kietija nėra karui pasiruošus. Faktinai, ji yra žymiai blo
gesnėj ekonominėj padėtyj, negu mums yra žinoma. Tačiau 
Vokietija gerai žino, kad tam karui nėra pasiruošę ir kitos 
valstybės, o ypač, kad nekuriu reikalų painiava susnarplio- 
jo su Mussolinio žygiais Afrikoj. Taigi Vokietija išnaudojo 
momentą ir atsiėmė pralaimėtą Rheinlandą su 15.000.000 
gyventojų be kraujo lašo.

Tačiau šio Vokietijos žygio gijos siekia tolimą ateitį. Vi
si kalbą, ir tai apgalvotai, kad Vokietija rengiasi karui. Vo
kietija turės kariauti ne vien dėl to, kad Hitleris jaunuolius 
auklėja kariškoj dvasioj, bet ir dėl to, kad čia yra didelis 
susigrūdimas, didelis gyventojų perviršius, kuris netelpa sa
vo valstybės rybose. Taigi Vokietijos karingumas kyla ne 
vien difbtinu, bet ir natūraliu keliu. Dabar, argi Vokietija 
gali veržtis į karus, į Francūziją, kuri irgi gana tankiai ap
gyventa, kultūringa valstybė, kurios užkariauti plotai būtų 
sunku tautiniai suvirškinti. Ilgametis ginčas tarp Francijos 
ir Vokietijos yra daugiausia tik dėl to, kad viena yra 60, o 
kita 40 millijonų tauta.

Visai kitokioj padėtyj yra rytuose nuo Vokietijos gyve
nančios valstybės. Jos daugumoj, yra retai, palyginamai, ap
gyventos, turi turi mažesnę kultūrą ir dėl to būtų lengviau 

I nutautinamos — išnaikinamos. Paskutinių keletos metų ypa
tingas Vokietijos dėmesio kreipimas į Rytprūsius verčia ma
nyti, kad laikas artėja, kada Vokietija mesis su visa jėga 
į rytus. Ypatingo dėmesio vertos ir dabar Vokietijos pasiū
lytos derybos Lietuvai. Toks Hitlerio ’’sušvelnėjimas” gali 
būti tik tam, kad primasilnus Lietuvą prie savęs ir paro
džius pasauliui, kad Vokietija pilna geni norų. Vėliau, kai 
su Franci j a. susitaikins dėl Rheino, sudarys draugingus ry
šius, tada visa Vokietija nusigręš į rytys į derlingus ir pus
tuščius Rusijos plotus, žinoma per Lietuvą. Bet šiaip, kai 
Lietuva būtų neturėjus jokių santykių su Vokietija, tai ir 
nebūtų galėję kilti ir ginčų. Taigi Vokietijos rodomas nusi
leidimas Lietuvai gali turėti neigiamų ir skaudžių išdavų. 
Už tai dabar, kada Lietuva viliojama prekybos sutartimis, 
ji privalo būti atsargi.

diktatūrą. Be to, jie ir dau
giau nesąmonių apie atvyks
tantį svetį prirašo. Tačiau tais 
savo raštais komunistai dar 
aiškiau parodo savo nešvarą 
veidą ir savo ignoraciją.

Dr. J. Leimonas nėra val
džios atstovas, bet Lietuvos 
katalikų jaunimo ir bendrai 
katalikiškos visuomenės vei
kėjas, nes jis yra ir Kataliką 
Veikimo Centro direktorium. 
Taigi yra melagystė jį vadinti 
fašistu ar kitokiu.
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vienas gana įdomus atsitiki
mas buvo pereitą vasarą Ang
lijoj. Kartą lakūnas išlipo iš 
skrendančio lėktuvo ir jau 
norėjo šokti su parašiutu že- 

Įmėn. Bet vėjas ištraukėjo 
kaklaraikštį, apvyniojo apie 
lėktuvo sparno atsparu ir la
kūnui pasvirus, jis kad kiek 
būtų pasikoręs. Tik laimei,la
tras su juo važiavęs lakūne 
buvo drąsus, jis paliko lėktu
vo vairus, išlipęs peiliu nu
pjovė kaklaraikštį ir be są
monės likusį draugą viena 
ranka laikė įtraukęs lėktuvai!, 
o kita ranka ir kojom valdy
damas lėktuvą laimingai nu
sileido.

Vasario 24 ir 25 d. Kaune 
įvyko antrasis kataliku moks
lininku ir mokslo mėgėju su
važiavimas. Suvažiavimas bu
vo gausus. Jame dalyvavo 
Lietuvos vyskupai, mūsų gar
bingieji mokslininkai jubilia
tai prof. St. Šalkauskis, prof. 
Pr. Dovydaitis ir kitos įžy
miausios mūsų katalikų mok
slininkų jėgos. Suvažiavime 
buvo svarstyta daug naujų 
mokslo dalykų. J. E. vysk. 
P. Bučys iškėlė gyviausią 
reikalą kuoskubiausiai pradė
ti Lietuvą doriniai atnaujinti. 
Ekscelencija patiekė daugybę 
ryškiausių įrodymų, kaip bai
siai mūsų tėvynė doriniai 
smunka. Šitas- smukimas pra
sideda nuo vadinamosios inte-

ligentijos. Aišku visiems, kad 
stipriausias valstybės ir tau
tos pagrindas yra dorovė. 
Ekscelencija kvietė katalikus 
mokslininkus ir pasiūlė bū
dus, doroviniai tėvynę gelbėti.

Šį suvažiavimą sukvietė Lie 
tuvių Mokslo Akademija, ku
riai vadovauja mūsų garbin
gieji mokslininkai jubiliatas 
prel. Al. Dambrauskas - Jakš
tas, 
kas

Darbas gėdos nedaro

Vokiečių filosofas Fridrichas 
Šlegelis buvo vedęs kito vo
kiečio filosofo Mendelsono 
dukterį, labai mokytą mergai
tę. Tačiau aukštas mokslas 
nekliudė jai būti drauge ir 
gera šeimininke.

Sykį vienas Šlegelio pažįs
tamas, apsilankydamas jo na
muose, rado jauną jo žmoną = 
marškinius belopant. Pasipik- | 
tinęs tuo, tarė:

IB
—Poniute, galėtumei rasti 

sau tinkamesnį darbą. Parašy-

’ ’Draugas ’ ’ rašo:
Dr. J. Leimonas, vyriausias 

Lietuvos pavasarininkų vadas 
dar kojos į Dėdės Šamo žemę 
neįkėlė, o komunistii laikraš
čiai jau jį šmeižia^ Pirmiau
sia, žinoma, jį pavadino fa
šistu, ginančiu p. Smetonos

— Tamsta taip manai' at
sakė šeimininkė, — o aš Tam-1 
štai galiu atsakyti štai ką: iš B 
daug ko esu girdėjus, - kad | 
šiandien pas mus yra perdaug I 
knygų, o niekas man dar nė-1 
ra skundęsis, kad pas mus bū-1 
tų perdaug marškinių.

A. Jakštas
_____ feB

Kas bus, kas nebus, bet aš 
turiu būti Federacijos vaka- \. 
karienėj Kovo 22 d. Apreis-J| 
kimo par. salėj.
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Važinėdamas po Jungtines Valstybes patyriau jūsų, Ame
rikos lietuviai, religingumą, ir lietuviškumą. Jūs pastatėte / 
ir užlaikote daug gražią bažnyčią, įsteigėte daug mokyklą, 
suorganizavote visą eilę draugiją, organizaciją ir šiaip jau 
kultūrinią bei religinią įstaigą. Tai padeda jums išlaikyti 
šventą religiją ir mums brangią lietuvybę. Bet taip pat pa
stebėjau, kad jūsų, brangieji Amerikiečiai, religinis ir tau
tinis veikimas galėtą būti dar darnesnis, labiau organizuo- 
tas ir išplėstas. Dėl to aš labai džiaugiuosi jūsą veikimo 
centro — Amerikos Lietuvią R. K. Federacijos rūpestingu
mu sutelkti į krūvą visas lietuvią kataliką organizacijas ir 
draugijas, veikiančias įvairiuose šio krašto miestuose, bend
rai katalikiškai ir tautiškai akcijai. Tiek daug gražią darbi} 
nuveikusi praeityje Federacija ir dabar taip rūpestingai be
sistengdama sudaryti bendrą lietuvią kataliką frontą Baž
nyčios ir tautos darbams dirbti, turėtą susilaukti nuošir
džios paramos ir kunigą, ir pasauliečią kataliką inteligentą, 
ir darbininką tarpe, ir ypač draugijose ir organizacijose.

Aš džiaugiuosi, kad Federacija yra visos Amerikos katali
ką akcijos (N. C. W. C.) narys, turi keliolikos šio krašto 
arkivyskupą ir vyskupą už gyrimą ir palaiminimą, nes tai ją 
daro teisėtu kūnu vesti lietuvią tarpe Kataliką Akciją, prie 
kurios taip dažnai ir taip nuoširdžiai ragina viso pasaulio 
tikinčiuosius Jo Šventenybė Popiežius Pijus XI.

Atsisveikindamas su jumis, Amerikos lietuviai katalikai, 
ir prisimindamas jūsą tarpe praleistas dienas, trokštu, kad 
Visagalis Dievas laimintą visas jūsą gražias pastangas išsi
laikyti ištikimais Kristaus Bažnyčiai ir Tėvynei, kad Jis 
laimintą jūsą vienytoją — A. L. R. K. Federaciją ir visas 
drauge su ja veikiančias organizacijas.

+ TEOFILIUS MATULIONIS, VYSKUPAS
1936 m. vasario 24 d., Chicago, Ill.

KARDINOLAS SMER 
KIA KOMUNIZMĄ

Komunizmas paneigia laisvę.
Ar komunizmas teikia lais

vę darbininkams ir proletari
ato klasei? Visiškai ne. Grą
žina vergovę, tik ne turtuo
liams, bet vienam turtuoliui 
— valstybei darbininkai ver
gauja. Panašią vergiją norė
tą įvesti ir Amerikoje. Ame
rikiečiai trokšdami laisvės ir 
demokratybės turi kovoti ko
munizmą, kaipo aršiausį prie
šą. Apie tai ganytojiškame 
laiške kard. O’Connell toliau 
tęsia:

’ ’Savo cinišku neprietelin
gumu — ne vieną kartą vie
šai pareikštu — politinėms įs
taigoms ir pagrindiniams mū
są numylėtos šalies įstaty
mams, komunizmas priešina
si demokratijai, kurios globo
je Katalikių Bažnyčia Dievo 
Apveizdos pededama, gyva
vo, vystėsi ir tarpo šioj šaly, 
kaip niekur kitur.. Neatsida- 
vusi nė jokiai politiškai par
tijai, neagituodama už bet 
kokią civilinės valdžios teo
riją, Kataliką Bažnyčia gali 
gyvuoti ir monarchijoj, ir re
spublikoj ir oligarchijoj, ir 

imperijoj, by tik jos nepalie
čiamos teisės būtą pripažin
tos. Jos pasiuntinybė glūdi 
žmogaus sielos teritorijoj ir 
srityje išsivysymo, auklėjimo 
ir išganymo nemirtingosios 
žmogaus dvasios. Kadangi 
komunizmas yra vienintelė 
politiška organizacija, kuri 
užginčyja sielą ir paneigia 
teisėtą jos veiklą, tai kiekvie
no krikščionio aiški pareiga 
amžinai budėti prieš tuos, ku
rie planuoja, kad ir tolimoj 
ateity, įvesti kokią nepaken
čiamą tironybę į mūsą myli
mą šalį. Pilietinė ir tikybinė 
mūsą laisvė brangiai buvo 
pirkta. Taigi, kaipo katalikai 
ir piliečiai, vardan mūsą tikė
jimo ir mūsą tėvą atminties, 

laisvę nupirko, mes privalo
me nedvejodami visuomet ją 
ginti. Obsta principiis (pasi
priešink pradžioje) — tai šū
kis, ypatingai tinkąs šiam mo
mentui. Priešinkis klaidai ir 
blogumui pačioje pradžioje. 
Komunizmo šalininkai ir ją 
ekonominiais sunkumais ir 
pakalikai visados naudojasi 
esama suirute, kad įsigytą 
dirvos bedievybei ir storžie
viškam materializmui plėsti.

GAVĖNIA

Gavėnios laiku Katalikių Ba 
žnyčia tikinčiuosius ragina 
rimtai pamąstyti apie savo 
padėjimą ir priedermes link 
Dievo. Ypatingos Gavėnioje 
pamaldos nepaprastai krikš
čioniui tą išganymo darbą~"pa- 
lengvina.

Gavėnia prasideda iškilmin- 
. . . I . v vgu priminimu apie žemą žmo

gaus kūno padėjimą, kad ti
kintys atsiminti] priedermę 
neramius kūno pageidimus sa
vo sielos valdžioje laikyti. 
Peleną Trečiadieny Bažnyčia 
s ak o: ’’Atmink, žm o g a u, jog 
dulkė esi ir į dulkę pavirsi”. 
Kūnas, prilyginus prie sielos, 
mažos yra vertės.

Tačiau gyvenimo patyrimas 
rodo, jog apie kūno reikalus 
žmonės labai rūpinasi, o savo 
sielą tankiai užmiršta. Taip 
neteisingai išmintingam žmo
gui pasielgti nepridera. Žmo
gaus tikslas ne žemė, bet dan
gus; kūno tarnavimas ne gei-

Kai tiktai švelniais įkalbinė- 
mais pasiseka plačiau užves
ti kokią kenksmingą propa
gandą socialiniu reformą var
du, tai paskui sunku būna 
sustabdyti tą epidemiją.

Toki tai yra svarbiausieji 
uždaviniai, kurie stoja prieš 
kiekvieno kataliko akis Nau
ją Metą dienoje. Nežiūrint, 
kaip jie gali būti sunkūs ir 
skaitlingi nė vienam katali
kui nedera iš ją išsisukinėti, 
negi palikti vienai valdžiai 
tas problemas rišti. Krikščio- 
nią sielos išganomos ne ur
mu, bet kiekviena atskirai. 
Visą žmonią išganymas ga
lėjo įvykti tik vienu Visaga
lio Dievo žodžiu. Bet ne taip 
buvo sutvarkyta. Tam atlikti 
reikėjo, kad Dieviškoji As
menybė gimti] žmogumi ir 
numirtą ant kryžiaus. Ramy
bė žemėje geros valios žmo
nėms tai Naujojo Įstatymo 
Kalėdą giesmė; meilė, bet ne 
prievarta, nepykčius, ne kla- 
sią kovą buvo Išganytojo 
mokslo branduolys — ir tuo
met, kada Jis dar vaikelis 
būdamas, buvo atrastas Baž-X 
nyčioje, ir kada sakė pamoks
lą ant Kalno, ir kada valgė 
paskutinę Vakarienę. Troški
mas sielas išganyti ir atleisti 
— tai buvo paskutinis Jo Te
stamentas ant Kalvarijos. Pa
sinaudoti Jo mirties nuopel
nais yra palikta kiekvieno 
žmogaus valiai.”

(Bus. daugiau)

dūliams, bet Dievui; ne am
žinas pražuvimas, bet išgany- 

[ m as.
i, Tad nepridera žmogui, ypač 
i katalikui, savo svarbiuosius 
: dalykus iš minties išleisti, o 

savo širdį vien tik žeme ir 
jos tuštybe pripildyti.

Bažnyčia, kaipo Dievo vie
tininkė ant žemės, stengiasi 
žmogų atvesti į rimtą pagal
vojimą apie savo pradžią ir 
pabaigą. Primena jam, jog 
sielos teisės yra ukštesnės ■ už 
kūno, nes kūnas iš žemės pa
imtas, į žemę ir grįš, bet siela 
nuo Dievo paeina ir prie Jo 
turi grįžti.

Tikroje katalikiškoje dva
sioje praleiskime Gavėnią. Lai 
pelenai mūsą galvas palytėję, 
antspaudą palieka ir ant mū
są širdžių. Jei tikro pasninko 
užlaikyti negalime ir dėliai 
sunkaus darbo ar silpnos svei
katos naudojamės Bažnyčios 
teikiama dispensa tai pesnin- 
ko stoką kitais nusimarini- 
mais atlyginkime. Susilaikyki
me nuo visą svaiginamąją gė
rimą, atsimindami Jėzaus tro
škimą ant kryžiaus. Jei gali
ma, klausykime kasdien Šv. 
Mišią. Dalyvaukime Kryžiaus 
Kelią apvaikščiojime ir raudi] 
Verksmą giedojime. Tinkamu 
Gavėnios praleidimu, tinka
mai prisirengsime prie džiau
gsmingos Viešpaties Prisikė
limo Šventės — Velyką.

”T P ”

JUOKTIS SVEIKA
Įsižeidė

Kartą Kirvių Baltrus be
vaikščiodamas po gatvę gar
siai dejavo, kad jam dantį ne
apsakomai skaudėjo.

Netikėtai jis sutiko savo ge 
ro kaimyno Blyno trumpalūpį 
Motiejų ir jam skaudžiai nu
siskundė apie savo dantinę 
nelaimę, sakydamas:

”0 tu, mano gerasis kai-' 
mynėlį, kad žinotumei kaip 
man labai skauda dantį, tai 
juoką nekrėstum. Tas baisus 
skaudėjimas mane jau be
veik iš proto išvarė. Nežinau 
nei ką daryti.”

’’Nežinai ką daryti?”, su 
pašaipa užklausė Motiejus. 
’’Duok ištraukti ir bus atlik- i 
tas kriukis. Tada jį neskaudės 
ir nereiks tau iš proto kraus-

”Kvailas aš būčiau savo 
dantį duot ištraukti,” atrėžė 
įsižeidęs Baltrus. ’’Kad tas 
dantis būtą tavo, Motiejau, 
tai aš tuojaus duočiau jį iš
traukti. ’ ’’

PONAS ADVOKATAS

Morkus: Kodėl tu Norkau, 
neleidi savo sūnaus į savąją 
parapijinę mokyklą?

Norkus: Neturiu iš ko. O 
čia žinai, reikia mokėti už 
mokslą ir knygas.

Morkus: Na, o už vaiko 
valgį ir aprėdymą ar turi iš 
ko užmokėti?

Norkus: Žinoma, kad turiu. 
Už dyką, žinai, kad niekas 
jo nepavalgydina nei neaprė- 
do.
Morkus: Taigi, aš rodos ne
suklysiu pasakęs, kad jeigu 

Jaunas advokatas, tik ką 
baigęs universitetą nusipirko 
sau namelius ir įsitaisė butą.
Ant rašomojo stalo pasistatė j Tamsta turi iš ko jį aprūpin- 
telefono aparatą ir laukia į ti su valgiu ir drabužiais, tai 
pasirodant klijentą. Ir štai 
tarnaitė praneša, kad atėjo 
koks tai ponas. Tepalaukia, 
saka tai tarnaitei advokatas. 
Kad pridavus sau daugiau 
rimtumo, klijentą priverčia 
beąt ketvirtį valandos palauk
ti. — Stase, paprašyk tą po
ną! Įeina klijentas ir randa 
advokatą su telefono triube- 
le prie ausies. Kad užimpo
navus klijentui, nuduoda su 
kuom tai kalbąs. Taip po
nas... Dėkui... Vakarieniau
ti atvyksiu...bet tamstos by
los vesti negaliu, nors duotii- 
mei man už tai ir šimtą tūk
stančiu... Labai esu užvers
tas bylomis. Viso labo!.. Krei 
piasi į klijentą: — Kuom ga
liu tamstai patarnauti?

— Atėjau įjungti tamstos 
telefoną į tinklą. Esu telefo
ną stoties mechanikas.

lengvai gali rasti ir tą eks
trą dolerį dėl jo katalikiško 
mokslo ir auklėjimo.

—o—
Teisėjas: — Ar aš tau ne

sakiau, kad aš tavęs nenoriu 
matyt daugiau?

Nusikaltėlis: — Taip jūsą 
mylista, aš apie tai sakiau ir 
štai šiem policmanam, bet jie 
nenorėjo man tikėti.

Mokytojas į mokinį:,— 
Kiek yra metuose sezoną?

Mokinys: — Du sezonai, 
beisbolo ir futbolo.

Kandidatas: — Aš noriu 
jumi užtikrinti brangūs pilie
čiai, kad aš visada dirbau 
jūsą naudai pagal savo ge
riausią išgalę.

Vyras iš minios: — Mes tai 
žinome ir todėl norime gailai
čio geriau dirbti.

j j uz ne bouiuiiscus Kanale
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j SENOVĖS PĖDSAKAI MŪSŲ KALBOJE
( Ne kalbininko pastabos)

Rašo: Vytautas Sirvydas

Išsikėlęs iš laivų neįvardin
toje upėje, nuo tenai 5 dienas 
daužęs per girias ir neišžen
giamus raistus su savo karei- « 
viais, iki atsibastęs prie kito 
garbingo miesto, arba pilies, 
Apuole vadinamos, kurią pen
ki tūkstančiai vyrų per 8 die
nas didžiai kantriai gynė, vie
nok nuvargę įtemptinais kru
vinais mūšiais, ir pradėję mai
sto stigti, devintoje dienoje 
pasidavę.”’ (Liet. 1st. T. 1

Visi tie įvykiai ne su žemai
čiais nutikę, bet su kuršiais.

Kodėl senovės švedai ir da
nai lindo į prūsų, kuršių žiem 
galių ir estų žemes, taip, kad 
net vienoj liaudies dainoje li
ko atsiminimas apie juos, kur 
sako-. ’’Atėjo barzdoti vyrai 
už jūrų”. Į tai nemaža šviesos 

savo vokiškai parašytame vei
kale švedų prof. Nerman 
’’Santykiai tarp Skandinavi
jos ir Rytų Pabaltijo jauniau
sioje geležies gadynėje” (iš
ėjo Stockhblme 1929 m.) Ga
dynė, kurioje švedai daugiau
sia veiklumo Pabalty parodė 
(neskaitant ’’švedų karų” ir 
paliktų ’’švedų kapų” gady
nę), buvo tai vadinama Vikin
gų gadynė. Ji prasidėjusi apie 
787 metus ir pasibaigusi 1060 
metuose po Kristaus. Skandi- 
navėnai, bado, savo valdovų 
priespaudos ir žemės stokos 
slegiami, sėsdavo būriais į sa
vo greitus ir ilgus laivus ir 
plėšikaudavo po visą Europą, 
net tolimą saulėtos Italijos Si
ciliją pasiekdami. Pirm to, jie 
kaip ir lietuvių protėviai, gy
veno gana ramiai, daugelio

I

kunigaikščių, ’ 7j ari ’ ’ vadina
mų, valdomi. Bet radosi vie- 
nas-kitas skandinavų kunigai
kštis, kuris, kaip pas mus 
Mindaugas, ėmė siekti vyriau 
sios valdžios. Vienu tokių bu
vo ’’šviesiaplaukis” Haroldas 
suvienyjęs danus, norvegus 
ir švedus vienon karalystėn. 
Jo ranka tiek kieta buvusi, 
kad vikingi] žygiai ir emigra
cija žymiai padidėjo. Norve
gai paėmė ir apgyveno Islan
diją ir keletą salų Anglijos 
šiaurėje. Net Airijoj buvo 
trumpalaikę vastybę sukūrę. 
Danai užvaldė Angliją. Viena 
dalis šių ’’normanų” (šiaurės 
vyrų) užkariavo Francijos 
kraštą, kuris ir šiandien Nor
mandie vadinamas. Švelai gi 
pasipylė į Rytus — į aisY.ų ir 
Slavėnų žemes, tikslu paniekti 
neturtingą Konstantinopolį. 
Slavėnų žemėje 862 mer.^se 
Novgorode jie valstybę įkūrė, 
kurioje greit nutauto ir virto 

šyti danai ”suzemaitėjo”. Iš 
tos valstybės vėliau kilo Ro
manovo carų imperija, kuri 
ir Lietuvą pavergė.

Aisčių ir Slavėnų žemės, ta
čiau, ne tiek rūpėjo, kiek tur
tinga prekyba su Azija per 
Konstantinopolį. Kiek ta pre
kyba pelninga buvusi, rodo 
80,000 Švedijoj rastų ’’užkas
tų” arabiškų pinigų, iš kurių 
50,000 rasta vien Gothlando 
saloje, kuri buvo pagarsėjusi 
savo pirkliais, bažnyčiomis ir 
turtu. Profesorius Nennan nu
rodo tris prekybos kelius, ku
rie aisčių ir slavėm] žemėmis 
ėjo. Vienas vedė per Klaipė
dą, Nemuną ir upėmis, ar 
sausžemiu iki Dniepro. Kitas 

čias, turbūt, svarbiausias, ėjo 
upe Neva į Ladogos ežerą, 
paskui Dniepru žemyn į Kon- 
etantinopolį. Vikingai švedai 
prisilaikydavo upių ir van
dens kelių, nes, viena, jie bu-

vo jūrininkai, antra, tų laikų 
Lietuva ir Rusija buvo ap- 
dengta neišbrendamomis ba r
lomis ir miškais.

Kasinėjimai to ’’Seeburg”, 
apie kurį Daukantas pasakojo 
ir Apuolės pilies, profesoriui 
Nermanui įrodė, kad šios pi
lys turėję santykių su Gotb-[ 
lando sala ir su senovės pre-g 
kybiniu švedų miestu Birka, 
buvusiu Molar ežere, netoli!lt 
dabartinio Stokholmo. See-’ ■ 
burg pilis tai dabartinė latvięp 
Grobine, esanti netoli Liepo
jos. Kasinėjimai 1929 metais | 
įrodė buvimą senos švediškos | 
pilies, apie kurią būta trijęg 
senoviškų kapinių: viena got-Į 
landiško pobūdžio, o kitos' 
dvi švedu iš senovės Stock-1 
holmo apylinkių. Pirm švedę! 
įsikūrimo 855 metais, kadai 
jie į šį kraštą atėjo, čia gyve-1 
no kuršiai ir turėjo savo pi-1 
lį. Švedai ją nugriovė ir pa-1 
statė savo. (Bus daugiau)
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LENGVAS UZSIRUKYMAS
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IT’S TOASTED”
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IŠ TURININGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO
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M.
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BRAND

Mes tikime, jog Lucky Strike Ciga- 
retuose yra įkūnyta skaičius tikrai 
pamatinių pagerinimų, ir jog via 
tie pagerinimai susideda, kad paga* 
minti augštesnes rūšies cigaretę - 
naujovišką cigaretę, cigaretę pada* 
rytę iš turiningo, brandaųs-kūno 
tabako - Lengvą Užsirūkymą.

BRAND B

Per dvidešimt penkerius metus The 
American Tobacco Kompanijos 
tyrinėjimų štabas nuolat darbavosi 
pagaminti apčiuopiamai puikesnį 
cigaretą-būtent, cigar etą turintį kuo 
mažiausiai išgaruojančiu sudėtinių 
dalių, su pagerintu skonio turiniu- 
gumu-“LENGVĄ UŽSIRŪKYMĄ."

Nesenai padaryti cheminiai 
bandymai parodo*, jog kiti 
populiarūs cigaretę išdirbi
niai turi rūgštume perviršių 
nuo 53% iki 100% daugiau 

negu Lucky Strike.

• Daviniai Patikrinta Nepriklausomų

.-.•.•.-.ičzzzz/

Rūgštumo Perviršius Kitų Populiarių Išdirbinių, Lyginant Su 
Lucky Strike Cigaretais

2 9 3i—i_ i_ i_ *__i_ t__ t__i__i—i—i—i
balance______________
Į ’LUCKY ST R I K~E

Jūsų gerklės apsauga - 
pries knitejimus - pries kosulį

Luckies yra mažiau rūgštūs
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Great Neck, N. Y
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Kovo 5d. įvyko susirinki
mas Federacijos 51 skyriaus, 
kurį vedė pirm. J. Blažonis. 
Narių atsilankė skaitlingai. 
Net 3 nauji nariai prisirašė. 
Taigi Great Necko katalikai 
kaskart daugiau susipranta 
ir išsijudina veikimui. Ben
drai, susiorganizavus Kat. Fe
deracijos skyriui, visas mūsų 
kolonijos veikimas pakrypo 
geroj on pusėn. Pirma čia be 
pašalpinės draugijos nieko ne
buvo, kaip tik komunistukų 
šiubždelynas, kuris klaidino 
mūsų tautiečius. Dabar čia be 
Federacijos skyriaus, kuria
me darbuojasi jaunimas ir se
nesnieji, yra ir labai veikli 
bei garbinga Liet. Vyčių kuo
pa, kurią sudaro vien jauni
mas. Taigi greatnekiečiai yra 
labai dėkingi kun. P. Leke- 
šiui ir redaktoriui p. K. Vil
niškiu! už mūsų kolonijos at
gaivinimą ir suorganizavimą.

Nutarta surengti Lietuvos 
svečiams prakalbas, kai tik su 
žinosim jų apsistojimo antra
šą, būtent Dr. J. Leiraono ir 
J. Laučkos. •

—o—
Dr. J. šliupo Patrijotizmas

BAKO
KEARNY-HARRISON
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Nedėlioj — kovo 15 d. šių 
metų Šv. Onos Merginų ir Mo 
terų Klubas turėjo ’’card 
party” kurios pelnas skirtas 
naujos bažnyčios fondui. Bu
vo gražių dovanų. Po kortų 
žaidimo buvo užkandžių, ku
riuos narės paaukavo. Taip 
pat buvo išleistas laimėjimas. 
Viso pelno padaryta nemažai. 
Daug žmonių atsilankė ir gra
žiai vakarą praleido.

Nors Šv. Onos Merginų ir 
Moterų D-ja ’ susitvėrė trys 
metai tam atgal, bet per tą 
trumpą laiką užaugo ir sustip
rėjo. Veli j am joms daug pa
sisekimo darbuose ir vis taip 
augti kaip dabar.

Ten buvus

Baltimore, Md
Kovo 15 d. tuoj po stacijų 

įvyko susirinkimas Federaci
jos 25 skyriaus ir Rožančinių 
dr. skaitlingiausias mitingas, 
kuriame kun. L. J. Mendelis, 
plačiai apibudino Federacijos 
reikšmę Katalikų viešame gy
venime ir tautos veikime. Per
rinkta valdyba; pasiliko visi 
senieji, , tik vice-pirmininkas 
J. Biežys nepribuvo ir jo vie
toj išrinkta viena* moteris. 
Garbės pirm. p. J. Čižauskas.

t

Šia proga priminimas apie 
Šliupą manau bus vietoj, nes 
jam minint savo sukaktį, pra
vartu pasvert ir jo darbus.

Baltimorėj jis mokinosi 
universitete ant daktaro; jam 
buvo reikalinga parama lietu
vių. Jis čia draugavo su kun. 
Pautienium, kaipo lietuviškas 
inteligentas. Kriaučiai suva
žiavę iš Lietuvos džiaugėsi 
mokslo vyrais. Tada Šliupas 
iš tų bemokslių kriaučių .su
tvėrė ’’mokslo draugiją”. Jis 
pradėjo mokyti, kad gamta 
pati save susitvėrė iš kokiiĮ- 
ten medžiagų, o žmogus išsi
vystė iš beždžionės. Vieni 
džiaugėsi, kad nėra sielos, ne
reikės prieš Dievą atsakyti 
už savo kūniškus geidulius, 
kurie juos liuosai vykdė, o 
kiti spjaudė ant tokio ’’mok
slo”. Tąsyk Šliupas eidavo ir 
į Bažnyčią. Bet a. a. kun. Pau- 
tienius negalėjo pakęsti to 
lietuvių tvirkinimo. Jis vieną 
sekmadienį pritaikė pamokslą 
tam barzdočiui, kuris sėdėda
mas lonkoj iš gėdos tai raudo 
tai balo, pirštu į loką barš
kindamas. Nuo to laiko Šliu
pas kunigus ir bažnyčią ėmė 
viešai niekinti. Tada jau pra
sidėjo ’’šliptarnių” krikštas, 
bedievių sektos atsiradimas. 
Jo pasekėjai nejautė jokio 
patrijotizmo, nejausdami nuo
dėmės girtuokliaudavo ir be
gėdiškiausiai blevyzgodavo 
siuvyklose, kad atvažiavęs iš 
Lietuvos jaunimas iš fcėdos 
net verkdavo ir dažnai atsi
traukdavo nuo visko. Tie 
šliuptamiai nieko patrijotiš*- 
ko mastyti negalėjo, tik tuos 
grinorėlius traukdavo į palai
dą gyvenimą. Nekurie jų už
sikrėtė šlykščiomis ligomis ir 
nuo jų mirė. Tai buvo ir to
kių Šliupo ’’patrijotizmo” 
pasekmių, paliktų Baltimorės 
lietuviams. Jeigus Baltimorėj 
turim lietuviško patrijotizmo, 
tai jis atėjęs per kitus asme
nis, o ne per Šliupą. Gal dau
giausia tai mūsų pačių atsivež 
tas. patrijotizmas iš Lietuvos 
ir čia palaikytas per bažnyčią 
ir savo tėvelius. J. K.

Lietuvis laimėjo Amerikos 
čempijonatą

Waterburietis lietuvis Po
vilaitis aną dieną New Yorke 
laimėjo Amerikos jaunimo 
(high sihool) plaukimo čem
pijonatą. Jis eina į vietinę 
Crosby High School. Nesenai 
jis išlaimėjo visų Connecti
cut Valstybės High School’ų 
čempijonatą. Valio, Povilaiti! 
Ne bereikalo jo draugai jį va
dina Tarzanu. Mes lauksime 
daug nuo tavęs. Jisai yra Šv. 
Juozapo parapijos narys, bai
gęs mūsų pradinę mokyklą. 
Linkim jaunam Povilaičiukui 
kad kurią nors dieną galėtų 
dalyvauti viso pasaulio Olim- 
piade ir galutinai laimėti pa
saulio čempijonatą.
Lietuviai sporte yra neperlau- 
žiami. Garbė būti lietuviu 
šiais laikais.

ŽODIS APIE JACK

--------------ar

šiomis dienomis turėjau lai 
mes aplankyti lietuvį (bosto- 
nietį) Jack Sharkey - Žukau
ską. Radome jį savo garsioje 
užeigoje arba Jack Sharkey’s 
Ringside Tavern prie North 
Station, Boston, Mass. Jis bu
vo labai 5’busy”, nes rengia
si kumščiuotis su airiu Shug- 
rue, Bostone. Jis gerai atro
dė ir matyt, kad pasiryžęs ne
mesti kumščiavimąsi. Norėjo
me jį parkviest! į Waterbury 
į mus parapiją dėl Holy Name 
Smokerio, kuris bus kovo 26d. 
Sharkis labai atsiprašė, kad 
negalįs tuo tarpu mūsų pa
kvietimą priimt. Bet visgi ma 
tyti, kad jis apie mus lietu
vius waterburiecius gerai ži
no ir žadėjo gal ant vasaros 
į mūsų pikniką atvykti. Lauk
sime.

Nepaprasta Naujiena!
Atvažiuoja iš Detroit, Mi

chigan basketballininkai ir 
juokdariai Detroit Clowns. Jie 
pagarsėję daugiau gal negu 
House of David. Visi basket
ball lošimai parapijos naudai. 
Jeigu norite ’’good time” tu
rėti, ateikite pamatyti Detroit 
Clowns.

—o—
— Našlaičių Card Party la

bai gražiai pavyko. Buvo iki 
400 žmonių ir visi turėjo 
’’good time” Buvo daug gra
žių prizų, kuriuos paaukavo 
Worth’j
Radleys ir Albertas Furniture

Florence Stadalnik,

SVEIKINAME
Gerbiamą mūsų parapijos kleboną kun. JUOZĄ SI

MONAITĮ ir prof, muziką JUOZĄ ŽILEVIČIŲ, sveiki
name Šv. Juozapo, jų patrono dienoje ir linkime dar ilgus 
ilgus metus darbuotis Elizabetho lietuvių labui.

Pavalkiai

Kompanijos. Ačiū visiems biz
nieriams, kurie aukavo ir 
alaus ir kavos, pieno ir kitų 
daiktų dėl card party.

—io—
Išleido J. E. Vyskupą 

Matulionį
Waterburiečių būrelis, va

dovaujant gerb. klebonui kum 
J. J. Valantiejui ir Kripui 
bei Kartonui, buvo nuvykę į 
Hotel New Yorker, New York 
išleisti Jo Ekscelenciją vys
kupą T. Matulionį. Važiavo 
leitenantas Matas Balanda su 
žmona ir sūnum advokatu 
Kliaransu Balanda, Jonas Le- 
sunaitis, Adolf Shobrinsky ir 
prof. Aleksis. Visi džiaugėsi 
Komisijos prisirengimu ir vi
su programų. Lai Jo Eksce
lencija gyvuoja ilgiausius me
tus. Tai visi! waterburiečrų 
šūkis ir linkėjimas.

Skaityk savaitraštį ”Ame- 
riką” — žinosi ne tik lietu
vių gyvenimą, bet ir visą pa-

ĮSIGYKITE NAUJŲ GIES- 
MYNėLIŲ

Nesenai atspausdinti ir 
galima gauti sekanti giesmy- 
nėliai ’’’Amerikos” redakci
joj, kuriuos išleido Seirijų 
Juozas:

Rūpestingi skaitytojai laik
raštį palaiko, o apsileidėliai 
jį skriaudžia. Nebūk ’’Ameri
kos” skriaudėjas, o draugas 
ir skubėk atsinaujinti 
prenumeratą.

’’ŽIDINYS

savo

1936 met. ’’židinys” dar atpigin
tas ir jo prenumeratos kaina bus 
tokia: metams $7.00, pusm. $3.50; 
Studentams ir moksleiviams: met, 
$5 00, pusm. $2.50.

Adresas: ’’židinys” Kaunas, Lais
vės Al. 3b, Lithuania.

Tel. Elizabeth 2-8661

NAUJAS GIESMYNELIS, 
(Pirmoji dalis) Adventinės 
ir Kalėdinės giesmės. Žodžius 
ir melodiją parašė Seirijų 
Juozas — harm. Juozas Žile
vičius, kaina 50c.

NAUJAS GIESMYNELIS, 
(Trečioji dalis A.) Gegužės 
mėnesio giesmės. Žodžius ir 
meliodijas parašė Seirijų Juo 
zas — harm. A. Kačanaus- 
kas, kaina 25c.

NAUJAS GIESMYNELIS, 
(Trečioji dalis B.) Švenč. 
Sakramento giesmės. Žodžius 
ir meliodijas parašė Seirijų 
Juozas — harm. A. Kača- 
nauskas. Kaina 15c.
"Už VILNIŲ!” Graži, Patriot!nga, 

nesunki perstatyti operetė. Vi
si chorai bei teatralės grupės 
turėtų šį žavingą veikalą įsi. 
gyti ir suvaidinti. Įeina 12 ža
vingų dainų, solo ir chorui. Są
siuvinio kaina $3.00. Atskiros 
dainos po 25c. Chorams didelis 
nupiginimas. Vaidinant reikia 
gauti autoriaus leidimą.

Res. Tel. Elizabeth 2-8537

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

Apkainuoja, parduoda » 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas

Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimu

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

=EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ=
Per Gothenburgą, Švediją

Išplauks iš New Yorko GEGUŽĖS 29, 1936 M.
Modernišku motorlaiviu

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ
Laivo nemainant

šia ekskursija vadovaus p. Pr. zaborskis, 
švedų Amerikos Linijos, Klaipėdos 

Skyriaus vedėjas.
Antra ekskursija išplauks

LIEPOS 1 D. Į KLAIPĖDĄ
Per Gothenburg - Stockholm

Ekskursiją vadovaus p. VI. Mučinskas, švedų Amerikos Linijos 
centralinėje raštinėje New Yorke Lietuvių Skyriaus vedėjas.
Ekskursijas užgyrė L. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ S.GA AMERIKOJ 

Kiti išplaukimai dš New Yorko
DROTTNINGHOLM - Kovo 211 KUNGSHOLM
GRIPSHOLM - Balandžio 91 GRIPSHOLM
Platesnių žinių apie ekskursijas, brošiūrėlių ir laivakorčių ma
lonėkite kreiptis i vietini laivakorčių agentą arba

SWEEDISH AMERICAN LINE
636 Fifth Ave., and 4 W. 51st St., Rockefeller Center, N. Y. City

Balandžio 25
Gegužės 5

----------------------------- ---------------—t va, 'bM.x v/M'T uy, rib* IH.11ST.llS
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bendradarbiavimą tarp Pava-

du yra pas p.p. Mažeikus, 145

New Jersey bruzda.

KVIEČIAMI Į TALKĄ

Federacijos Apskričio se
kantis suvažiavimas bus atei
nantį penktadienį, kovo 27 d. 
9 vai. vak., Apreiškimo mo
kyklos mažojoje salėje.

pa- 
ge- 
ne-

LIETUVIŲ DIENOS 
REIKALU

Draugijai 
prie Federacijos 
naudinga, bet ir

klebonijose, pas Žymesnius 
veikėjus — draugijų narius 
ir Amerikos redakcijoje.

Liet. Dien. Kom. narys

Kada bus Federacijos Apsk. džiulę lietuviškų katalikiški] 
sekantis suvažiavimas?

| Didžiojo New Yorko Apylinkėj Didžiojo New Yorko
Federaciįos Apskritis

? i

b ii 
i® i ■

įžanga į Lietuvių Dieną bus 
žymiai sumažinta, bet net 
$200.00 dovanų bus išdalinta 
laimėjimui Taigi, visi, nieko 
nelaukdami, įsigykite Septin
tosios Lietuvių Dienos tikie- 
tėlius, kurie dabar kaštuoja

Lietuviškų laikraščių leidi
mas šioj šaly yra begalo sun- 

. kus darbas. Prenumeratos že
mos, o išlaidos yra begalo di
delės. Gerai, kad dar vienas 
kitas geriau apmokamas skel- Į tik 10 centų. Jų galite gauti 
bimas pavyksta gauti, o šiaip 
ir tie yra labai menkai apmo
kami. Taigi laikraščio leidi
mas daugiausia remiasi skai
tytojų sumokamomis prenume 
ratomis. Bet reikia su skaus
mu širdyj pasisakyti, kad yra 
didelis nuošimtis skaitytojų, 
kurie nesupranta, kokią jie 
daro skriaudą laikraščiui, kai 
laiku neužsimoka savo prenu
meratos. Šia proga užtai mes 
kreipiamės pas malonius skai-

, tytojus ir prašome užsimokėti 
prenumeratą, kurių jau užsi
baigęs laikas. Raginame ir 
tuos atsinaujinti, kurių dar 
laikas ir nėra visai užsibaigęs. 
Visiems ’’Ameriką” dabar ap
simoka atsinaujinti, kol jos 
kaina tebėr taip žema, vos 
$1.50 metams. Taigi atsinau
jinkite ’’Ameriką” dabar, 
nieko nelaukiant. Tuo mums 
sutaupysite daug brangaus 
laiko ir bereikalingų susiraši
nėjimo išlaidų.

Administracija

Kovo 18 d. Amerikos redak- 
I ei ją ir Universal] Biurą ap
lankė Lietuvos Pavasarininkų 
atstovai Dr. Juozas Leimpnas 
ir Juozas B. Laučka, atvykę 
iš Lietuvos kovo 17 d. Svečiai 
atvyko L. Vyčių organizaci
jos kviečiami, aplankyti L. 
Vyčių kuopas, stiprinant lie-

Svečiai susipažino su Ame
rikos įstaiga ir džiaugėsi pa
daryta ir daroma didele pa
žanga. Šiek tiek pailsėję po 
kelionės per Atlantiką, juodu 
kovo 21 d. pradeda savo mar
šrutą. Pirmas pasirodymas So. 
Boston, Mass. Juodu yra at
gabenę nemažą rankdarbių 
parodą, paruoštą vien tik pa
vasarininkų — tai grynas Lie 
tuvos kaimo geriausiojo jau-

Nežiūrint, kad Liepos 4toji nimo meno kūnrinys. 
dar toli, vienok darbas jau 
eina. Pereitą sekmadienį teko 
'atsilankyti į New Jersey val
stiją, kame teko kelbėtis Lie
tuvių Dienos reikalais. New- 
arke, pas ’’Amerikos” seną 
rėmėją ir Liet. Univ. Biuro 
šėrininką muz. A. Stanšauską 
buvo susirinkęs būrelis New 
Jersey kolonijų žymesnių ka
talikų veikėjų, su kuriais 
teko kalbėtis ’’Amerikos” 
Lietuvių Dienos ir šiaip ak- 
tuoliais dienos klausimais. 
Yra vilties, kad šiemet ir New 
Jersey valstija išsijudins ir 
susiorganizuos bendram vei
kimui, kurio pradžiai yra nu
matoma surengti didžiulį 
rengimą šią vasarą. Ūpas 
ras, todėl ir vaisiai bus 
abejotinai geri.

Nekitaip dedasi ir Brook- 
lyne. Čia kai kurtos draugi
jos išsijuosę dirba Lietuvių 
Dienos tikietėlių platinime. 
O su tais tikietėliais ne tik

Ar visos draugijos gali pri
klausyti prie Federacijos

Apskričio
Kiekviena draugija, kurios 

konstitucijos pamatuose yra 
krikščioniški principai, taipgi 
katalikiški klubai ir bendrai 
visos draugijos, organiz. cen- 
tralinės bei lokalės (vietinės) 
gali priklausyti prie Federa
cijos Apskričio, jeigu jos su
tinka su bendra katalikiško-

draugijų šeimą, kuri yra iš
sišakojusi po plačiąją Ameri
ką ir vadinasi Amerikos Lie
tuvių Katalikų Federacija. 
Federacijos uždaviniu nėra 
vien tik katalikiškas veiki
mas. Federacija taipgi rūpina 
si ir Lietuvos Tėvynės gero
ve. Savu laiku daug yra au
kavusi Lietuvai, 
priklausyti 
yra ne tik 
garbinga.

Kokie reikalingi atlikti for
malumai, norint priklausyti 
prie Federacijos Apskričio

Draugija bei klubas, augu
sh], ar jaunuolių gali prisira
šyti prie Apskričio be didelių 
ceremonijų, pasiunčiant porą 
atstovų į Federacijos Apskri
čio suvažiavimą. Apskrityje 
užsiregistruos ir jiems tuojau 
bus suteiktas pilnas balsas.

Kas tas yra katalikiškas vei
kimas (akcija)?

Katalikiškas veikimas yra 
ne vien tik ypatiškas stengi
masis siekti prie krikščioniš
kos tobulybės, bet lygiai ir 
taip vadinamas svietiškių 
apaštalavimas, kuriame daly
vauja katalikai per savo or
ganizacija, sujungtomis pajė
gomis. Tai vienminčių darbas 
vadovaujant vyskupams.

—o—
Kovo 18 d. redakciją ap

lankė V. Uždavinys Viln. 
Geležinio Fondo atstovas 
Amerikai. Jis čia atvyko il
gesniam laikui ir žada aplan
kyti visas žymesnes lietuvių 
kolonijas.

Kokias duokles draugija pri
valo apmokėti Apskričiui

Kada draugija užsiregis
truoja per savo atstovus, su
moka Apskričiui $2.00, kurių 
vienas tuoj aus siunčiamas cen" 
trui, gi kitas doleris palieka
mas Apskričio reikalams.

NAUJI SKAITYTOJAI
Per Mrs. Matews: A. Nagin
Per X-ą: A. Gudauskienė, 

A. Antanaitis, P. . Makštutis, 
Mrs. Zelway, F. Zeller, Mrs. 
Kens, Mrs. Pūkas, Mrs. M. 
Jasulaitis, F. Gegužinskas, 
Mrs. Karušaitis, O. Galiaus- 
kaitė, kun. J. Lietuvnikas, J. 
Lašaitė, J. Strogis, U. Matu- 
zaitė, kun. S. J. Draugelis

Per A. Juodzevičių: Se
suo Georgette,-T. Levonas, J. 
Kubilius, A. Juozevičius.

Per kun, J. Balkūną: C.
Balčiūnas, A. Ališkevičius.

Per J. Valickas: Waterbu
ry, Conn. J. Griškauskas, Va- tis gavėnei.

Kokio nauda draugijai pri
sirašiusiai prie Apskričio?

Draugija, priklausanti prie 
Federacijos Apskričio įgauna 
didelės jėgos, nes įeina į di-

liekas.
Per O. Petrulienę: kun. 

Draugelis, Mrs. Rimydis.
Per M. Pavalkienę, Eliza

beth, N. J.: EI. Demskienė
Per V. Daubaras: A. Pra

naitis.
Taigi, kaip matome, neku- 

rie vajum rūpinasi ir priraši
nėja naujų skaitytojų. Bet ki
ti, gaila, apsnūdo. Tikime, 
kad jie išsijudins su atėjusiu 
pavasariu ir energingai grieb
sis darbo. Reikia manyt, kad 
ir ’’Amerikos” vajaus komi
sija parodys energiją baigian-

Nugirsta kalbant: ką gi ben
dro turi Fed. Apskričio va

karienė su katalikišku 
veikimu.

Federacijos Apskričio vaka- 
karienė, kuri įvyksta sekma
dienį, kovo 22 d. turi tiek 
bendro su katalikišku veiki
mu, kad vakarienėje arčiau 
susipažinsime. Jog kiekviena 
organizacija pradedant, bei 
baigiant didelį darbą — susi
renka į vieną vietą, tankiau-1 
šia vakarieniaudami, daug 
igyja veikimui energijos, bet 
pasidžiaugia nuveiktais dar
bais. Ir mes lietuviai katali
kai vos tik pradedame veikti 
per Federacijos Apskritį, su
sirinksime šį sekmadienį į 
Apreiškimo mokyklos didžią
ją salę ir prie vakarienės, prie 
geros nuotaikos permesime 
akimis ką veikėme praeityje 
ir padavę vienas kitam drau
gišką ranką, mesimės į naujo 
darbo vagą, 

t

Jeigu dar tu, susipratęs 
katalike, neįsigijai tikieto — 
mėgink ateiti į vakarienę — 
gal surasi dar vietelę ir jeigu 
teks vakarienėje dalyvauti, 
džiaugsmui tavo nebus galo. 
’’Kur du stos, visados dau
giau padarys”, anot mūsų po
eto Jakšto žodžių.

Vienas džiuginantis reiški- gas.

nys, tai, kad ir New Jersey 
valstija, kuri iki šiol neturėjo 
jokio organizacijų ryšio, ima 
įdomautis Katalikų Akcija, 
katalikišku veikimu ir girdėti 
jie nori sudalyti ten bent Fe
deracijos skyrių. Tuo tarpu 
eina bruzdėjimas pavienėse 
organizacijose. Taip kovo 15d. 
Kearney-Harrison S.L.R.K.A. 
vietinė kuopa surengė prakal
bas, kuriose nuosekliai išaiš
kinta svarba, nauda ir reika
lingumas įtraukti lietuvius, o 
ypatingai mūsų jaunimą į su
sivienijimą, kuris šiemet šven
čia 50 metų įsikūrimo sukak
tį. Prakalbas laikyti harriso- 
nieČiai buvo pasikvietę Didz. 
New Yorko ir New Jersey Fe
deracijos Aps. vice-pirm. Kazį 
Vilniškį, ’’Amerikos” redak
torių. O čia kitas senas bruz- v
delniukas jau klibina mūsą 
apskritį su kitais prašymais. 
Jis Apskrities pirmininkui 
kun. N. Pakalniui rašo:

’’Kearney ir Harrison 15 
L.D.S. kuopa buvo nutarus 
vajaus laiku surengti spaudos 
platinimui prakalbas. Pirmiau 
šia buvom kreipiasi pas hm. 
Balkūną, bet jis atsakė, kai 
Federacija rengia maršrutą 
po New Jersey ir kartu pas 
mus Harrisone, tik nepažymė
jo laiko. Jis liepė pasitarti su 
Fed. pirmininku ir vietos kle
bonu. Aš buvau užminęs mūsą 
klebonui, tai jis nieko aiškaus 
neatsabė, dėl to, kad mūši] ko
lonijoj nėra skyriaus. Taigi, 
mes L.D.S. 15 kuopa Kearney 
ir Harrison norėtume, kad at
silankytume! į mūsų koloniją 
vardan Federacijos ir taigi 
primintumėt katalikiškos spau 
dos svarbą. Mūsų kolonija 
yra labai apsileidus: visi 
skaitosi katalikais ir .eina Į 
bažnyčią, bet skaito bedieviš
kus laikraščius. Čia labai rei
kalinga agitacija apie kata
likišką spaudą ir bendrai vei
kimą. Į Jus kreipiamės, kaipo 
.į Federacijos Apskr. vyriau
sią vadą prašydami neatmesti 
mūši] prašymo, atsilankyti į 
mūsų koloniją; nes reikalinga 
didelė mūsų kolonijai parama.

Su didžia pagarba,
M. Kurklis,

Šis laiškas rodo, kaip mūsą 
Federacijos veikimu yra susi
domėję nekurtos New Jersey 
kolonijos. Reikia manyt, kad 
jas paseks ir visos kitos. 0 
tada bus galima ten suorgani
zuoti net ir atskirą apskritį, 
kuris New Jersey lietuviams 
katalikams yra labai reikalin-
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Apreiškimo Parap

] uz ne socialistus Kanai

GERĄ RYTĄ, MALONŪS 
RADIO KLAUSYTOJAI 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, kreipiktės:
1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.

N. MASENAS BAKING CO.
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ATVYKO IŠ LIETUVOS

Trečiad., kovo 17 d. laivu 
Europa atvyko Liet. Jaunimo 
S-gos ’’Pavasario” atstovai 
Dr. J. Leimona, S-gos direk
torius ir J. B. Laučka, stud. 
Ateitininkų lyderis. Uoste 
juos pasitiko L. Vyčių ir Kat. 
Federacijos Apskrities atsto
vai. Svečiai atsivežė kelias 
didžiules dėžes įvairių dalykų, 
kaip rankdarbių parodą, Ma- 
rianapolio Kolegijai, Seserų 
Akademijai knygų daugybę, I
komp. Žilevičiaus buv. Pa
saulio Liet. Kongreso paro
dos eksponatus ir t. t. Tenka 
pažymėti, kad Dr. J. Leimo- 
nas atvežė ir Pas. Lietuvių 
S-gos statuto projektą, kurį 
patieks čia gyvenantiems val
dybos' nariams peržiūrėti.

Dar šią savaitę svečiai iš
vyksta į N. Angliją, praddė- 
dami lankyti L. Vyčių kuo
pas.

Karai. Angelų Parap

Sodalietės
Ketverge, kovo 12 d. įvyko 

mėnesinis susirinkimas, kurį 
atidarė mūsų pirm. O. Mickę- 
liūniūtė malda. Buvo nutarta 
rengti antrą parengimą. Šį 
kartą ’’Bunco ir šokių Balių” 
kuris įvyks balandžio 24 d. 
Karai. Ang. par. salėje. Įžan
ga bus 40 c., kuri bus galima 
įsigyti pas < nares. Pradžia 
7:30 vai. vak.

’’Amateur” Parengimas
Sekmadienį, gegužės 9 d. 

įvyks Vyčių dramos ratelio 
Apreiškimo parapijos svetai
nėje ’’Amateur” kontestas 
su šokiais. Kontestantams lai 
mėjusiems bus teikiamos pi
niginės dovanos - pryzai. 
Taipgi čia bus padalinimas 
dovanų ir Vyčių Namų Fon
do naudai leidimo. Šokiams 
gros Avižonio radio 8 asme
nų orkestras. Įžanga bus 50 
centų prie durų, 40 centų iš- 
anksto. A. J. M.

— Kalba Juozas Mačiulis 
groja Lido Radio orkestras, 
vad. V. Bereniui, kiekvieną 
šeštadienį nuo 9 vai. ryto — 
įš WMBQ. radio stoties 
(1500 kc.)

Ši radio programa yra per
kelta iš trečiadienio vakaro į

šeštadienio rytą, nes rytais, pina paskaitininkus lietuvių 
geriau ir toliau galima girdė- ir kitataučių draugijoms į- 
ti. Be to, šeštadieniais daug vairiais klausimais.
žmonių nedirba, tad gera pro- Santai gali rašyti sekr. adv. 
ga pasiklausyti šaunios radio 
programos, kuriai vadovauja 
J. P. Mačiulis. R.

PROFESIONALŲ 
JOS VEIKLOS

Drau-Vietos Profesionalų 
gija susikūrė 1932 m. vasarą, 
ir telkia .vietos gydytojus, 
dantistus, advokatus, chemi
kus, vaistininkus ir mokyto
jus bei kunigus. Suisrinkimai 
laikomi Dr. J. Paulonio bute, 
1357 Bushwick Ave. Ten 
laikoma ir draugijos knygy
nas.

Draugija kas savaitę tei
kia radio paskaitas įvairio
mis temomis iš stoties W. M. 
B. Q. antradieniais 10:20 v. 
vakarais.

Draugija tarp kitko, parū-

EVERGREEN 8-9770

Intere-

K. Jurgėlos adresu, 123 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

’’ŽEMĖS ROJUS

Motinos Dienoje — gegužės 
10 d., Moterų S-gos 29ta kuo
pa rengia vakarą, kur bus su
vaidinta trijų veiksmų links
ma komedija ’’Žemės Rojus”. 
Tas viskas įvyks Apreiškimo 
parapijos salėje, 7 vai. vakaro. 
Įžanga 50 ir 75 centai. Vai
dins Vytauto Vaidilų Ratelis, 
kuris praeity scenoje jau daug 
kartų gerai užsirekomendavo.

Sąjungietės prašo tą dieną 
kitų parengimų nerengti ir 
skaitlingai atsilankyti j ’’Že
mės Rojų”, kuris bus vienas 
iš kada nors buvusių įdomiau
sių perstatymų.

JOSEPH &ARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avenue,

Telephone: Evergreen 8-7027

Brooklyn, N. Y.

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,

Tel.: STagg 2—5048

Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS, Inc

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

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

Daugiau kaitros už jūsų pini
gą. Jūsų ‘kaimynai naudoja 
Tru-Ember Coal Co. anglis ir 
patenkinti. Kodėl jums nepa
sekti jų pavyzdžiu.

w
\ ■ J

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

PHONE EVergreen 7-1312

DR. H. MENDLOWITZ 
, PERSIKĖLE NAU JON VIETON, TAI YRA: 

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

1 iki 3 ir nuo ' Sekmadieni:
7 — 8 vai. vakare 10 iki 12 vai. rytą

FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

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

per tai gardžią rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

* 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.

S Tel. STagg 2-0783 NOTARY PUBLIC

į JOSEPH LE VANDA
j (LEVANDAUSKAS)
? GRABQRIUS

S 107 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

SALDUKAS ir PLATZ
Dabar Geriat Aprūpm, Jūs,

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 $2.00 ir dau
giau Klausykite mūsų Ra
dio garsinimo kasdien iš 
WMBQ. Jums nereikės rū
pintis nlekuom. Tik pašau, 
kite ar parašykite adresuo 

darni:

SAVAGE & PLATZ
994 MADISON ST., 

BROOKLYN, N. ¥. 
Tel: GLtnmore 5-8733
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REPUBLIC LIQUOR STORE
LIETUVIŠKAS MONOPOLIS 

431 Grand Street • 
’’Amerikos” redakcijos
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ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

(klaidingai buvo paskelbta ko
vo 15 d.) SLRKA 108 kp.
turės ’’Bunco” vakarą. Visi
kviečiami dalyvauti.

— Kun. J. Balkūnas šią sa
vaitę veda rekolekcijas Bal
timore, Md. Šv. Alfonso para
pijos bažnyčioj.

— Katalikių Klubas turėjo
gražų Bunco praeitą šešta
dienį. Pelną atidavė parapi
jai.

— Šį šeštadineį, kovo 21 d.

: Tel.: STagg 2-2306 E

PALOCIUS SALDAINIŲ |
= KRAUTUVĖ =
E GERIAUSIOS RŪŠIES S
z Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate E
E Pusryčiai, Pietūs ir Vakarienė. Geriausis pasirinkimas s
S AISKRYMAS’gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iŠ E 
E geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės: s

J. GINKUS, 2
E 495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. S
"tiiimiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiinii iiiiiiiiiiiiiiHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnr.
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Šv. Jurgio par. Šv. Rožan
čiaus D-jai šiemet sukanka 
25 metai .veikimo. Draugija 
yra grynai dvasinėj o ne pa
laipinė. Per tą laiką ji yra 
nuveikusi daug gražią ir nau
dingų darbų, apie kuriuos, 
tačiau, nieks nežino. Dabar 
rožančinės nutarė nors šia 
proga viešai apkalbėti savo 
darbus ir veikimą, surengda- 
mos jubiliejinę vakarienę, ku
ri bus gegužės 17 d. Šv. Jur- 

. gio par. salėj. Išrinkta vaka- 
karienei ruošti komisija iš 
K. Daugėlienės, M. Jakaitie
nės, T. Jakubčionienės, P. Ber 
tulienės, M. Ručinskienės, J. 
Mineikienės ir Kulikauskie
nės.

Mūsų draugystės narės O. 
Šimkiene ir S. Kazlauskienė

stangas, kad šis pirmas pa
rengimas būtų ilgam atmin
tinas.

Pasirodo, kad organizacija 
susidaro iš veikliausio parapi
jos jaunimo. Šiame susirinki
me prisirašė šeši nauji nariai: 
0. Barasnevičiūtė, J. Baka- 
nauskiūtė, E. Sondaitė, B. 
Kirbiūtė, A. Barasnevičius ir 
B. Jakupčionis.

Prie darbo jaunime, nes tai 
šventas darbas, skiriamas kil
niai idėjai.

SLRKA 108 kuopa irgi turės 
Bunco parapijos salėje.

— Neužilgo, bal. 4 d., Ja
nuškevičius rodys lietuviškus 
garsinius paveikslus parapi
jos salėje.

— Vietinis choras ruošiasi 
prie teatro — geg. 17 d. Klas- 
čiaus salėje. Tada bus para
pijos metinė gegužynė.

— Brooklyno lietuvių di
džiulis išvažiavimas laivu bus 
birž. 21 d. į Bear Mountains. 
Tada ir maspethiečiai prisi
dės prie išvažiavimo.

s i 
11
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p.

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.

Ir pagal sutarti 
Tel.: MAnsfleld 6-8787

Meti 
Wisoom 
kataliki 
kovo 2‘ 
vavo ai

— Sekmad. kovo 15 d. Šv. 
Jurgio par. salėj buvo rodo
mi krutami paveikslai ’’Kri
staus Gyvenimas ir Kančios”

— Pereitą antradienį jau
nesniųjų ir suaugusių mergi
nų Sodaliečių buvo susirinki
mai.

Sodalietės turėjo savo mė
nesinį susirinkimą. Naujos na 
rėš įrašytos buvo Frances Ro- 
chalytė, Gen. Suckelytė ir 
Lena Novitzkiutė.

Mūsų ’’Amateur Night” 
bus perkelta į April 1, trečia
dienį. Įžanga maža — 25 cen. 
Užkandžiai veltui. Kviečiame 
visus atsilankyti.
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Nauja Organizacija 
Veikia

Ketvirtadienį, kovo 12 
Šv. Jurgio parapijos jaunimo
organizacijos antras susirin
kimas įvyko parapijos salėje. 
Susirinkimą atidarė pirm. P. 
Raugalas malda. Perskaityta 
ir vienbalsiai priimta naujai 
paruošta organizacijos kons
titucija. Veiklumas narių pa
sirodė diskusijose, ypatingai 
nutariant organizacijos religi
nę programą. Vienbalsiai nu
tarta eiti prie Šv. Komunijos 
kiekvieną trečią mėnesį.

Apsvarstyta taipogi reika
lingumo apšvietimo tikybi
niuose dalykuose programa. 
Nutarta vesti Katalikiškos Ak 
ei jos vakarėlius, kur bus pa
kviesti kalbėtojai iš apylinkės 
katalikiškų universitetų. Va
karėliai bus rengiami tikslu 
sukviesti visą, kaip organizuo
tą taip ir neorganizuotą para- 
pi j os jaunimą.

Toliau seka svarstymai apie 
socialinį veikimą. Nutarta 
rengti milžinišką pavasarinį 
baliij (Gala Spring Carnival 
Dance), kuris įvyks parapijos 
salėje, gegužės 2 d. Apsvars
tant šį parengimą, nariai žy
miai parodė savo entuziazmą) 
išreikšdami norą energingai 
prie jo ruoštis. Išrinktas ko
mitetas stengsis dėti visas pa-

Pr. Brazauskas 61 m. nuo 
52-86 — 73rd St., Maspeth, 
paliko moterį Eleną, dukterį 
Mrs. Lukas ir sūnų. Iš Mas- 
petho bažnyčios į Kalvarijos 
kapines bus laidojamas šį še
štadienį. Lietuvoj paeina iš 
Seredžiaus parapijos.

—o—
Kovo 2 d. 1936 m. mirė An

tanina Sungailienė, 62 metų 
amžiaus, General Hospital, 
Elizabeth, N. J. Buvo pašar
vota jos dukrelės Elenos Mu- 
skienės namuose 62-18 68 Av. 
Ridgewood, N. Y.

Velionė kilus iš Kurtuvėnų 
parapijos, Šaulių apskričio. 
Paliko nuliūdime sūnus: An
taną, Vaclovą ir Marceliną; 
dukreles: Eleną Muškienę, 
Bronislava Briggs, Adolfiną 
Rabakauskienę-Roberts.

Palaidota iš Viešpaties At
simainymo parapijos, Mas- 
pethe. Laidotuvėmis aprūpi
no A. J. Valantiejus.

DR. ALDONA ŠLUBAS 
(ŠLIURAITĖ)

179 So. 2nd Street

VALANDOS 
1—2 p. p. 
6—8 vak. 
Sekmadieniais susitarus 
Tel. EVergreen 7-7110
---------------- f i
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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 
visų geriausia ir įdomiausia dovana, 
Lietuvos valstybinė.

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

DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO 4th STREET

1— 8 v ak.
Penktadieniais uždaryta

Tel,: EVergreen 7-9106 <

VALANDOS:
DR. BLADAS K. VENCIUS

(DANTŲ GYDYTOJAS) 
499 GRAND STREET

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: STagg 2-0706 

Namų REpublic 9-3040
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RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

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

Tel.: JUniper 5—0259

219 So. Fourth Street, Brooklyn, N. Y. <
Williamsburgh Bridge Plaza J
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__ ~ ~ zm Iš PRIEŽASTIESKOSULYS šalčio J
Yra pašalinamas su daktaro Grysz’o gyduolėmis — BRONCOTONE. 

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

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

kurios puikiai veikia 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.

TEL Virginia 7-4499 )'
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS P. ŠALINSKAS) t
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS |

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs
Dariai duodama nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems r*1")
kalams. Kainos labai prieinamos. S

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

LIETUVIŠKA MĖSINYČIA - BUGERNE
ANTANAS NUOBARA, Sav.

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