
isio 20 d., 1939 m. • 

tą sekmadienį par. 
vyko; žaidimų vaka- 
jb. kun. Paulonis pa- 
o po mažą dovanėlę, 
maži daikteliai, bet 

i. Sąjungietė,

ŠTAI KAIP

'ALANDO0: 
P.
k. '
I sutarti
kvarre 8-1919

VALANDOS: 
ryte

>. P.
ak.
solata susitariu
jrgreen 8-0229

5

Mokyklos sukaktis.
Kmitui 65 metai.
Gražus gestas.
Gal paaiškintų?
Greit keičiasi.
Olandų katalikai.

AMERIKOS LIETUVIŲ KATALI

KŲ VISUOMENINIO IR KULTŪ

RINIO GYVENIMO SAVAITRAŠ

TIS. EINA KAS PENKTADIENĮ.

7 PUBLISHED BY LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, INC.

423 GRAND STREET, 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-2133

METAI VII PENKTADIENIS, SAUSIO (JAN.) 27 D., 1939 M.Entered as Second - Class matter March 16, 1934 at the Poet 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879 

a 

Nr. 4 (258) Kaina 5c. .

GYDYTOJAI

ALANDO8.* 
yte 
rak.
iniala uždaryta
ergreen 7-6868

Brooklyn, N. Y.
Plaza)

Y, Ine.

VEIKATA •
te valgo tikrą Lletuvuką 
tvttką duoną, keiksiu 
i pokyliams

Brooklyno Apreiškimo pa
rapija jau išvakarėse savo 
garbingo gyvavimo 25 metų 
sukakties, kuri iškilmingai 
bus minima gegužės mėnesį. 
Drauge su šia sukaktimi mi
nimas ir Parapijos Mokyklos 
25 metų gyvavimo faktas. 
Šiam laikraščiui nepaprastai 
džiugu, kad ir jam galima 
bent maža dalelyte prisidėti 
prie Apreiškimo parapijos ir 
jos vado džiaugsmo — skirti 
šią laikraščio laidą mokyk
los sukakčiai paminėti.

Minėdami Apreiškimo mo
kyklos reikšmingą sukaktį, 
nuoširdžiai linkime jos ve
dėjams, mokytojoms ir vi
siems parapijiečiams ko il
giausiai ištęsėti sunkiame 
mokyklos išlaikymo darbe.

SAVAITES ĮVYKIAI
Tragedija vandenyne

Praeita savaitė užbaigta 
šiurpulinga nelaime Atlanto 
bangose. Didžiulis orlaivis,

. Brooklyn, N. Y. (
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LIETUVOS KONSULATAS 
VILNIUJE?

Šio mėnesio viduryje (sau
sio 14 d.) kun. Kazimieras 
Urbonavičius — Jonas Kmi- 
tas sulaukė 65 metų. Kaž
kaip ši sukaktis praleista 
nepastebėta net ir jam arti
miausio laikraščio, kurio 
kiekvienos laidos puslapius 
puošia Garbiojo Jubiliato 
straipsniai.

Šviesi ir turtinga kun. Ur
bonavičiaus asmenybė. Jį 
galima vadinti išeivijos Jak
štu. Jis ir uolus kunigas, ir 
didis lietuvis, ir poetas, ir 
kritikas, ir publicistas, ir 
žurnalistas, ir plataus masto 
humanistas. Iš širdies svei
kindami kun. Urbonavičių 
šios sukakties proga, linki
me Jam dar daug, daug me
tų, Aukščiausiojo gausiai 
laiminamų.

Bažnyčiai ir Lietuvių. Tau
tai naudingo ir reikalingo 
kun. Urbonavičiaus gyveni
mo dienas tegul lydi džiaug
smas ir Jo mylimos Tėvynės 
šviesios ateities viltis!

Federacijos pirm. dr. A. 
Rakauskas šiomis dienomis 
gavo Lietuvos užsienio rei
kalų ministerio Urbšio gra
žų laišką, kuriuo atsakoma į 
Federacijos Tarybos kablc- 
gramą.

Fed. Tarybos suvažiavi
mas savo kablegramoje Mi- 
nisteriui išreiškė pageidavi
mą artimiausioje ateityje 
susilaukti Lietuvos ir Vati
kano santykių galutinio su
tvarkymo. Savo laiške Mini- 
steris pažymėjo, kad vyriau
sybės artimiausiu rūpesčiu 
bus minėtą reikalą užbaigti 
tvarkyti.

žodžiu, Ministeris duoda 
apčiuopiamos vilties, kad 
Lietuvai reikalingi nuošir
dūs santykiai su Vatikanu, 
ta didžiausia pasaulyje mo
raline jėga, netrukus galės 
sulaukti pageidaujamo su
tvarkymo. Antra, Ministeris 
parodė džentelmenišką ges
tą, pats nuoširdžiai atsaky
damas į nuoširdų kreipimą
si.

Komunistų Laisvė iškil
mingu tonu kalba apie So
vietų Rusiją, kaip apie 
„skaisčiausią kultūros židi
nį”, kurį įvertiną „didžiausi 
pasaulio galvočiai ir rašyto
jai, kaip Romain Rolland, H. 
Mann, Upton Sinclair, 
Feuchtwanger, Einstein, He
mingway ir daugelis kitų”.

Gal paaiškintų Laisvės ve
dėjai, kodėl jų paminėti 
Mann ir Einstein apsigyveno 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, o ne „skaisčiausia-

me kultūros židinyje” — 
Sovietų Rusijoje? Kai dėl 
Hitlerio režimo nebegalėjo 
Vokietijoje gyventi nei rašy
tojas Mann, nei mokslinin
kas Einstein, tai jie visai 
nesiskubino į Sovietus, bet 
tuojau šaukėsi Laisvės 
„draugų” nemėgiamos kapi
talistinės šalies pagalbos.

Jei Sovietai „kultūros ži
dinys”, kodėl jame neranda 
vietos iš Vokietijos ir Itali
jos pasitraukiantieji žydai? 
Kapitalistinės Anglija, Jung
tinės Amerikos Valstybės, 
Prancūzija ir kitos valsty
bės atidaro savo duris tiems 
nelaimingiems pasaulio kla
jūnams, o garsioji Sovietų 
Rusija nei piršto nepajudina 
tiems pabėgėliams pagelbėti.

Neseniai šioje vietoje bu
vo rašyta apie Brooklyno 
Vienybės pageidavimą, kad 
Lietuvos vyriausybę suda
ranti srovė siektų susitari
mo su kitomis srovėmis. Šio
mis dienomis ta pati Vieny
bė jau rašo, kad reikalinga 
ne srovių, bet asmenų ben
dras darbas. Na, už savaitės 
gal sulauksime dar naujų 
siūlymų.

Rugpiūčio gale ir rugsėjo 
pradžioje Washingtone ir 
New Yorke įvyks pasaulinės 
katalikų studentų — Pax 
Romana organizacijos kon
gresas, kuriame dalyvaus ir 
Lietuvos katalikų studentų 
atstovai. Pernai Lietuvos 
katalikų šviesuolių atstovai 
labai reikšmingai pasirodė 
Jugoslavijoje, kur jų centru 
buvo ateitininkų vyr. vadas 
prof. Pakštas. Tas pats as
muo, kiek žinome, dalyvaus 
ir šiemetiniame kongrese. 
Būtų gera, kad ir lietuvių 
alnerikiečių studentų grupė 
dalyvautų minėtame tarp
tautiniame suvažiavime.

Dažnai girdime, kaip gra
žiai tvarkoma Olandija, kaip 
ten gyventojai pakilę aukšto 
laipsnio kultūroje, šalia to 
galima priminti ir tą faktą, 
kad joje nepaprastai išsipla
tinusi katalikų spauda. Ka
talikai Olandijoje sudaro 
mažumą; bet jie turi savo 
mokyklas, įvairias kultūri
nes įstaigas, šiandie Olandi
jos katalikai yra šviesiausiu 
pavyzdžiu viso pasaulio ka
talikams.

Kur gi olandų katalikų 
pasisekimo paslaptis? Daug 
rašoma apie jų gilų tikybi
nių tiesų vykdymą kasdieni
niame gyvenime. Bet reikia 
neužmiršti šio svarbaus fak
to: pustrečio milijono olan
dų katalikų išlaiko 30 dien
raščių, nekalbant apie šim
tus savaitraščių ir daugelį 
žurnalų.

O ką turi pustrečio mili
jono lietuvių katalikų? Vie
ną dienraštį Lietuvoje, ant
rą išeivijoje ir keliolika sa
vaitraščių. Mat, lietuviai ka
talikai labai geri savo ar
timui — jų sunkiai uždirb
tais pinigais palaikoma ir 
dažnai katalikams griežtai 
priešinga spauda.

lėkęs iš New Yorko pusės į 
Bermudą, dėl neišaiškintų 
priežasčių turėjo nusileisti 
pusiaukelyje į vandenyną, 
kurio bangose 13 asmenų 
grūmėsi tarp gyvybės ir 
mirties. Dešimčiai jų, po 10 
baisių valandų, pavyko su
laukti išgelbėjimo, o trys, 
kurių vienas orlaivio tar
nautojas, pradingo bangose. 
Orlaivis Cavalier nuskendo 
už keliolikos minučių, nusi
leidus į vandenyną iš padan
gių aukštumos. Du keleiviai, 
orlaiviui ledžiantis buvo su
žeisti, todėl jie ir neišsilaikė 
vandenyje. Laivo tarnauto
jas žuvo, garbingai eidamas 
savo pareigas. Jis atidavė 
savo gelbėjimosi ratą vienai 
keleivei, kuri silpnai laikėsi. 
Likusieji 10 glaudėsi ir lai
kėsi krūvoje. Du laivai pra
plaukė pro šalį ir jų šauks
mų negirdėjo, jų plūduriavi
mo nematė. Visą laiką jie 
dainavę, kalbėję, raminęsi ir 
laukę pagalbos. Pagaliau, po 
10 valandų, netoli jų pasiro
dė Esso Baytown laivas, 
prie kurio plaukė du orlaivio 
tarnautojai, kad greičiau pa
galba ateitų. Perkėlimas į 
laivą užėmė dar vieną valan
dą laiko. Visi po to laimin
gai atgabenti į New Yorką, 
kur jų laukė artimieji, šiur
piausius įspūdžius pergyve
no dvi keleivės, kurių vyrai 
jų akivaizdoje nuskendo. 
Dabar daromi tyrinėjimai, 
ieškant nelaimės priežasties. 
Dingęs orlaivis priklausė 
anglų bendrovei.
Atleido Schachtą

Vokietijos Banko ilgame
tis valdytojas dr. Hjalmar 
Schacht, 62 metų amžiaus, 
staiga atleistas iš pareigų, o 
į jo vietą paskirtas ekono
mijos ministeris dr. W. 
Funk, kraštutinis nacių par
tijos narys, ištikimas Hitle
rio asmuo, šis pakeitimas 
nustebino visų valstybių fi
nansininkus, kurie žinojo ir 
gerbė Schachtą, kaip nepa
prastai gabų finansistą ir 
ekonomistą. Jis daug kartų 
sulaikęs Hitlerio vyriausybę 
nuo kraštutinių žygių ir tu
rėjo pasitikėjimo ypač Ang
lijoje. Dėl jo staigaus ir šiuo 
laiku nelaukto pašalinimo 
nemažai rūpinamasi užsieny
je, nes manoma, kad Hitle
ris ruošiasi naujiems, stai
giems žygiams.

Kova dėl pašalpos
Senato komisijose išklau

syta įvairių asmenų nuomo
nių dėl prezidento siūlymo 
skirti 875 milijonus dol. pa
šalpos darbams. Atstovų rū
mai siūlomą sumą sumažino 
150 mil. dol. ir senato komi
sija pritarė šiam sumažini
mui. Įvairios organizacijos 
apvertė Kongreso narius te
legramomis, reikalaujančio
mis palaikyti prezidento 
prašymą.
Prancūzai patenkinti

Praeitos savaitės gale grį
žo iš kelionės po Korsiką ir 
Afriką Prancūzijos premje
ras Daladier. Korsikoje ir 
Tunise jis labai mielai pri
imtas ir visur pareikšta išti
kimybė Prancūzijai. Ryšium 
su šia kelione Prancūzijoje 
padidėjo pasitikėjimas savo 
pajėgomis; krašto viduje su
stiprėjo tautinė vienybė, ne
paisant komunistų ir socia-

Kaunas. — Su lenkais ta
riamasi dėl pasiūlymų ati
daryti Lietuvoj konsulatą 
Vilniuje; lenkai savo konsu
latą atidarytų Klaipėdoje.

7 JAUNUOLIAI ĮŠVENTIN
TI MARIJONŲ KUNIGAIS

Chicago. — Chicagos ar
kivyskupo pagelbininkas, 
vyskupas O’Brien sausio 27 
d. suteikė Marijonų semina
rijos septyniems auklėti
niams kunigystės šventimus 
ir savo palaiminimą Marijo
nų misijonieriams kun. An- 
driušiui ir kunigui Vengrui, 
vasario mėnesį išvykstan
tiems į Argentiną dirbti tarp 
lietuvių.

Iškilmėse dalyvavo daug 
apylinkės kunigų, konsulas 
P. Daužvardis, Waterburio 
kleb. kun. Valantiejus ir ki
ti.

Tą pačią dieną katalikų 
Draugo dienraštis minėjo 
savo 30 metų sukaktį iškil
mingu koncertu. Didžioji lie
tuvių salė buvo pilna entu
ziastingų svečių. Draugas 
susilaukė daug sveikinimų. 
Netrukus bus pradėtas mil
žiniškas naujų skaitytojų 
vajus.

DIDELI POTVYNIAI 
LIETUVOJE

Kaunas. — Paskutiniu lai
ku, orui atšiltu ištirpęs 
sniegas ir ledai pripildė Lie
tuvos upes, kurios smarkiai 
prasiveržė iš savo vagų ir 
užliejo plačias apylinkes. Ki
lę potvyniai padarė daug 
nuostolių; neapsieita ir be 
aukų.

Sveikiname Apylinkės Kat. Seimelį
KLAIPĖDOS DIREKTORI
JA PRADĖJO PAREIGAS

Klaipėda. — Gubernato
riaus Gailiaus paskirtoji 
Bertulaičio Klaipėdos krašto 
direktorija sausio 23 d. pra
dėjo eiti savo pareigas. Gu
bernatorius palinkėjo jai 
sėkmingai dirbti.

Atsakydamas į gubernato
riaus linkėjimus, direktori
jos pirm. Bertulaitis pareiš
kė vesiąs kraštą laiminges- 
nėn ateitin.

ITALIJA DIDINA
KARIUOMENĘ

Roma. — Italijos vyriau
sybė pašaukė į kariuomenę 
dalį 1901 metų laidos atsar
ginių; netrukus bus pašauk
ti į kariuomenę ir kitų metų 
atsarginiai, šis kariuomenės 
didinimas aiškinamas Mus- 
solinio noru stipriau pagąs
dinti Prancūziją, kad ši pa
darytų nuolaidų Italijos rei
kalavimų atžvilgiu.

Į kariuomenę šaukiami 
vyresnio amžiaus asmenys, 
kad jie galėtų susipažinti su 
naujausiomis kariavimo 
priemonėmis. Be to, Italijoje 
bijoma prancūzų aiškaus įsi
kišimo į Ispanijos „lojalis- 
tų” gelbėjimą. Tada italai 
turėtų dar daugiau remti 
gen. Franco kariuomenę.

Kaunas. — Ministerių Ta
ryba pavedė Valstybės .Ta
rybai paruošti administraci
jos sutvarkymo ir valdinin
kų tarnybos įstatymo pro
jektą. '

Vilniuje Nuteisti Mokytojai

Vilnius. — šiomis dieno
mis lenkai nuteisė visą eilę 
lietuvių, buv. liaudies mo
kytojų. Buvę lietuvių liau
dies švietėjai nuteisti nuo 
vienerių iki penkerių metų 
kalėjimo. Jie apkaltinti turė
jime „nelegalios” literatū
ros — lietuviškos knygos.

Skilimas automobilių 
darbininkų sąjungoje

Automobilių darbininkų 
sąjunga, turinti kelis šimtus 
tūkstančių narių, šiomis die
nomis labai suskilo. Sąjun
gos pirm. Martin suspenda
vo daugumą valdybos ir ta
rybos narių, kurie pirminin
ko šiam žygiui griežtai pa
sipriešino ir sudarė atskirą 
automobilių darbininkų są
jungos tarybą. CIO vadovy
bė pripažino naują tarybą. 
Abi nesutinkančios grupės 
dabar ruošiasi suvažiavi
mams, kuriuose paaiškės 
šios gausingos, bet nevienin
gos darbininkų sąjungos li
kimas.

Sveikatos programa
Prezidentas Roosevelt nu

siuntė Kongresui valstybės 
gyventojų sveikatai apsau
goti planą, kuris skiriamas 
10 metų. Pagal tą planą val
stybė turės išleisti per 10 
metų 850 mil. d. Savo planui 
prezidentas pavartojo pa
skirtos komisijos pranešimą, 
kuriame siūloma: įvesti pri
valomą sveikatos apdraudi
mą; steigti neturtingiems li
gonines ir esamas daugiau 
paremti; turėti tautinį pla
ną motinoms ir kūdikiams 
globoti; įsteigti sveikatos 
tyrimo ir gydymo centrus. 
Šią savaitę laukiama senate 
įstatymo projekto šiam pla
nui vykdyti.

Jugoslavija prie Italijos
Italijos užsienio reikalų 

ministeris Ciano lankėsi Ju
goslavijoje, kur su vyriausy
be susitarė dėl abiejų vals
tybių glaudaus bendradar
biavimo. Italų spauda pa
skelbė, kad Jugoslavija nuo 
šiol ne tik bus artima Jugo
slavijai, bet būsianti beveik 
sąjungininkė. Skelbiama, 
kad Jugoslavija gerai su
prantanti Italijos interesus 
Viduržemio jūroje. Iki šiol 
Jugoslavija buvo sąjunginin
ke Prancūzijai, bet po Miun
cheno taikos visas vaizdas 
pasikeitė. Italijos užsienio 
reikalų ministeris pareiškė, 
kad Italijos suartėjimas su 
Jugoslavija įvykęs Vokieti
jai pilnai pritariant; ta pa
čia proga jis pasakė, kad 
Italijos užsienio politikos 
žygiai daromi tik su Vokie
tija susižinojus.

— Lietuvių amerikiečių 
dr-ja sausio 24 d. suruošė 
pirmąjį Lietuvoje gyvenan
čių amerikiečių suvažiavi
mą.

Sausio 29 d., sekmadienį, 2 vai. popiet, Angelų Karalie
nės par. salėje, 213 So. 4th ir Roebling Sts., Brooklyne, 
šaukiamas metinis Apylinkės Katalikų Seimelis, kurio pro
grama numatoma tokia:

/

1. Posėdžio atidarymas; 2. Federacijos apskrities valdy
bos, Lietuvių Dienos Komiteto ir įvairių komisijų praneši
mai; 3. kun. J. Balkūno pranešimas — Dabartinio momen
to reikalavimai ir mūsų uždaviniai; 4 Juozo Bulevičiaus 
pranešimas — Jaunimo lietuvybės išlaikymo klausimu; 5. 
Diskusijos dėl pranešimų; 6. Apylinkės katalikų veikla 
šiems metams; 7. Rezoliucijų svarstymas ir priėmimas; 8. 
Komisijų rinkimai.

Visos katalikų organizacijos prašomos išrinkti savo at
stovus. Atskiri kvietimai nesiuntinėjami. Kiekvienos 
draugijos valdybos pareiga pasirūpinti, kad jų draugija 
būtų tinkamai Seimelyje atstovaujama.

Feder. Apskr. Valdyba.

GEN. FRANCO KAREIVIAI PRISIARTINO 
PRIE BARCELONOS

Lerida. — Sausio 25 d. ge
nerolo Franco kariuomenės 
dalys visai priėjo prie Bar- 
celonos miesto. Sukilėlių va
dovybė pranešė, kad Barce- 
lonos vakarinė ir šiaurės va
karų dalys sausio 24 d. buvo 
apsuptos. „lojalistų” vyriau
sybė iš Barcelonos pasitrau
kė jau prieš kelias dienas. 
Iš Barcelonos tūkstančiai 
gyventojų išbėgo ir dar bė-

ČILĖJĖ DIDELIS ŽEMĖS 
DREBĖJIMAS

Santiago. — Apie 250 oro 
mylių nuo' čilės%osttnės į- 
vyko žemės drebėjimas, ku
riame žuvo apie 2,000 žmo
nių. Kariuomenės orlaiviai 
yra išvykę ištirti drebėjimo 
vietos. Prezidentas drauge 
su keliais vyriausybės na
riais ir medicinos pagalba 
išsiskubino į nelaimės vietą. 
Rašant šiuo žodžius dar ne
buvo aiškūs daviniai.

LOZORAITIS PASKIRTAS 
Į ROMĄ '

Kaunas. — Stasys Lozo
raitis, buvęs užsienio reikalų 
ministeris, paskirtas Lietu
vos pasiuntiniu Italijai. Jo 
gyvenamoji vieta bus Roma. 
Anksčiau Lietuvos pasiunti
niu Romoje buvo V. Čarnec
kis, kurs šiomis dienomis 
atšauktas į Kauną.

St. Lozoraitis buvo užsie
nio reikalų ministerių nuo 
1934 metų birželio mėnesio 
iki praeitų metų gruodžio, 
kai į jo vietą pakviestas 
Juozas Urbšys, buvęs minis
terijos generalinis sekreto
rius. Ministeris Lozoraitis 
Romai gerai pažįstamas, nes 
jis yra buvęs Lietuvos atsto
vybės prie Vatikano reikalų 
vedėjas.

LENKŲ ARCHYVAS PER
IMS LIETUVIŲ TURTĄ

Vilnius. — Lenkų valsty
binis archyvas netrukus per- 
imsiąs uždarytos Lietuvių 
Mokslo draugijos senus, la
bai vertingus archyvų ak
tus.

— Kaune įsisteigė meške
riotojų draugija. Draugija 
rūpinsis ne tiktai pagerinti 
meškeriojimo sąlygas, bet 
imsis priemonių ir Lietuvos 
vandenų žuvingumui pakel
ti.

ga. Prancūzija nutarė suda
ryti neutralią zoną, kurioje 
galėtų apsistoti bent 150 
tūkstančių pabėgėlių, civili
nių gyventojų.

Anglijos vyriausybė krei
pėsi į generolo Franco vy
riausybę, prašydama susi
laikyti Katalonijoje nuo 
kerštingų veiksmų. Į tai at
sakyta telegrama, kurioje 
pareikšta, kad kerštas yra 
priešingas generolo Franco 
charakteriui ir siekiams.

Gen. Franco didysis žygis 
Barcelonos link prasidėjo 
gruodžio 23 d. Tada sukilė
lių kariuomenė apit.00 
mylių nuo Barcelonos. Ka
riuomenės žygiavimas per 
tą laiką nebuvo greitas, bet 
sėkmingas, nes visą laiką 
susilaukta tik laimėjimų.

Pats Barcelonos miestas ' 
buvo gerai apsuptas tvirto
vėmis — apkasais. Jo gynė
jų vadovybė buvo pasiryžusi 
gintis iš visų pajėgų, bet 
sukilėlių artilerijai pavyko 
pralaužti užtvaras ir tokiu 
būdu prisiartinti prie prie
miesčių. Barcelonoje sausio 
25 d. anksti rytą laikraščiai 
pirmuose puslapiuose skelbė, 
kad „Barcelona pavojuje. 
Gelbėkime iki mirties!”Dau
gybė sunkvežimių gabeno 
kareivius ir civilinius gyven
tojus, gerai apginkluotus, į 
miesto pakraščius paskuti
niam gynimuisi. Planuota 
gintis gatvėse, visuose na
muose. Miesto gyventojams 
atsišaukimuose sakyta, kad 
reikia kovoti iš paskutiniųjų 
prieš „tarptautinio fašizmo 
kriminalistus”.

Prancūziją pasiekusios ži
nios liudijo, kad Barcelonos 
gyventojams gręsia bado pa
vojus. Mieste taip pat esąs 
vandens ir elektros jėgos 
tiekimo trūkumas. Miesto 
gynėjai nekaip ir apsiginkla
vę, nes ginklų atsarga žy
miai išsekusi.

Jungtinių Amerikos Vals
tybių ir Anglijos karo lai
vai priplaukė arti Barcelo
nos, kad galėtų paimti savo 
šalių piliečius. Barcelonoje 
buvę apie 150 amerikiečių.

Jei Barceloną sukilėliams 
pavyks užimti, tai Kataloni- 
jos provincijos vienas ket
virtadalis dar liks „lojalis
tų” rankose. Visos Kataloni- 
jos provincijos užėmimas 
pareikalausiąs dar kelių sa
vaičių, jei „lojalistai” taip 
patvariai priešinsis.
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Šioje laikraščio dalyje retai tenka kalbėti apie vadina
mus grynai vietinius reikalus, be kurių tinkamo aprūpini
mo, galima drąsiai tvirtinti, neįmanomas platesnis darbas. 
Ne be reikalo sakoma, kad savi marškinėliai šilčiausi bū
na. Neturėdamas tvarkos savyje, negali drįsti eiti kitur 
tvarkos daryti.

Sausio 29 d. įvyksiąs Apylinkės Katalikų Seimelis, ku
riame dalyvaus New Yorko apylinkės lietuvių katalikų or
ganizuotos visuomenės veikliausi asmenys, giliai tikime, 
nebus kasdieninio paprastumo formalinių reikalų sutvar
kymas. Jis tokiu ir nebus, jei seimelio dalyviai prieš akis 
turės vieną svarbų tikslą, jei savo darbui pasirinks vieną 
šūkį. Seimeliai ir šiaip įvairūs platesnio masto susirinki
mai tik tada galės pateisinti visuomenės darbininkų viltis, 
kai posėdžio darbas ir visos priemonės bus nukreiptos į 
vieną dėmesio vertą tašką.

Šių metų Apylinkės Seimelio šūkiu, norime siūlyti, tu
rėtų būti: Šiais metais sustiprinkime savo spaudą! Tiesa, 
tai ne naujas šūkis, bet ar daug nauja gyvenime nuolat 
būna? Labai svarbu dažnai kartoti ir plačiai priminti ko
kią idėją ar šiaip tiesą, kad ji neleistų savo sekėjams nu
krypti nuo pasirinkto kelio.

Šioje apylinkėje šiemet mūsų darbuotojams ir visai vi
suomenei dideli darbai: mūsų apylinkėje įvyks Lietuvos 
Vyčių seimas, Lietuvių Katalikų Jaunimo Olimpiada, Vi
suotinis Amerikos Lietuvių Kongresas, Pasaulinės Paro
dos Lietuvių Diena... Tai labai svarbūs įvykiai, kurie ne
galės nepareikalauti visų mūsų jėgų įtempimo. Bet vis 
dėlto paminėtų vardų nerenkame Seimeliui šūkiu. Neren
kame todėl, kad visi paminėti įvykiai negalės būti reikia
mai paremti, jei... neturėsime sustiprintos savos spaudos.

Gruodžio mėnesį visi džiaugėmės praleista savo laik
raščio — Amerikos — penkerių metų sukaktimi. Per mi
nėjimo vakarienę buvo gražių pasiryžimų dirbti savo laik
raščio gerinimo, plėtimo, stiprinimo kryptimi, štai, šie 
me)tai, kuriais tenka atlikti tiek daug anksčiau pažymėtų 
datbų, geriausi minėtiems pasiryžimams įvykdyti. Kai 
Amerika pasieks kiek galima didesnes lietuvių mases, kai 
jos medžiaginiai reikalai bus visiškai pakenčiamoje būklė
je, tada ir visa mūsų apylinkės visuomeninė veikla bus 
aukščiausiame laipsnyje. Iš širdies linkime, kad Seimely- 

, je būtų galingai pritarta būsimiems planams, kad jo 
dalyviai prisidėtų savo gilaus patyrimo žiniomis ir kad — 
o tai svarbiausia — visi nutarimai būtų vykdomi be jokio 
abejojimo.

Taigi, šį sekmadienį įvyksiančio Seimelio šūkis: Sustip
rinkime savo spaudą; tai yra, sustiprinkime savo laikraš
ti — Ameriką!

Ispanijoj Baigiamas Karas
Sausio 19 d. Vulkanija : 

laivu sugrįžo lietuviams ži- < 
nomas ispanas kunigas My- . 
kolas de los Santos Caralt. 
Atsilankė ir Amerikos re
dakcijom Jūsų bendradarbio ; 
užklaustas, kaip ilgai tęsis 
naminis Ispanijos karas, at
sakė: '

— Kai tik paims Barcelo- 
ną, karas baigsis. Jau tik 
kelias savaites...

— Kur lankėtės Ispanijoj ? 
Kaip ilgai?

— Lankiau tik nacionalis
tų teritoriją. „Lojalistai” ne
būtų manęs įsileidę. Išbuvau, 
du ir pusę mėnesio. Aplan
kiau visus svarbesnius mie
stus. Daug dienų praleidau 
pafrontėj. Kalbėjausi su „lo
jalistų” ir nacionalistų ka
reiviais. Jie visi ispanai ir 
nenori šio karo. „Lojalistai” 
komunistų priversti kariau
ti. Nebūtų šio naminio ka
ro, jei ne rusai, kurie norėjo 
Ispaniją į sovietus paversti. 
Franco seniai būtų Ispaniją 
sutvarkęs, jei ne Sovietų, 
Prancūzijos, Čekoslovakijos 
ir Anglijos pagalba vyriau
sybininkams (ir pasakyčiau 
Amerikos...).

— Bet ir Franco juk gau
na svetimų paramą.

— Taip. Kai anie stojo 
gelbėti „lojalistams”, tada kraštas.

Mussolini, Hitleris ir portu- ■ 
galai užstojo nacionalistus. < 
Jei būtų ispanai buvę vieni ' 
palikti kovoti, tai pat pra- ' 
džioj, per keletą mėnesių, 
Ispanija būtų nusiraminusi. 
Armija su Franco būtų per
versmą įvykdžiusi ir nacio
nalistų pagrindais susitvar
kiusi. Bet Sovietai sistema- 
tiškai buvo pasiruošę per
versmui, nes patys numatė 
pasipriešinimą. Dabar Ang
lija ir Prancūzija atsisakiu
sios remti „lojalistus”. Ispa
nija pati nusikratys komu
nistų.

— Bet kaip su Italija ir 
Vokietija? Ar už talką atly
ginti nacionalistai pajėgs?

— Vokietija mažai gelbė
jo. Italija ir Portugalija la
bai daug pagelbėjo. Jos už
mokestį jau gavo, sutriuš- 
kindamos komunistų bazę 
Pirenėjų pusiausalyje. Faši
stai nenorėjo komunistinio 
bendro fronto Ispanijoj su
jungimo su bendru frontu 
Prancūzijoje. Sovietų strate
gijos planas suiro. To tik 
norėjo Vokietija, Portugali- 

: ja ir Italija. Visas riksmas 
apie fašistų įsigalėjimą Is
panijoj tai komunistinio ele
mento blofas. Ispanija bus 
katalikiškas, demokratiškas 

„Lojalistai” neko

voja už demokratiją, bet už 
komunistinę diktatūrą. Kiek
vienas demokratybės mylė
tojas turėtų džiaugtis Fran
co laimėjimais. Katalikai ga
li tikrai Franco užstoti. Ka
talikams buvo sunkios die
nos „lojalistų” laikais ir, ti
kimės, Franco grąžins tikė
jimo laisvę.

— Bažnyčia „lojalistų” te
ritorijoj kenčia didesnius 
persekiojimus, nei Nerono 
laikais. Anie tik šešėlis prieš 
šiuos. 17,000 kunigų, 12 vys
kupų ir keletas šimtų tūks
tančių pasauliečių mirė už 
tikėjimą. Gražiausios bažny
čios, vienuolijos, mokyklos 
ir ligoninės išgriautos. Išnai
kino visas katalikiškas įstai
gas. Franco gi grąžino tikė
jimo laisvę. Atstatė daugelį 
įstaigų. Dabar Ispanija 
tvarkoma ne fašizmo, bet 
kat. socialinio teisingumo 
pagrindais. Ispanija laimės 
šį karą, pralaimės gi sovie
tai. Dabar nacionalistai val
do 85 nuoš. teritorijos ir 65 
nuoš. gyventojų. Franco vi
sur sutinka džiaugsmingai, 
kaip tautos didvyrį. Jis at
neša ramybę, tvarką, mais
tą. Kur tik lankiausi, visur 
gyventojai pareiškia pasi
tenkinimą ir dėkingumą 
Francui. Ilgai ispanai neuž
mirš „lojalistų” žiaurumų. 
Kiekviena šeima paaukojusi 
po keletą narių Ispanijos , 
laisvei. Jauni ir seni neleis 
•„lojalistams” grįžti.

— Baskų katalikai pra- ■ 
džioje susijungė su „lojalis- 
tais” prieš Franco. Ar bas
kiečiai nusiramino?

— Baskų provincijoje pra- ( 
leidžiau didesnę dalį laiko. ; 
Baskiečiai dabar ramūs ir ■ 
bendradarbiauja Francui.'

Baskiečiai nuo senų seno
vės yra giliai religingi ir 
kultūringi žmonės. Jie seniai 
dirbo savo nepriklausomy
bei. Nepakentė liberalų vy
riausybės nuo monarchijos 1 
laikų. Norėdami atsiskirti 
nuo Ispanijos, dėjosi su rau
donąja vyriausybe, kai ši 
prižadėjo visišką laisvę bei 
nepriklausomybę. Net ir ku
nigija pradžioje pasitikėjo 
vyriausybininkams. Bet 
greit pastebėjo vyliugingus 
tikslus „lojalistų” ir bandė 
atsiskirti, bet buvo per vė
lu. Buvo pradėję kariauti 
prieš Franco, „lojalistų”'va
dovaujami. Negalima saky
ti, kad baskai kovojo už rau
donuosius. Visai ne. Beviltiš
kai kovoję, ramiai pasidavė 
Francui. Dabar pamatė savo 
klaidą ir Francui bendra
darbiauja. Visi katalikai is
panai tik Francui simpati
zuoja. Viso pasaulio katali
kai tiktai Francui gali pri
tarti. Franco kova yra kova 
už tikėjimo laisvę.

— Ką manote veikti da
bar, sugrįžęs Amerikon?

— Ispanas esu ir už Ispa
nijos laisvę aukoju save. 
Dirbsiu čia atstatyti kraštą, 
kad mano tėvynė vėl stotų į 
laisvų, kultūringų ir demo
kratinių tautų eiles. Gyva 
kalba ir raštu stengsiuos vi
sas melagingas nuomones 
aiškinti. Vienyti ispanų išei
viją tėvynės reikalams bus 
mano pirmutinis tikslas. Is
panas, kur jis bus, myli sa
vo kraštą, sielojasi jo kan- 

' čiomis; aš todėl rūpinsiuos 
sklaidyti komunistinę propa- 

* gandą juose ir grąžinti tau
tinę savigarbą.

Baigdamas, kaip lietuviui 
pasakysiu, kad esu matęs 
amunicijos, paimtos iš „lo
jalistų” su lenkų antspauda. 
Gaila, kad daug lenkų gink
lų pataikė į ispanų širdis...

Vincas Juronis.

Iš TĖVŲ ŽEMES
Sausio 27 d., 1939 m.

vius amerikiečius.

— Kidulių vise., Palanki- 
nės kaime, vieno ūkininko 
sklype pastebėta kylančios 
ugnies vaizdai.' Apylinkės 
ūkininkai pamanė, kad ten 
„auksas dega”; manoma, 
kad atvyks specialūs tyrinė
tojai pasirodžiusių liepsnų 
atsiradimo priežasčiai ištir
ti.

— Šais metais Kauno gat
vėms grįsti paskirta 649 
tūkst. litų; pirmoje eilėje 
norima modernesniu grindi
niu papuošti senamiesčio 
gatves.

— Kaune mirė badu vie
nas žydas, kuris nieko ne
valgė, bijodamas, kad nebū
tų nunuodytas; tokią jau 
vaizduotę jis turėjo.

— Telšiuose leidžiamas 
Žemaičių Prieteliaus savait
raštis nuo šių metų pradžios 
išėjo padidintas, pagražin
tas; nauju redaktorium yra 
kun. dr. K. Olšauskas.

— Daroma pastangų įves
ti privalomą gyvulių apsvai
ginimą prieš skerdžiant; 
šioms pastangoms labai 
priešinasi žydai.

— Šilalės apylinkėje yra 
daug gausingų šeimų; daž
noj pirkioj randama šeima 
iš 8 — 10 narių.

— Kauno dabartinės mie
sto tarybos veikimo laiko
tarpis baigiasi šiemet rude
nį; naujiems rinkimams pa
skirta 10,000 lt.

— Sausio 2 d. inž. Stepo
nui Kairiui sukako 60 metų 
amžiaus ir 40 metų, kai jis 
dirba visuomeninį darbą; vi
są laiką inž. Kairys stovėjo 
socialdemokratų partijos ei
lėse.

— Karininkai pradėjo lie- 
tuvinti bei keisti savo pa
vardes; jnajoras Šulcas da
bar vadinsis Šilium, Įeit. Jo-) 
navicius — Jonaičiu, Įeit. ' 
Tumavičius — Tumu.

— Klaipėdoje užmušta . 
Frida Glosaitė, 38 metų am
žiaus, neseniai perėjusi iš ( 
evangelikų į katalikus; ne- . 
laimingoji auka ginčydavosi 
su savo draugais ir draugė- ] 
mis tikybiniais klausimais; . 
jos rankinuke rasta gąsdi- , 
nančio turinio laiškų.

— Klaipėdos gubernatū- 
ros teisių patarėju paskirtas 
klaipėdietis teisininkas Ado
mas Brakas; iki šiol jis dir
bo autonominiame teisme.

— Sausio 2 d. nežinomi 
piktadariai apiplėšė Klaipė
dos katalikų bažnyčią; nuo
stoliai dideli.

— Šiemet šaulių sąjunga 
mini 20 metų gyvavimo su
kaktį. Ta proga birželio mė
nesį Kaune įvyks didelės 
šaulių iškilmės; šaulių cho
rai suruoš dainų šventę, ku
rioje būsią apie 3,000 daini
ninkų.

— Praeitais metais abu 
cukraus fabrikai pagamino 
apie 46 milijonus svarų cuk
raus. Lyginant su kitų metų 
gamybos daviniais, pernai 
pagaminta mažiau; priežas
tis — gauta mažiau runkelių 
ir gautųjų runkelių cukrin- 
gumas pernai buvęs žymiai 
mažesnis.

— Nuo sausio 1 d. pradė
jo veikti nukentėjusiems 
nuo nelaimingų atsitikimų 
dirbantiems žemės ūkiuose 
apdrausti įstatymas, kurs 
palies apie 1,250,000 žemės 
ūkio darbininkų.

— Tautininkų sąjungos 
nauju generaliniu sekretorių 
paskirtas Mečys Kviklys, 
pradžios mokslo departa
mento direktorius; 1937 m.

— Pernai per 11 mėnesių 
iš Lietuvos iškeliavo 685 
emigrantai: 101 į Palestiną, 
184 į Argentiną, 24 į Brazi
liją, 91 į Afriką, 38 į Kana
dą, 3 į Uragvajų, 251 į Ame
riką, 6 į Kubą, 3 į Meksiką, 
3 į Australiją, 61 į Paragva
jų-

— Serbų karalių ainis 
Liudvikas Petrovičius gyve
na Petrašiūnuose ir prekiau
ja radijo aparatais. Jo pro
tėviai į Lietuvą atsikėlė dar 
14 amžiuje, bėgdami nuo 
nuožmaus turkų persekioji
mo. Jis labai nori vykti į Ju
goslaviją, bet neturįs iš ko, 
nes labai mažai uždirbąs, o 
reikia išlaikyti žmoną ir tris 
vaikus.

— Lietuvoje keliamas ta
bako monopolio įvedimo 
klausimas, šis reikalas tuo 
tarpu atidėtas ir bus per
duotas apsvarstyti steigia
mai Lietuvos ūkio tarybai.

— Klaipėdoje šiemet pa
didėjo bedarbių skaičius iki 
1800 žmonių. Kitais metais 
žiemą Klaipėdoje būdavo 
apie 800 — 1000 bedarbių.

— Finansų ministeris pa
skyrė komisiją kainų prie
žiūros ir pramonės įstaty
mui paruošti.

— Seimui įteiktas įstaty
mas, pagal kurį pirkti skly
pus kurortinėse (vasarvietė
se) vietose bus reikalingas 
vidaus reikalų ministerio lei
dimas. Pastebėta, kad dau
gelis asmenų supirkinėja 
kurortuose pigius sklypus 
spekuliacijos tikslais.

— Pastaraisiais laikais 
žymiai pakilo lašininių kiau
lių eksportas iš Lietuvos į 
Vokietiją.

— Teisingumo ministerija 
nusistačiusi paleisti į pensi
ją daugelį teisėjų, kurie jau 
yra išsitarnavę pensiją ir y- 
ra senesni, kaip 60 — 70 
metų. v

— Pik. Skučas, iki šiol bu
vęs Lietuvos karo atstovu 
Maskvoje, paskirtas karo 
mokyklos viršininku.

— Į Lietuvą atvežama 
daug apelsinų ir kitų pietų 
vaisių, kuriems nuo Naujųjų 
Metų žymiai sumažinti mui
tai. Pietų vaisių vartojimas 
gerokai pakilo.

— Vyriausiojo tribunolo . 
prokuroro padėjėjas Karolis 
Zaikauskas sunkiai serga.

— Dotnuvos akademijoje. . 
įsteigus miškininkystės sky
rių, trūksta patalpų studen- ) 
tams gyventi; statomas di
delis naujas bendrabutis stu
dentams.

— Žydų karių, dalyvavu
sių nepriklausomybės kovo
se, pastangomis surinkta žy
dų tarpe 60,000 litų, už ku
riuos bus nupirktas kariuo
menei sanitarinis automobi
lis su operaciniais, rentgeno 
r kitais moderniais įrengi
mais.

— Jau atidarytas judėji
mas naujai pastatytu 220 ki
lometrų Žemaičių plentu 
tarp Kauno ir Klaipėdos. 
Netrukus bus ir oficialus 
plento atidarymas.

— Lenkai pirksią už 600,- 
000 litų bituko plytelių gat
vėms grįsti. Bituko plytelės 
yra Lietuvos išradimas; jo
mis išgrįstos gatvės labai 
gražiai atrodo ir yra patva
rios.

, — Artistė dainininkė Jo-
, nuškaitė-Žaunienė gavo pa- 
. kvietimą padainuoti Varšu- 
. vos operoje. Ji kvietimą pri- 
. ėmė. Be operos, artistė duos 
. ir lietuviškų dainų koncertą 

Varšuvos radijofone.
— Palangos kapuose palai

dota seniausia palangietė,

— Prof. Roemeris, univer
siteto rektorius, Obelių vals
čiuje turi Bagdoniškio dva
rą, kurį jis dažnai aplanko; 
keliems savo mažiausioms 
kaimynams jis yra pridėjęs 
po kelis hektarus savo že
mės, o neseniai padovanojo 
Obelių valsčiaus savivaldy
bei vieną hektarą, kuriame 
bus pastatyta nauja mokyk
la.

— Pernai iš viso užsieniui 
Lietuvos sviesto parduota 
per 17 milijonų kilogramų, o 
1937 m. parduota beveik 15 
mil. kilogramų.

— Klaipėdos krašto gu- 
bernatūros tarnybų sky
riaus vedėju paskirtas Mar
tynas Klimkaitis, gimęs 
Klaipėdos apskrityje, baigęs 
Vytauto D. Universitetą. Iki 
šiol Klimkaitis buvo Šveica
rijoje, kur rengėsi profesū
rai.

— Kauno žvėryno vadovy
bė neseniai pirko du Sibiro 
lokius, kurie jau atgabenti į 
Kauną.

— Sausio 6 d. Panevėžyje 
iškilmingai paminėta artile
rijos 20 metų sukaktis; mat, 
Panevėžy įsteigtas pirmas 
artilerijos pulkas. Iškilmin
gas pamaldas atlaikė ir pa
mokslą pasakė vysk. Palta
rokas.

— Sviesto ir kiaušinių 
pernai daugiausia parduota 
Anglijai; antroje vietoje — 
Vokietijai. Už sviestą ir 
kiaušinius Lietuva pernai 
gavo apie 60 milijonų litų.

— Lenkai nori netrukus į- 
steigti savo konsulatą Klai
pėdoje; prasidėjus prekybai 
su lenkais, lenkų konsulato 
įsteigimas Klaipėdoje tam
pa būtinas.

— Pernai į Klaipėdos uos
tą įplaukė 1,522 laivai. Iki 
šiol nei vienais metais į uo
stą nebuvo įplaukę tiek lai
vų. 1937 m. į uostą buvo |- 
plaukę- tik 1414 laivų.

— Įvairios labdaringos 
draugijos per Kalėdas sušel
pė per 2,000 pavargėlių — 
beturčių. Šv. Vincento Pau- 
liečio dr-jos skyriai keliose 
vietose suruošė bendras kū- 
čias.

— Iki šiol kūrėjais sava
noriais pripažintų asmenų 
buvo 10,150, bet nauju įsta
tymo pakeitimų norima sa
vanoriais pripažinti dar apie 
650 asmenų, kuriems tektų 
išmokėti apie 6 mil. litų pai 
ramos. Iš viso aprūpintų sa
vanorių su žuvusiais yra 11,- 
350, kuriems paramos išmo- 1 
keta apie 17 mil. litų.

— Kaune vienas apsukrus 
inteligentas bedarbis žydas 
vedė per prievartą turtingo 
žydo dukterį, turėjusią 100,- 
000 litų pasogos. Turtinga 
žydaitė atėjusi tik į vaišes, 
o apsukrus jaunuolis, prie 
liudininkų, paėmė jos ranką, 
užmovė ant piršto žiedą ir 
ištarė maldos tam tikrus žo
džius. Rabinai tas ceremoni
jas pripažino teisėta santuo
ka. žydaitės tėvai nori per
skyrimo, bet gudragalvis 
jaunikis nesutinka skirtis 
net ir už 20 tūkst. litų; jis 
nori daugiau.

— Šilavos valsčiuje mo
kytojas Urbonas apsipylė ži
balu ir, užlipęs mokyklos 
pastogėje, pasidegė; mokyk
los sienos išgelbėtos, bet mo
kytojas žuvo paties sukur
tose liepsnose. Žudymasis į-

i vykęs dėl šeimyninės nesan
taikos.

— Amerikietis žurnalistas 
Robertas Sellmer, kurį buvo 
sumušusi Klaipėdos autono- Ona Sermontienė, sulaukusi 

vasarą jis lankėsi pas lietu- minė policija, paviešėjęs per 100 metų; turėjo 14 vai- 
Kaune, išvyko į Varšuvą. 'kų.

KONTRABANDININKŲ
NUOTYKIS KLAIPĖDOJE

Klaipėda. — Prieš pat Ka
lėdų šventes į Lietuvos pajų- 
rį buvo atsibastęs kontra
bandininkų laivelis „Polio” 
su šventinėmis „dovanomis”' 
— 3000 litrų spirito ir kito
mis prekėmis. Tačiau Lietu
vos pasienio policijos laivai 
nuolat slankioja jūroje, 
žvalgydamies „šviečiu”. „Po
lio”, matyti, pastebėjo poli
cijos sargybą, nes ilgą laiką 
nesiartino į pakraštį, kur 
turėjo sutartiems asmenims 
prekes perduoti. Pagaliau 
„Polio” neteko kantrybės, — 
baigėsi jo kuras, jis negalėjo 
ilgiau jūroje plūduriuoti. Ta
da jis ryžosi drąsiam žygiui: 
nakties metu įsprukti į uos
tą, čia iškrauti prekes ir pa
siimti kuro bei maisto.

Žygis tačiau baigėsi liūd
nai. Laivas nakties tamsoje 
susidūrė su ledais ir prasi
mušė dugną. Pasuktas į 
krantą „Polio” tuojau pra
dėjo skęsti. Jame buvę trys 
vyrai kontrabandininkai šo
ko į vandenį, laimingai iš
plaukė į krantą ir pasislėpė. 
Vieną jų tačiau policija su
čiupo. Suėmė ir vieną lietu
vį, kuris tos kontrabandos 
laukė. Niekas nematė nei 
kur, nei kaip „Polio” pa
skendo, nes sugautasis kon
trabandininkas gynėsi. nieko 
nežinąs. Po poros dienų 
„žvejojimo” policija surado 
nuskendusį „Polio” ir jį iš
traukė į krantą. Laive rasta 
3000 litrų kontrabandinio 
spirito ir kitų prekių. Trys 
laivo įgulos žmonės buvo 
estai, du tebėra pasislėpę, o 
vienas jau sėdi kalėjime.

BALTIJOS ORO 
RUNGTYNĖS

dieno-
Balti-

Kaunas. — šiomis 
mis Taline pasibaigė 
jos aero klubų atstovų kon
ferencija, kurioje, be latvių, 
lietuvių ir estų, dalyvavo ir 
suomiai. Konferencija pra
ėjo sklandžiai. Daug ginčų 
sukėlė klausimas apie stei
gimą nuolatinės Baltijos oro 
linijos. Kadangi jau dabar 
veikia Baltijoje vokiečių ir 
lenkų oro linijos, kurių lėk
tuvai skraido per Baltijos 
kraštus iki Suomijos ir at
gal, tai kilo abejonių, ar bū
tinai reikalinga atskira Bal
tijos oro linija ir ar ji nebū
tų labai nuostolinga. Klau
simas atidėtas toliau studi
juoti.

Pažymėtinas nutarimas 
1939 metų vasarą suruošti 
Baltijos oro rungtynes tarp 
Kauno, Rygos, Talino ir Hel
sinkio. Rungtynės organi
zuoti pavesta suomiams. Bet 
jeigu Suomija rungtynes su
rengti negalėtų (dėl ruoši- 
mosi pasaulinei olimpiadai), 
tai jas suorganizuos Lietu
vos aero klubas.
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ELEKTRA IR KAIME

Stolakis, Vilkaviškio apsk. 
— Lietuvos kaimuose dar 
retai pasitaiko elektra, nes 
elektra brangi ir brangus 
jos įvedimas iš didesnių 
miestų. Tačiau pasitaiko su
manių žmonių, kurie padeda 
elektrai įeiti į kaimą. Sto- 
laukio kaime gyvena suma
nus žmogus, Jonas Šukys, 
kuris turi cikorijos ir kavos 
apdirbimo fabrikėlį, gana 
gerai ir pelningai veikiantį. 
Dabar J. Šukys ant Širvin
tos upės stato elektros sto
telę, kuri apšvies visus Sto- 

■ laukio ūkininkus ir Karal
krėslio pieninę.
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Sausio 27 d., 1939 m. AMERIKA

Kurie Nesavi
ida. — Prieš pat Ka
ltes | Lietuvos pajų- 

atsibastęs kontra- 
kų laivelis „Polio" 
inėmis „dovanomis” 
litrų spirito ir kito- 
:ėmis. Tačiau Lietu- 
mio policijos laivai 
slankioja jūroje, 
lies „šviečiu”. „Po- 
rti, pastebėjo poli- 
ybą, nes ilgą laiką 
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įsi drąsiam žygiui: 
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i bei maisto.
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[JOS ORO 
GTYNES

- Šiomis dieno- 
pasibaigė Balti- 
ibų atstovų kon- 
irioje, be latvių, 
jstų, dalyvavo ir 
konferencija pra
lak Daug ginčų 
išimas apie stel
inės Baltijos oro 
ingi jau dabar 
joje vokiečių ir 
lijos, kurių lek- 
) per Baltijos 
Suomijos ir at- 
abejonių, ar bū- 
įga atskira Bal- 
ja ir ar ji nebū- 
stotinga. Klau- 
is toliau studi-

is nutarimas 
ašarą suruošti 
rungtynes tarp

>s, Talino ir Hel- 
gtynės organi- 
i' suomiams. Bet 
a rungtynes su- 
lėtų (dėl ruoši- 
lei olimpiadai), 
janizuos Lietu- 
tas.

Amerikos 3 nr. sausio 
d. bendradarbis Amerikonas 
savo trumpuose pasikalbėji
muose bando užmesti mūsų 
laikraščiams ir vadams rū
pestį „nesavais reikalais”. 
Jis rašo, kad laikraščiai „la
bai daug rašo apie Vilnių, 
Klaipėdą, laisvamanybę, ko
munizmą... O apie savo ka
talikybę, savo lietuvybę, sa
vo vadų ištikimybę — laiks 
nuo laiko vienas straipsne
lis ir užtenka”.

Amerikonas tokį rūpestį 
vadina „taktika” nukreipti 
dėmesį nuo savo trūkumų ar 
reikalų prie kitų „svetimų 
klausimų”.

Amerikonas neišlaiko nuo
seklumo savo rašiny, saky
damas „turime rūpintis ir 
Lietuvos klausimais”, o ta
me pat atsikvėpime užpuola 
— „kam gi mūsų, Amerikos 
lietuvių, laikraščiai rašo 
tiek daug apie Lietuvos poli
tiką”.

Amerikonas norėjo vadų 
klausimą iškelti, bet sumai
šė su vadų darbu, Lietuva, 
Amerikos politika, jaunimu 
etc.

Aiškumo dėlei, noriu pa
liesti tik vadų „taktiką” ir 
jų „rūpestį nesavais reika
lais”.

Amerikonas iš piršto iš
laužė taktikos argumentą. 
Kuris ar kurie mūsų vadų, 
pasauliečiai ir kunigai, rūpi
nasi daugiau svetimais klau
simais, išoriniais, ne savais, 
vidujiniais? Kurie tyčiomis 
dirba svetimą darbą, kad 
nuo savęs dėmesį nukreiptų?

Imkime atskirų kolonijų 
veikėjus, kuriuos galime pa
vadinti vadais, pasauliečius 
ir kunigus. Ten, kur „sveti
mais klausimais” daug rūpi
nasi, Lietuvos reikalais sie
lojasi, kovoja prieš laisva
manius ir komunistus, rasi
me, kad katalikybė ir lietu
vybė pakilusi. Kolonija, kuri 
nesirūpina „nesavais reika
lais”, bus ir žemiau savo ka
talikybe ir lietuvybe. Jos va
dai nesirūpina „nesavais rei
kalais”, nesirūpina ir savai-

Reikalai?
20, siais. Jos draugijos silpnu

tės, veikimas nežymus, įstai
gos menkutės.

Amerikono „nesavi reika
lai” kaip tik yra akstinas 
vadams ir kolonijoms dirbti. 
Tad labai klaidingai apibū
dino „nesavus reikalus” — 
Klaipėdos, Vilniaus, Lietu
vos politikos, laisvamanybės 
ir komunizmo kovos ’ reika
lus. Jei Lietuvos reikalai 
kada nors mūsų kolonijų pa
rapijoms, draugijoms ar lai
kraščiams taps „nesavais 
reikalais”, tai tos pačios pa
rapijos, draugijos ir laikraš
čiai bus jau „nesavi reika
lai”.

Man norisi tikėti, kad A- 
merikon. stengsis „nesavus” 
reikalus geriau apibūdinti ir 
paaiškinti paskutinio straip
snio pagrindinę mintį — 
„mūsų vidujiniai klausimai”. 
Tuos vidujinius klausimus 
nevykusiai sugretino su 
„nesavais reikalais”.

Mes tiek mažai turime va
dų. Ir jie neša labai sunkią 
naštą. Jei negali visą darbą 
tinkamai atlikti, tai rodo, 
kad to darbo yra perdaug. 
Jei kai kuriems vadams trū
ksta reikiamų kvalifikacijų, 
tai kaltos aplinkybės ir šios 
šalies mokykla. Gal Ameri
konui iš jo kabineto langų 
lietuviškas vaizdas atrodo 
kitoniškesnis?

Jasys.

CHICAGO, ILL.

Mickeliūnas apdovanotas 
Šaulių žvaigžde

Amerikos lietuvių visuo
menei gerai žinomas veikė
jas Juozas Mickeliūnas šio
mis dienomis susilaukė pa
garbos iš Lietuvos šaulių są
jungos už jo darbus, šaulių 
sąjunga 19 metų sukaktuvių 
šventės proga už nuopelnus 
Lietuvai ir šaulių sąjungai 
Lietuvos Respublikos Prezi
dento vardu jį apdovanojo 
Šaulių žvaigžde. Tas garbin
gas šaulių pripažinimas bus 
jam konsulo P. Daužvardžio 
įteiktas bankete, kuris įvyks 
Syrena’s Cafe, 4270 Archer 
Avė. vasario 1 d.

Juozas Mickeliūnas kilęs 
iš' Dargužiu kaimo, Stasiūnų 
vlsč., Šiaulių apskr. 1910 m. 
jis atvyko į Ameriką. Kilus 
pasauliniam karui 1918 m. 
Juozas stojo į J. V. kariuo
menę. 1919 m. jis grįžo iš 
kariuomenės ir dirbo Lietu
vos gerovei.

1920 m. pradėjus organi
zuoti Amerikos lietuvių bu
vusių kareivių Susivieniji
mą, Mickeliūnas buvo vienas 
tų, kuris labai daug pasi
darbavo. Ši organizacija la
bai daug Lietuvai padėjo 
moraliai ir materialiai.

1924 m. Juozas vedė Ele
ną Banakiūtę iš Lukšių (Su
valkijoj), kuri taip pat yra 
žymi veikėja, ypatingai mo
terų tarpe.

dys Auxiliary), kuris 
buojasi kareivių ir našlaičių 
ir ligonių naudai. Suorgani
zuotas taip pat „Sons of Le- 
gioners”, susidedąs iš jaunų 
legionierių sūnų. Jų yra per 
40. Sudaryta Drųm and 
Bugle Corp, kuris patarnau
ja visokiose parodose ir tau
tiškuose parengimuose.

Chicagos lietuviai rengia 
J. A. Mickeliūnui iškilmingą 
pagerbimo pokylį trečiadie
nio vakare, vasario 1 d. Be 
pagerbtuvių, bus graži pro
grama.

Ta progra sveikiname mū
sų žymų visuomenės veikėją 
ir linkime dar ilgai ir sėk
mingai darbuotis.

Ieva Lukošiūtė, 
Reng. Kom. Sekretorė.

dar- pirmas iškilmingas mišias. 1 
Vasario 1 d. sąjungietės 

rengia pagerbimo vakarą.

HARRISON-KEARNY, N. J.

Nepriklausomybės šventė
Lietuvos nepriklausomy

bės šventės minėjimas čia 
ruošiamas vasario 17 d. pi
liečių klubo salėje, Schuyler 
Ave., Kearny. Dainų progra
mą išpildys parap. ir New 
Jersey radijo chorai. Bus ir 
kalbų.

NEWARK, N. J.

PHIL ADELPHI  JOS LAIDA

Amerikos vasario 10 d. 
laida skiriama Philadelphi- 
jos lietuviams. Ta proga 
gauta didelis užsakymas A- 
merikos atskirų numerių. 
Tikimasi, kad Philadelphijos 
įvairūs biznieriai, profesijo- 
nalai bei šiaip įstaigos pa
rems tą laidą, kurios paruo
šimu rūpinasi inž. A. J. Ma
žeika.

Kada Darius ir Girėnas 
rengėsi skristi į Lietuvą, 
Juozas jiems labai daug pa
dėjo. Vėliau, kada mūsų did
vyriai žuvo, Juozas tuojau
stojo į darbą, kad būtų pa- mišių, 
statytas paminklas Dariui ir 
Girėnui. Be to, Juozas nema
žai dirbo ir Dariaus-Girėno 
Legijone ir buvo jo pirmas 
komendantas.

— Lietuvos Pasiuntinys 
ir Įgaliotas Ministeris Itali
jai p. V. Čarneckis perkelia
mas į užsienių reikalų mi
nisteriją.

Be kitų posto narių Mic
keliūnas daugiausia jam 
darbavosi. Prisidėjo beveik 
prie kiekvieno darbo, kuriuo 
postas šiandie* didžiuojasi.

Reikia pasakyti, kad 271 
postas yra vienas stipriau
sių postų Chicagoje, sutrau
kęs didelį narių skaičių. Pos- 

1 tas turi moterų skyrių (La-

Naujas kunigas
Sausio 22 d. marijonų se

minarijoje įšventintas kun. 
Petras Edvardas Barauskas, 
Antano ir Marijonos Barau
skų sūnus, gimęs ir užaugęs 
šv. Trejybės parapijoj. Išėjo 
vietines mokyklas, lankė Se
ton Hall kolegiją. Kada tik 
turėjo laiko, tarnaudavo prie 

Jausdamas savyje
Dievo pašaukimą, stojo į 
marijonų kolegiją Hinsdale, 
Ill. ir ruošėsi tapti kunigu.

Pabaigęs savo sunkų mok
slą, Petras Barauskas sulau
kė didžiausio džiaugsmo die
nos, nes sausio 22 d. įšven
tintas kunigu.

Kunigo Petro tėveliai bu
vo išvykį į seminariją daly
vauti iškilmėse, kuriose jų 
sūnus priėmė kunigo šventi
nimą.

Sausio 29 d. mūsų par. 
bažnyčioje jis atlaikys savo

Sąjungiečių veikla
Moterų Sąjungos 68 kuo

pa metinį susirinkimą turė
jo sausio 12 d. Svarbiausi 
nutarimai: rengti „card par
ty” gavėnios laiku, pusę pel
no paskiriant parapijai.

Motinų Dienoj bus sąjun
giečių mišios, bendra Komu
nija ir pusryčiai, o vakare 
parengimas.

Lietuvių demokratų klubo 
komisija pakvietė prisidėti 
prie dovanos dainininkei 
Katkauskaitei, kuri dainuos 
Mosque teatre sausio 31 d. 
Nutarta prisidėti. Pirm. E. 
Demskienė išrinkta komisi
jom

Kun. Petro Barausko se
serys pakvietė sąjungietes 
surengti primicijantui kuni
gui pagerbti vakarą. Sąjun
gietės mielai sutiko ir iš
rinktos šeimininkės: Elz. 
Demskienė, Mare. Svetikie- 
nė, Urš. Norbutienė ir J. 
Tamošiūnienė. Vakarienė 
bus vasario 1 d. 7 vai. vak.

Kleb. kun. Ig. Kelmelis at
silankė susirinkime ir už
kvietė visas tas pačias šei
mininkes surengti parapijos 
vakarienę, kuri įvyks vasa
rio 19 d.

Visų narių prašymu, val
dyba pasiliko ta pati: dva
sios vadas kun. Ig. Kelme
lis, pirm. E. Demskienė, vi- 
cepirm. Serekienė, rašt. ir 
kor. J. Tamošiūnienė, fin. 
rašt. M. Svetikienė, ižd. A. 
Laukžemienė, iždo globėjos 
B. Krupinskienė ir A. Pra- 
kapienė.

Po valdybos rinkimų są
jungietės pasivaišino, pasi
šnekėjo ir visos linksmos iš
siskyrė.

Korespondente.

Iš vyčių darbų
L. Vyčių 29 kp. mėnesi

niame sus-me sausio 16 d. 
nauja valdyba pradėjo eiti 
savo pareigas.

Pasilinksminimų komisi
jos pirm. V. Daukšys prane- 

i šė, kad vasario 18 d. įvyks
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šokiai; gros Johnny Mack 
orkestras.

Netrukus Jous pradėti mė
gėjų (amateur) vakarai. 
Sporto vadovybė pranešė, 
kad „bowling” vyrų koman
da apskrityje šiuo metu tu
rėjo trečią vietą. Kuopos 
mišri komanda (J. Savickie
nė, J. Žvingelis ir K. Vaš
kas) buvo pirmoje vietoje.

Mūsų kuopa labai dėkinga 
Patersono vyčiams už malo
nų priėmimą sausio 9 d. No-

A. Šlikas

Knygnešio Kova Su Caro Galybe
(Knygnešio Jurgio Bielinio gyvenimas ir darbai)

rime pasveikinti V. Daukšį, 
kurs drauge su kitu „bow
ling” žaidėju laimėjo sausio 
15 d. žaidimą, įvykusį Re
creation Bowling Academy.

K. V.

— Neseniai Kurklių miš
ke, Baisogalos urėdijoje, 
bendros medžioklės metu va- 
rikai buvo išvarę lūšį. Tai 
gana reti miškų gyventojai 
Lietuvoje ir juos šaudyti 

' draudžiama.

Rašomosios mašinėlės 15%
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Literatūros, mokslo, meno ir akademinio gyvenimo 
iliustruotas žurnalas
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„ŽIDINYJE" bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos žmo
nės, įvairių sričių specialistai.

„ŽIDINYJE" spausdinamos spalvotos meno reprodukci-
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„ŽIDINIO" pr-riai — kurie apsimokės prenumeratą už 
visus 1939 metus nevėliau 1939 m vasario 
mėn 15 d., — gauna 15—50%% nuolaidos 
nuo čia pažymėtų prekių.

„ŽIDINIO" pren-tos kaina: metams 30 lt., pusm 15 lt. 
Pradž. mokyklų mokytojams: met. 25 lt. 
Studentams ir moksleiviams: met. 20 lt 
Užsienyje: met 40 lt., o Amerikoje $ 7,00

Prospektai siunčiami nemokamai.

Adr.: ŽIDINYS, KAUNAS, LAISVES AL 3
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rilkaviškio apsk. 
kaimuose dar 

iko elektra, nes 
ir brangus 

,s iš didesnių 
u pasitaiko su- 
i, kurie padeda 
į kaimą. Sto- 
gyvena suma- 
Jonas Šukys, 
jrijos ir kavos 
įbrikėlį, gana 
ngai veikiantį, 
ys ant širvin- 
o elektros sto- 
vies visus Sto
tus ir Karal-

— Adomai, kur tu dabar? 
Dėl ko tave taip kankina?!

Nuvargęs, nusilpęs, alka
nas parkrito kartą nelaimin
gasis žmogus vidury kamba
rio ir griaudžiai pravirko...

Po kurio laiko Ladukas 
gavo teismo sprendimą. Pri
teisė porą metų kalėjimo ir 
paskiau ištremti į Sibirą.

Tas pats teismas priteisė 
ir Ūdrą ištremti į Sibirą, o 
dar vieną knygnešį Kaza- 
nauską — porai metų kalė
jimo.

Iš visos Garšvių knygų 
gabenimo ir platinimo drau
gijos išliko nepagautas tik 
jos vadas, Jurgis Bielinis.

16. Bielinis vėl veikia
Kiekvienas gyvas daiktas 

tik tada miršta, kai nustoja 
veikti jo širdis. Kol širdis 
veikia, tebėra gyvas. Taip 
atsitiko ir su lietuviškųjų 
knygų platinimu. Nors rusai 
išdraskė Garšvių draugiją, 
nors išgaudė jos narius, bet 
pačios širdies neįstengė su
imti. Bielinis išliko laisvas 
ir sveikas! Darbas tad nega
lėjo žlugti!

Steigėsi naujos knygnešių 
draugijos. Šimtai naujų nar
suolių stojo į darbą. Pasėta
sis grūdas pradėjo želti. Su
judo ne tik inteligentai,

moksleiviai, bet ir liaudis. 
Spausdintas lietuviškasis žo
dis jau rado sau vietos ir 
šiaudinėj artojo pastogėj.

Bielinis veikė. Kaip erelis, 
lakstė iš vieno Lietuvos kra
što į kitą. Dirbo vienas už 
dešimtį. Ir nenuostabu: juk 
karščiausieji jo troškimai 
pildėsi: Lietuva sparčiais 
žingsniais žygiavo į laisvąją 
ateitį!

Pamatė tai ir rusai. Pa
matė ir suprato, kad nebeuž- 
tvėnkti jiems upės bėgimo, 
nebesulaikyti lietuvių tautos 
atgimimo! Tad 1904 metų 
gegužės mėn. 7 dieną vėl lei
do lietuviams spausdinti ra
štus gimtąja savo kalba jų 
priprastomis ir iš seno pa
mėgtomis raidėmis.

Bielinis jau buvo pasenęs. 
Galva nubalo. Nugara su
linko. Tačiau širdis plakė, 
kaip pirma. Kas galėjo la
biau, nei jis, atjausti šį di
dįjį lietuvių laimėjimą?! 
Bielinis dėl šito tautos ir sa
vo laimėjimo džiaugėsi, kaip 
mažas vaikas.

Netrukus prasidėjo Rusų 
Japonų karas. Jo pasėka: 
penktųjų metų revoliucija.

Nesnaudė ir dabar Bieli
nis. Lakstė, kaip vijurkas.

— Dabar, arba niekados!

Valio, Nepriklausomoji Lie
tuva !

Bielinio namai virto suki
limo centru. Darbas virte vi
rė. Visoj apylinkėj nebeliko 
nė vieno rusų valdininko.

— Laisvė! Laisvė!
Vieną ūkanotą rudens die

ną purvinu šembergo vieš
keliu slinko baudžiamasis 
rusų kareivių būrys.

Baudžiamasis būrys...
Kaip kokie alkani vilkai...
— Buntovščiki!...
Ir bac šautuvu į kaktą.
Bielinis valgė pusryčius. Į 

pirkią įlėkė piemuo.
— Dėdė, maskoliai!...
— Kur tu juos matei?
— Tenai... Dievaži, atjo

ja!...
Į sodžiaus gatvę bematant 

įlėkė visas raitelių būrys. Iš
sisklaidė kiemais.

— Sakykit, kur Bielinis 
gyvena ?

Bet Bielinis jau rūko į 
mišką. Rodos, visai netiko 
jo baltieji plaukai prie tokių 
miklių kojų.

Kažkas šypštelėjo masko
liams. Juk išdavikų visur 
yra...

— Stoj! Stoj!
Pif, pif, pif, paf!
— Zalpom!
Pasileido šuoliais paskui 

bėgantį.
Zvimbia kulkos. Žemė dre

ba. Bet Bielinis jau miške. 
Įsilipo į tankią šakotą eglę. 
Nebepagauti!

Po to Bielinis ilgą laiką

turėjo slapstytis. Vėl grįžo 
anie spaudos draudimo metų 
vargai. Tik dabar rusams 
rūpėjo pagauti maištininkas, 
— ne šiaip sau ramus knyg
nešys.

Bielinis pranašavo:
— Galas Rusams! Netru

kus jų čia visai nebebus. 
Atgims Lietuva! Prisikels iš 
šimtmečių miego! Kaip jū
ros banga, nušluos nuo savo 
kūno visus piktašašius!

— Tai tik sapnai, dėde...
— Nutilk!
Apsisuka Bielinis ir nuei

na. Nemėgo abejojančių.
Pamilo žmonės „Baltąjį 

senelį”, kaip praminė Sieli
nį. Laukdavo, kaip brangaus 
svečio.

— Bielinis! Vaje, vaje, 
kaip seniai matytas!...

Džiaugėsi ir seni, ir jauni, 
ir maži.

Žmonės pasakojo Bieliniui 
savo skriaudas, o šis jiems 
sakydavo:

— Išleisiu „Judošių len
tą”. Ten bus surašyti visų 
Lietuvos priešų ir žmonių 
skriaudėjų vardai. Teatme
na juos ir mūsų vaikų vai
kai!

Parašė keletą lietuviškų 
knygučių. Leido mėnesinį 
laikraštį — „Baltąjį Erelį” 
Kaip galėjo ir mokėjo — 
reiškė savo mintis, skelbė 
jas savo broliams.

17. Paskutinioji kelionė
Prasidėjo didysis pasauli

nis karas. Pasaulis virto

kraujo klanu. Lietuva pate
ko į pačias kruvinojo sma
ko žiotis.

Bielinio galva jau buvo, 
kaip nušukuotas linas. Nu
garkaulis vis linko žemyn. 
Tik akys teberodė pirmykštį 
erelio žvilgsnį.

— Žus kariaujančios vals
tybės, atgims Lietuva!

Kada visi bėgo nuo vokie
čių, Bielinis niekur nesitai- 
sė.

— Čia gimiau, čia augau, 
čia ir mirsiu...

Pasikasė sode duobę. Ten 
ir praleido su savo senute 
baisiąsias kovų dienas.

Atėjo vokiečiai. Suspaudė 
žmonelius, kaip sūrį. Pasilie
jo ašaros...

Bielinis ir dabar nebegalė
jo skriaudos pakęsti. Kas 
bus, tas bus: vis neduoda 
vokiečiams ramybės. Pasie
kia ir Vilnių, ir Kauną. Ka
da vokiečiai neduoda leidi
mo geležinkeliu, pėsčias ke
liauja.

— Juk yra teisybė, tik rei
kia ji surasti.

1918 metų sausio mėn. 18 
d. keliavo Bielįnis pro Bir
žus. Pūtė smarkus vėjas. Ta
rytum tyčia vargino seną 
žmogų.

Sunkiais žingsniais slinko 
Bielinis į priekį. Niekados 
kelionė nebuvo jam taip sun
ki, kaip šį kartą.

Šeštajam kilometre už 
Biržų senukas visai pavargo.

Prisėdo. Kažką ilgai galvojo.
O vėjas vis švilpė. Ne

šiojo baltas snaiges. Rodos, 
širdo.

— Nebenueisiu...
Bielinio veidas pagelto. 

Krūtinė sudubo. Tik akys 
vis teberodė nesulaužomą 
norą:

— Dar kartą į Vilnių!
Ilgai negalėjo atsikelti se

nukas. Kojos nutirpo...
— Och!...
Paėjėjo kelioliką žingsnių 

ir susmuko ūkininko Mit
kaus pavartėj. Prie pat kry
žiaus. Daugiau nebegalėjo 
atsikelti...

Tą dieną maištingoji di
džiojo kovotojo knygnešio 
siela, kuri per trisdešimtį 
metų be paliovos dirbo dėl 
gimtojo žodžio, dėl savo tau
tos laisvės, — persiskyrė su 
šiuo pasauliu...

Lietuva nebeteko Jurgio 
Bielinio...

Bet šviesųjį jo atminimą 
išsaugos per amžius, šalia 
didžiausiųjų savo vadų.

(Užbaiga4)

KNYGNEŠIŲ GADYNE
(A. Šliko rašiniui papildyti)

Spaudos draudimo lai
kai, kuriuos lygiai gerai ga
lima pavadinti knygnešių 
gadyne, bus visada ypatin
gai minimi visų, kas tik ka
da rašys apie lietuvių tautos 
praeitį, apie lietuvių kovas

dėl savo tautybės išlaikymo, 
dėl savo dvasios laisvės. Tai 
buvo vargingi, bet taip pat 
ir garbingi metai. Tai buvo 
sunkūs, bet drauge ir gražūs 
laikai. Garbingi ir gražūs 
buvo ir visada pasiliks jie 
mūsų tautos atminty dėl to, 
kad tai buvo idealaus, skai
staus Tėvynės numylėjimo 
ir tautiškos vienybės laikai. 
Tai buvo, nors ir beginklės, 
tylios, tačiau atkaklios ir iš
tvermingos kovos metai. Ir 
toj kovoj su vergusios tada 
mūsų kraštą galingosios Ru
sijos caro valdžia dalyvavo 
ir jai vadovavo ne kokie 
nors kunigaikščiai karve
džiai, ne kokie ponai galiū
nai, bet paprasti mūsų kai
mo žmoneliai, sermėgiai ūki
ninkai, arba iš jų išėję ir 
nuo jų išdidžiai dar neątsi- 
skyrę inteligentai: — dakta
rai, advokatai, mokytojai, 
studentai, kunigai.

Tuos laikus, kurių jau ir 
šiandien mūsų jaunimas ne
atsimena ir gal tik iš kitų 
pasakojimų ar vienos kitos 
knygelės bei laikraščių šiek 
tiek žino, ne tik pravartu, 
bet ir būtinai reikia žinoti 
visiems savo Tėvynę mylin
tiems lietuviams. Ir gerai 
žinoti. Tų mūsų nemokytų 
pilksermėgių knygnešių drą
sa, sumanumas ir, svarbiau
sia, ištvermė — tikrai pažy
mėtini ir įsidėmėtini pavyz
džiai jų anūkų anūkams!



AMERIKA Sausio 27 d., 1939 m.

Brooklyn© Apreiškimo Parapijos Mokyklos Sidabrinis Jubiliejus

Seserys — Apreiškimo mokyklos mokytojos, vienuolės dominikonės — visos lietuvai
tės. Sėdi iš kairės į dešinę: Sesuo M. Agnes Jerome (Agota Bogartaitė, Angelų Kara
lienės par., Brooklyne); sesuo M. Nicodema (Anelė Abromaitytė, Simno par., Lietu
va), mokyklos viršininkė (Principal); sesuo M. Paulette (Ona Žalnieraitė, Apreiškimo 
parapijos, Brooklyn, N. Y.). Stovi iš kairės į dešinę: sesuo M. Elena (Elena Mažeikai
tė, šv. Vincento parapijos, Caunerton, Pa.); sesuo M. Andrew (Florence Dragūnaitė. 
Apreiškimo parapijos, Brooklyn, N. Y.); sesuo M. Vianney (Ona Miklasevičiūtė, Apreiš
kimo parapijos, Brooklyn, N. Y.); sesuo M. Rose Vera (Elena Levoniūtė, Apreiškimo 
parapijos, Brooklyn, N. Y.). Visos šios seserys — mokytojos taipgi dėsto ir lietuvių 
kalbą.

Jubiliejų Minint SĄJUNGIEČIŲ VEIKLA

Gerb. Sesuo M. Nicodema, 
O. P., Apreiškimo mokyklos 
dabartinė Viršininkė (Prin
cipal). Sumani ir gabi mo
kyklos vedėja ir administra
torė. Baigė tam tikrus pe
dagoginius kursus, kurie yra 
įsteigti prie St. John’s Uni
versiteto specialiai mokyklų 
vedėjams.

Sesuo Nikodemą švenčia 
savo vienuolinio gyvenimo 
sidabrinį jubiliejų. Tuo pa
čiu laiku, kada parapija pra
dėjo organizuotis, ji įstojo į 
Dominikonių vienuoliją ir 
beveik nuo pat mokyklos 
pradžios, be jokios pertrau
kos, iki šiai dienai joje mo
ko. Sveikiname su kilniais 
nuveiktais darbais ir nuošir
džiai linkime sveikatos ir 
ištvermės tolimesniame sa
vo garbingo pašaukimo dar
be.

Apreiškimo Mokyklos visų seserų grupė.

Apskritai, Amerikoje visų tautų katalikiškų parapijų 
svajone ir susirūpinimu yra įsigyti savo parapijines aštuo- 
nių metų su pilnomis valstybinėmis teisėmis pradines mo
kyklas. Yra vyskupijų (pavyzdžiui, Chicagos arkivysku
pija), kurių vyskupai leidžia naujai parapijai organizuo
tis tik su sąlyga, kad ir pradinė mokykla sykiu bus stei
giama. Didesnės kitataučių parapijos turi net savo auk
štesnes mokyklas (High Schools). Keletas Amerikos lie
tuvių parapijų, be pradinių mokyklų, turi dar savo aukš
tesnes mokyklas (Pittsburgh, Pa., Dubois, Pa. ir Hartford, 
Conn, (kol kas 2 metų kursas), neminint jau Marianapo- 
lio Kolegijos, šv. Kazimiero seserų akademijų Chicagoje 
ir Newtown, Pa. ir šv. Pranciškaus seserų Akademijos 
Pittsburghe). Kiek mums žinoma, pavyzdingiausia, su mo
derniais įrengimais, turinti pilnas valstybines teises, auk
štesnė parapijos mokykla (High School) yra šv. Kazimie
ro parapijoje, Pittsburgh, Pa. Tai drąsaus su nepapras
tais užsimojimais, nors labai kuklaus klebono, kun. Mag- 
naus J. Kazėno, nuopelnas.

Apreiškimo parapija didžiuojasi savo 8 metų su aštuo- 
niais skyriais (klasėmis) pradine mokykla, nes šioje apy
linkėje, skaitant ir New Jersey valstybę, yra tik dvi lietu
vių mokyklos pilnoje to žodžio prasmėje: Apreiškimo mo
kykla Brooklyne ir šv. Petro ir Povilo mokykla Elizabethe, 
N. J. Apreiškimo mokykla šiandie švenčia savo garbingo 
gyvavimo 25 metų sukaktį. Parapijai mokykla gana sun
ki našta. Parapijiečiai turi mokėti valstybinius mokes-

Sausio 18 d. įvyko Moterų 
sąjungos 29 kp. metinis su
sirinkimas. Išrinkta atstovės 
į Apylinkės Katalikų Seime
lį. Iš pranešimų pasirodė, 
kad kuopa pernai gražiai 
darbavosi. Šiuo metu serga 
narė Ona Hoffmanienė.

Praeitų metų valdyba la
bai gražiai darbavos ir susi
rinkimas pageidavo, kad ir 
šiemet vadovautų kuopai. 
Taigi, valdyba liko ta pati: 
dvasios vadas kun. B. Kru
zas, pirm. P. Grigienė, vice- 
pirm. O. Dobrovolskienė, už
rašų rašt. E. Vaitekūnienė, 
fin. rašt. ir kor. J. Terebei- 
zienė, ižd. S. Subatienė, 
tvarkdarė M. Kivitienė. Da
bar kuopoj yra 76 narės. Vi
sos vienybėje veikia, vado-* 
vaujant gabiai pirm. P. Gri
gienei.

Po susirinkimo visos na
rės buvo pavaišintos arbatė
le ir užkandžiais. Koresp.

BALIUS EDISONO 
VIEŠBUTYJE

Penktadienį, vasario 3 d., 
Edisono viešbučio patalpose, 
W. 47 St. ir 8th Avė., įvyks 
Apreiškimo par. antri meti
niai šokiai — balius. Bilietai 
prie durų 1 dol., 25 c., iš 
anksto — 1 dol. Gros Lee 
Crane orkestras.

Programoje bus šokikų, 
dainininkų ir gal žymių sve
čių iš vaidinimo ir dainos 
pasaulio. Visa tai bus pui
kioje salėje. Visi kviečiami 
atsilankyti. Iki pasimatymo 
šokiuose.

A. J. Masaitis.

darbuotę suruošime viešos 
puotos Apreišk. par. salėje, 
sausio 14 d., minint mūsų 
vedybinio gyvenimo 33 me
tų sukaktį.

Tariame ačiū svočiai Zu
zanai Ivanauskienei ir svo
tui Pijui Šalinskui. Dėkoja
me vakaro vedėjui p. šližiui 
ir visiems draugams, kurie 
maloniai susirinko pasvei
kinti, pavaišinti ir apdova
noti.

Programos metu išreiškė 
gražias mintis ir širdingiau
sius linkėjimus * kalbėtojai, 
kurių tarpe buvo gerb. kleb. 
kun. N. Pakalnis, Kazys 
Krušinskas, Petras Šulskis, 
Juozas Laučka ir Pranas 
Šertvytis.

Mūsų žodžiai nelankstūs 
ir, rodos, mediniai išreikšti 
tai, kas yra mūsų širdyje. 
Taigi, spausdami visų daly
vių ranką, tariame — ačiū. 
Jokūbas ir Morta Šertvičiai.

VYRŲ ATSTOVAI

PADĖKOS ŽODIS

Širdingą padėką norime 
išreikšti Šulskių šeimai: 
Petrui ir Sofijai, dukterei 
Edwinai ir jų sūnui Alfon
sui. Tikrai įvertiname jų

Apreiškimo par. šv. Vardo 
draugija savo atstovais į 
Apylinkės Katalikų Seimelį 
išrinko K. Baltrušaitį', Be- 
ganską, Kivytą, Masaitį, 
Vitkų ir Skarulį. Seimely ir 
daugiau iš šios draugijos 
dalyvaus.

Apreiškimo mokykla. Viršutiniame aukšte yra 
erdvinga salė (auditorium) su scenerija, garsiakal
biais ir kitais didelei, salei tinkamais įrengimais. Pir
masis ir antrasis aukštas talpina aštuonias mokyklos 
klases, knygyną ir mokyklos viršininkės (Principal) 
raštinę. Apačioje („baismente”) yra mažesnė salė, 
virtuvė ir maudynės (showers).

čius viešosioms palaikyti ir, be to, savo lėšomis įstengti 
išlaikyti savo parapijinę mokyklą. Valstybė neduoda nė 
vieno cento. Bet... Amerikos katalikai jaučiasi laimingais, 
kad jų mokyklos valstybės nėra varžomos tikybos atžvil
giu. Dėl to ir Apreiškimo mokykla, išpildydama visus val
stybės reikalavimus mokslo dalykuose, turi gražią progą 
auklėti parapijiečių vaikus tikyboje ir doroje.

Per 25 metus Apreiškimo parapija išleido 625 pilnai 
baigusius, su diplomais, mokinius — berniukus ir mergai
tes (didelis skaičius išėjo be diplomų dėl tam tikrų prie
žasčių), kurių šiandie jau yra 6 kunigai, 5 broliukai, 28 
vienuolės — mokytojos, 2 advokatai, 3 inžinieriai, 5 slau
gytojos. Baigusių Apreiškimo mokyklą dauguma šiandie 
yra studentais universitetuose, kolegijose arba lankantie
ji vakarines mokyklas. Jų visų pavardes suminėti užimtų 
daug vietos.

Apreiškimo mokyklos mokinių skaičius buvo didžiau
sias 1923 metais — jų buvo 462. Gausingiausia mokyk
los laida (graduation) buvo jubiliejaus pusiaukely, 1924 
metais, nes tais metais išleista su užbaigimo diplomais 43 
mokiniai.

Parapijai turėti savo mokyklą yra didelės prasmės. 
Mokykla jungia parapiją. Mokykla per vaikus turi geros 
įtakos į tėvus ir jų gimines. Baigusiems mokykla palieka 
jaunystės kilnių įspūdžių simboliu. Keletas Apreiškimo 
mokyklą baigusių šeimų, gyvenusių už Brooklyno ribų, 
persikėlė atgal į Brooklyną, arčiaus mokyklos, tikslu leis
ti savo vaikus į tą pačią mokyklą, kurią jie yra baigę. 
Taip, sunki našta parapijai išlaikyti savo pilną, aštuonių 
metų su aštuoniais skyriais pradinę mokyklą, bet taipgi 
idealingi ir kilnūs parapijiečių pasiaukojimo vaisiai. Su
laukus Apreiškimo mokyklos sidabrinio jubiliejaus, para
pijiečiai yra verti nuoširdaus sveikinimo ir linkėjimo iš
tverti šiame garbingame katalikiškame jaunuomenės auk

Šių metų Apreiškimo mokyklos mokytojos ir mokiniai (ės).lėjimo darbe.
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Mokyklą baigusių 1926 metais laida. Ženklelis x rodo kun. Bruno Kruzą ir xx — kun. Vaclovą Masiulį (dabartiniai šios parapijos vikarai (asistentai).
Viduryje iš kairės į dešinę sėdi asistentas kun. N. Pakalnis (dabartinis šios parapijos klebonas), einąs klebono pareigas kun. Jurgis Pauliukas (dabartinis dominikonas vienuolis) ir iškilmėse da

lyvaująs svečias kun. Jonas Balkonas (dabartinis Atsimainymo parapijos Maspethe klebonas).

PAS SODALIETES

Sodaliečių mėnesinė Ko
munija gerai pavyko. Po mi
šių nusifotografuota parapi
jos jubiliejiniam leidiniui. 
Turėta ir bendri pusryčiai, 
kure buvo neformalūs. Se
kančią dieną įvyko susirin
kimas, kuriame daugiausia 
kalbėta savo laikraštuko rei
kalais, išrinkta kelios nau
jos reporterės.

Sodalietė Alb. Kruzaitė 
serga šv. Kotrynos ligoninė
je; visos sodalietės linki jai 
ko greičiausiai visiškai iš- 
sveikti.

Neseniai įsteigtas plaukio
jimo būrelis, kuriam vado
vauja Ev. Marksiūtė. Sekan
tis sodaliečių sekmadienis 
bus vasario 19 d. Rep.

AMERIKIETIS SPORTI
NINKAS LABAI LAUKIA

MAS LIETUVOJ

Amerikos Lietuvių Katali
kų Apšv. Dr-ja ,,Motinėlė” 
1938 m. gruodžio mėn. krei
pėsi per spaudą, jieškodama 
gabaus sportininko lietuvio, 
kad vyktų į Lietuvos Vytau
to Didžiojo Universitetą 
aukštiems mokslams eiti ir 
tokiam kandidatui buvo pa
siūlyta pilna stipendija, ap
mokant net kelionę į Lietu
vą.

. Lietuvos Gimnastikos ir 
Sporto Federacija, sužinoju
si apie ,,Motinėlės” Dr-jos 
skiriamą stipendiją, prisiun
tė „Motinėlės” Dr-jos pirmi
ninkui sekantį laišką:

„Didelio džiaugsmo sutei
kė Lietuvos katalikams 
sportininkams žinia, kad 
„Motinėlės” Dr-ja rūpinasi

molo:

Kun. Norbertas Pakalnis, Apreiškimo para
pijos klebonas.

surasti amerikietį lietuvį ge
rą sportininką ir atsiųsti į 
Lietuvą studijuoti.

„Lietuvos katalikų sporto 
organizacija „Lietuvos Gim
nastikos ir Sporto Federaci
ja” (LGSF) sveikina šį bro
lių amerikiečių sumanymą ir 
ypač Tamstos, Gerbiamas 
Kunige pastangas. Tuo la
biau, kad šiuo metu mums 
šios Tamstų pastangos yra 
labai reikalingos, nes visos 
kitos Lietuvos sporto orga
nizacijos turi jau amerikie
čių sportininkų — krepšinin
kų. Parsikvietimas gero 

amerikiečio lietuvio sporti
ninko mums jau seniai rū
pėjo. Todėl ypatingai susi
domėję „Motinėlės” sumany
mu, mes ir išdrįsome šiuo 
laišku kreiptis į Tamstą, 
Gerb. Kunige.

„Gero krepšininko atsiun
timas svarbus ypač besiarti- 
nančiom Europos krepšinio 
pirmenybėm, kurios šiemet 
bus Lietuvoje.

„Priimkite Lietuvos kata
likų sportininkų sveikinimus 
ir linkėjimus Tamstai ir vi
siems Amerikos lietuviams 
sportininkams.

Tikėdamies Tamstos prie
lankumo, reiškiame pagarbą

Doc. A. Vitkus,
Pirmininkas.

A. Keturakis,
Sekretorius.

Studentas lietuvis, gimęs 
Amerikoj ir gabus sporte, y- 
pač krepšinyje (basketball) 
ir norįs gauti pilną stipen
diją Lietuvos universitete, 
privalo kreiptis su prašymu 
sekančiu antrašu:

Rev. Dr. J. B. Končius, 
Mt. Carmel, Pa.

TURĖJO PUOTA

Sausio 20 d. Antanaičiai 
ir Rezgiai, gyv. 150 Chest

Apreiškimo parapijos mokyklos orkestras, dažnai dalyvaująs lietuvių parengimuose.
am Hm

nut St., Brooklyne, surengė 
M. Žerolienei ir Antanaičių 
dukrelei Cannie netikėtą 
puotą jų gimtadieniui pami
nėti. Susirinko daug artimų 
draugų bei pažįstamų, kurie 
įteikė gražių dovanėlių.

Antanaičių dukrelė ir M. 
Žerolienė širdingai dėkoja 
mamytei, sesutėms, Andri- 
šiūnams, Gaidelienei, Mučin- 
skienei ir visiems kitiems už 
surengimą šios puotos ir do
vanas. Draugas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Kažkoks Spyros Cyrkos 
prisipažino per 2 metus įga
benęs apie 25,000 svetimša

lių iš Kanados į Jungt. Am. 
Valstybes. Tarp nelegalių 
ateivių daugiausia buvo 
graikų ir žydų iš Austrijos.

New Yorko mieste daug 
žmonių serga plaučių užde
gimu. Pereitą savaitę buvo 
636 susirgimai; mirė 148.

New Yorko Tombs kalėji
mas jau paseno ir jo vieto
je žada statyti naują. Visa 
bėda, kad senojo namo nie
kas nenori pirkti. Miestas 
nori už jį gauti 1 mil. dol.

New Yorko miesto viešbu
čių tarnautojai pasirašė su 
viešbučių savininkais sutar

tį 14 mėnesių, ši sutartis lie
čia 100 viešbučių darbinin
kų, priklausančių AFD. uni
jai.

69 pėstininkų New Yorko 
pulkas savo kapelionui ve
lioniui kun. Francis P. Duf
fy pagerbti ruošia bronzinę 
5 pėdų aukščio statulą, kuri 
bus pastatyta kareivių name 
(armory) Lexington Ave. ir 
26 gatvė New Yorke. Statulą 
dirba italas H. Albrizio val
džios lėšomis.

Brooklyn© vakarinėse mo
kyklose šiemet įsirašė 10,000 
suaugusių mokinių.

Apreiškimo Mokyklos Jubiliejines 1939 metų
PIRMOS LAIDOS

(2-ROJI BUS BIRŽELIO MĖNESĮ)
am

IŠKILMINGA PROGRAMA Sekmadienį, Sausio 29 d.
7:30 vai. vak.

molo:®®®®®®®®®®®®®®®@



AMERIKA

Philadelphijos žiniosJis buvo labai dėkingas už 
suruoštą puotą.

Visą tvarką prižiūrėjo 
stud. Palšiūnas.

HARTFORD, CONN.

isjgįS;

Didelis banketas
Sausio 22 d. šv. Trejybės 

lietuvių par. klebonui kun. 
Jonui Ambotui sukako 70 
metų. Ta proga suruoštas 
koncertas — banketas, kurio 
pelnas paskirtas choro ke
lionei į Pasaulinės parodos 
Lietuvių Dieną lėšoms pa
dengti.

Par. mokyklos salėje, ati- 
tinkamai išpuoštoje, susirin
ko apie 400 asmenų. Jubilia
tas klebonas visų labai en
tuziastingai sutiktas. Pro
gramos vedėju buvo vietos 
vikaras, kun. J. Kripas. 
Sveikinimo kalbas pasakė 
kunigai Balkūnas, Aleksiū- 
nas, Vaškelis, dr. Starkus 
dr. Jagminas, Karkauskas, 
Kazlauskas, Puidokas, Abro
maitis, Gradeckas, Gaurons- 
kas ir Kartonas. Kitų svei
kintojų tarpe buvo ir Ame
rikos redaktorius. Telegra
momis sveikino O. Katkaus- 
kaitė, miesto mayoras Spel- 
lacy, kun. Pankus ir kiti.

Par. choras, muz. J. Bal
sio vedamas, išpildė labai di
delę programą. Solo dainavo 
V. Kaunietytė, O. Bučinskai- 
tė, A. Linskis ir M. Kripas. 
Duetą sudainavo O. Bucevi- 
Čiūtė ir M. Kripas. Ypatin
gai gražiai pasirodė Matu
kas ir Jonukas Kripai su 
dialogu ir „Charlie McCar
thy”. Porą dainų padainavo 
ir High School mokinės.

Savo padėkos žodyje kun. 
J. Ambotas pareiškė, kad jo 
didžiausias troškimas — ma
tyti jaunuomenę, prisirišusią 
prie savo parapijos, prie lie
tuviškumo, todėl jis įsteigęs 
pradžios mokyklą ir jau du 
skyrius vidurinės mokyklos 
— High School.

Visa programa praėjo jau
kioje nuotaikoje. Po koncer
to įvyko pasilinksminimas, 
kuriam grojo E. Digimo 
(Waterburio) orkestras.

Apie sukaktį gražiai para
šė Hartford Courant dien
raštis. P. B.

WORCESTER, MASS.

Vyčiai pagerbė Ašmenską
Sausio 22 d. L. Vyčių 26 

kp. vadovybėje surengta pa
gerbimo banketas geram lie
tuviui sportininkui, futboli
ninkui, Holy Cros kolegijos 
žvaigždei Vincui Ašmenskui 
William „Bill” Osmanski.

Sportininkas Ašmenskas 
Holy Cros kolegijoj žaidė 
jau 3 metus ir per tą visą 
laiką puikiai atsižymėjo, pa
siekdamas 30 „touchdowns” 
— 180 taškų. Sporto mėgėjai 
Ašmenską labai seka, o 
sporto žinovai Ašmenską į- 
vertina labai aukštai, kaip į- 
žymų sportininką. Lietuviai 
savo tautietį puikiai pager
bė.

Didžiulėje x šv. Kazimiero 
par. salėje prisirinko per 
700 žmonių. Jų tarpe įžymių 
svečių, kaip tai: p. Ašmens- 
ko mitina, jo sesutė, Wor- 
cesterio miesto mayoras 
William Bennett, Mass, val
stybės sveikatos komisijo- 
nierius dr. Povilas Jakima
vičius, policijos leitenantas 
Šimkus, Jack Sharkey — 
Žukauskas, parapijos kleb. 
kun. A. Petraitis, Aušros 
Vartų kleb. kun. K. Vasys, 
Holy Cros kolegijos futbolo 
mokytojas Shekerski ir 
daug Ašmensko draugų bei 
kitų svečių.

Muzikas Juozas Žemaitis
tvarkė muzikalę programą.

T

Vakarienės metu Ašmens- 
kui išreikšta daug linkėji
mų. Gauta sveikinimo tele
grama ir nuo Mass, valsty
bės gubernatoriaus Salton- 
stall.

Ašmenskas ruošiasi būti 
dantų gydytoju. Mes jam to 
širdingai linkime.

Worcester 26 Vyčių kp. 
suteikė jam garbės nario 
laipsnį. Viskas buvo suruoš
ta puikiausiai. Valio Ašmen- 
skui ir vyčiams!

Bostonietis.

BALTIMORE, MD.

— Sausio 23 d. moterų ro
žančiaus draugijos bendra 
Komunija bus per 8:30 vai. 
mišias; vakare buvo salėje 
draugiškas susirinkimas su 
užkandžiais.

— Draigino siuvykla jau 
naujoje vietoje, 8 aukšte: 
dirba nuo sausio 4 d. Darbo 
yra, tik labai sumaišyti žie
miniai ir vasariniai švarkai, 
todėl mažai uždirba siuvėjai, 
bet vis patenkinti, nes kitur 
visai mažai turi darbo.

— Vaitiekūnienė, eidama 
i siuvyklą, paslydo ant le- 
duoto šalygatvio ir tiesųjį 
nirštą nusilaužė, net kaulas 
išlindo pro delną; Jesaitis, 
i’aun., su mašina persisiuvo 
pirštą; taigi, naujoj vietoj ir 
nelaimių atsitinka.

— Mirė didis kentėtojas 
Tarnas Žukauskas, 78 metų. 
Prieš 40 metų gelbėdamasis 
nuo gaisro, nuo trečio aukš
to jis šoko per langą ir ko
i’as susilaužė. Kitą sykį gat
vėje automobilis suvažinėjo 
ir sulaužė jam koją, trečią 
syki patamsy laiptais nužen
gė ir sulaužė koją; pasvei
kęs vėl dirbo siuvykloje prie 
mašinos. Vėliau susirgo, bu
vo ligoninėje operacijai, po 
kurios gydytojai paliko šoną 
atdarą, su kuriuo jis turėjo 
vargo apie 3 metus. Pats 
vienas gyveno ir prisižiūrė
jo, ateidavo nuolat į bažny
čią. priklausė šv. Vardo vy
rų dr-jai. Vyrai su kun. A. 
Dubinsku buvo atėję prie 
grabo, atkalbėjo dalį rožan
čiaus už jo vėlę. Buvo Dar
bininko skaitytojas; dažnai 
iš šventųjų gyvenimo Gami
nosi kentėjimuose.

— Lankėsi Vincas Uždavi
nys. Apvažiavo apie 40 vals
tybių; renkąs medžiagą Lie
tuviškai Enciklopedijai. Bu
vo bažnyčioje, matėsi su 
kun. Mendeliu ir kitais lietu
viais. Autobusu išvažiavo į 
Philadelphiją. J. K.

ROCHESTER, N. Y.

Nors ir labai pavėluotai, 
bet noriu pranešti, kad per 
Naujus Metus suruošta va
karienė vikarui kun. P. Va
liukevičiui priimti. Ruošė 
apie 30 gerų parapijiečių 
moterų, kurioms visas dar
bas gerai pavyko. Bilietai 
buvo parduoti iš anksto.

Salė buvo prikimšta, daug 
stovėjo ant laiptų, prie stalų 
vietos trūko. Labai gražų į- 
spūdį darė gražus stalų iš
puošimas. Visiems buvo ma
lonu, kad prie stalų patarna
vo baltai apsirengę vaikinai.

Vakarienę pradėjo P. Nor- 
keliūnas, o programai vado
vavo kleb. kun. J. Bakšys. 
Buvo sveikinimų ir linkėji
mų kalbų. Sudainuota kelios 
dainos, varg. Iz. Rovaitei 
vadovaujant. Pasakyta eilė
raščių. Kun. Pr. Valiukevi
čiui įteikta brangi dovana.

Darbai pamažu didėja. 
Eastman Kodak dirbtuvės 
po truputį pradeda priiminė
ti anksčiau atleistuosius. 
Baush and Lamb žada dau
giau darbininkų priimti. Ge
neral Electric jau duoda 
daugiau valandų. Siuvėjai 
vis dar „monkinasi” — vie
na dirbtuvė pradeda daugiau 
dirbti, tai kita menkėja ir 
t.t.

Sausio 29 d. bus par. va
karienė. Bilietai gerai plati
nami.

Vasario 19 d. šv. Cecilijos 
choras ruošiasi minėti Lie
tuvos nepriklausomybės 
šventę.

žodžiu, pas mus daug vei
kiama, tik mažai garsinama- 
si. Nedaug Nugirdęs.

BRIDGEPORT, CONN.

Katalikiškos akcijos savaitė
Teko pasikalbėti su kleb. 

kun. J. V. Kazlausku katali
kiškos spaudos reikale; 
svarstant galimumą sureng
ti spaudos platinimo savai
tės vajų. Kleb. kun. Kaz
lauskas labai linksmai ir di
deliu noru tam darbui prita
rė. Jis sakė: „Labai gerai, 
kiekvienas Bridgeporto lie
tuvis katalikas turėtų nors 
vieną katalikišką laikraštį 
įsigyti, o jei kuris daugiau 
gali, tai du tris”. Labai bu
vo man linksma po tokio' 
pasikalbėjimo. Lietuviškai 
katalikiškai spaudai čia at
daros durys. Pageidautina, 
kad būtų kuo daugiausiai 
skaitoma „Amerika”, kuri 
yra mums arčiausia prie 
Bridgeporto; antras laikraš
tis — „Darbininkas”, toliau 
„Draugas” ir „Garsas”. O 
jaunimui yra gražus laikraš
tis „Muzikos žinios”, šie 
laikraščiai, jei ne vienas, tai 
kitas, turi būti lietuvio kata
liko šeimos narys. Bridge- 
porte lietuvių katalikų skai
toma apie šeši šimtai šei
mynų, tai tikrai turi būti 
spaudai didelė katalikiška 
lietuviška dirba. Visus šiuos 
laikraščius galima ir dabar 
užsiprenumeruoti pas vieti
nį vargonininką muz. A. 
Stanišauską, 57 Park Tr., 
Bridgeporte, kuris visiems 
mielu noru patarnaus ir dar 
i namus atsilankys ir laik
raštį užrašys. Tad. visi sto
kime spaudos darban. Spau
da yra galybė, be spaudos 
kolonija taip, kaip žmogus 
be vienos kojos. Perskaitę 
laikraštį duokite savo vai
kams'; tegul ir jie skaito, o 
skaitydami lietuvišką laik
raštį pramoks lietuvių kal
bos, bus daug linksmiau ma- 
mvtei ir tėveliui, kai jų sū
nelis ir dukrelė kalbės gra
žiai lietuviškai.

Parapijos choras jau pu
sėtinai gerai tvarkosi; kitą 
mėnesį jau bus renkama val
dyba, po to įsiregistruos da
lyvauti Pasaulinės Parodos 
Lietuvių Dienoje rugsėjo 10 
d. Muz. A. Stanišauskas jau 
gavo gaidas iš generalinio 
dirigento komp. J. Žilevi
čiaus; choras tuoj pradės 
studijuoti. Manau, kad iki 
tai dienai choras bus prasi
lavinęs ir gausingas. Jau da
bar turi per 35 narius, tai 
tik pradžia. Kleb. kun. Kaz
lauskas ir kun. V. Ražaitis 
labai gelbsti, kad choras bū
tų didelis, gerai išlavintas.

Praeitą sekmadienį per 
sumą pagiedojo solo Avė 
Maria p. M. Petruškevičiūtė,

Nepriklausomybės šventė
Ketvirtadienį, vasario 16 

d., šv. Andriejaus par. salėj 
įvyks bendras Philadelphi
jos lietuvių katalikų Lietu
vos nepriklausomybės pami
nėjimas. Kalbėtojais bus: 
prof. Sennas, Amerikos re
daktorius J. B. Laučka ir 
inž. A. J. Mažeika. Progra
mai užsibaigus seks šokiai.

Vyčių parengimas
Sausio 21 d. liet, muzikos 

salėje L. Vyčių 23 kp. turėjo 
savo metinius šokius. Pa
rengimas nusisekė labai ge
rai. Didžiulė, gražiai įreng
ta salė buvo perpildyta jau
nimu. Dideliam jaunimo bū
ryje, daugumoj vyčių, buvo 
atvykusių net ir iš toli: du 
automobiliai, vadovaujant 
A. Mažeikai iš Brooklyno, 
trys automobiliai iš Kearny, 
N. J. su kuopos pirmininku 
Kazlausku priešaky, vienas 
automobilis iš Newarko ir 
t.t. Į šį parengimą buvo at
vykęs ir organizacijos cent
ro pirmininkas K. Paulaus
kas su žmona. Dauguma iš 
toliau atvykusių kuopų bu
vo aprūpinti nakvynėmis ir 
sekmadienį jiems buvo su
rengtos atskiros vaišės šv. 
Andriejaus par. salėje.

Ši vyčių kuopa, kun. Čepu- 
kaičio globojama, veikia la
bai gražiai. Pirmininkauja 
labai sumaniai Ed. Urbonas. 
Kiti v-bos nariai: vicepirm. 
St. Markūnas ir St. Usins- 
kas, sekr. Marė Marcinkevi
čiūtė, fin. rašt. Ona Juknytė, 
ižd. J. J. Daunis, tvarkda
rys — Jonas Staniškis.

Kuopa turi savo didžiuli 
chorą ir abelnai labai daug 
darbuojasi parapijos veiki
me.

— Sekmadienį par. jauni
mas šv. Andriejaus parapi
jos salėj turėjo irgi gražų 
parengimą — šokius.

Šv. Jurgio parapija
.— Sausio 29 d. parapijos 

kuri turi gražų kontroalto 
balsą. Solistė turėtų dažniau 
pasirodyti savo gražiu bal
su; manau, kad taip ir bus 
ateityje.

Parapijos balius bus sau
sio 28 d. par. salėj; girdėti, 
kad bus daug parapijiečių 
tame baliuje. Parapija remia 
visi parapijiečiai, visi geros 
širdies lietuviai.

Priaugančiųjų choras ga
na gausingas, bet mamytės 
turi ir daugiau mergaičių 
pasiųsti į chorą; jau juos 
pradėjo mokyti dainelių ren
giamam margumynų vaka
rui.

Sodalicijos mergaitės jau 
rengia „minstrel show”; vi
siems prigelbsti muz. A. Sta
nišauskas.

Girdėjęs.

VYČIŲ SVARBUS
POSĖDIS

L. Vyčių Naujos Anglijos 
apskrities valdybos ir kuo
pų pirmininkų bei raštinin
kų posėdis įvyks vasario 5 
d. 3 vai. po pietų vyčių kam
bary, 137 Emerson St., So. 
Boston.

Susirinkimas labai svar
bus, nes numatoma daug 
naujų reformų mūsų apskri
ty, todėl visus širdingai pra
šau dalyvauti ir paruošti 
naudingų siūlymų.

Prašau atvykti laiku!
Pr. Razvadauskas, 

L.V.N.A. Anskr. Pirm. 

salėj, Salmon ir Vanango 
Avė., rengiamas didžiulis 
kortų vakaras. Pradžia 3:30 
vai. popiet.

— Vasario 11 d? sodalie
tės turės gražų parengimą. 
Pradžia 7:30 vai. vak.

— Vasario 21 d. organi
zuojama parapijos beno nau
dai rengiama vakaras. Vi
sas pelnas skiriama orkestro 
įrankiams įsigyti.

Naujas vikaras
Per ilgus metus šv. Jurgio 

parapijai klebonavo pats 
vienas kun. Zimblys. Tik 
pernai birželio pradžioje jis 
gavo sau pagelbininką kun. 
J. Degutį, kuris gruodžio 
28 d. paskirtas vikaru iš 
Shenandoah, Pa. Jo vieton 
atkeltas iš šv. Kazimiero pa
rapijos kun. Jeronimas Bag
donas.

Šv. Kazimiero parapija
Sekmadienį, sausio 29 d., 

parapijos naudai šv. Kazi
miero jaunųjų choras rengia 
teatrą ir šokius par. salėj, 
331 Earp St.

Teatro pradžia 6:30 vai. 
vak. šokiai prasidės 8:30 
vai. vak. Gros geras orkes
tras. Įžanga 35 c.

Svarbi pramoga
Visiems žinoma, kad jau 

artinasi paskirtoji lietuvių 
diena Pasaulinėje parodoje 
— rugsėjo 10 d. New Yorke.

Pasižadėję joje dalyvauti 
chorai turės nemažai išlai
dų, todėl jau laikas jiems 
kelti fondą.

Šv. Kazimiero par. choras, 
muz. Jono Mickūno veda
mas, pilnai pradėjo ruoštis. 
Choras rengia savo pramo
gą, kad sudarytų kelionei 
kapitalo. Iš anksto skelbia
ma, kad vakaras įvyks sek
madienį, balandžio 16 d. šv. 
Kazimiero par. salėje, 331 
Earp St.

Choras prašo visų būti 
maloniais išgirsti jo prašy
mą: nieko nerengti tą dieną, 
o visiems atsilankyti ir pa
remti chorą, kurs iš anksto 
dėkoja. K. J. D.
Būsimi lietuviai kapitonai
Sausio 9 d. į Philadelphi- 

ją atplaukė iš Italijos lai
vas, kuriame buvo du jau
nuoliai lietuviai, būsimi lai
vų kapitonai. Sustojus Itali
jos laivui, išlipo lie
tuviai jaunuoliai, būsimi ka
pitonai Vladas Šurkus ir 
Vytautas Svetikas. Svetikas 
kilęs iš Baisogalos, o V. Šur
kus iš Kauno.

Abu ėjo aukštus mokslus 
Kaune. Apgailestaujama, 
kad šių žodžių rašytojas vė
lai susitiko ir mažai teko 
išsikalbėti. Busimieji kapi
tonai dėvi gražią uniformą, 
po miestą vaikščiojo civili
niais drabužiais.

Išsikalbėjus, pasisakė esą 
Lietuvos vyriausybės pa
skirti stipendininkai lavin
tis jūrininkystės ir siekti 
kapitono laipsnio. Vladas 
Šurkus pas gimines lankėsi; 
ir su juo neteko kalbėtis. 
Užklausus, ar nebaugu važi
nėtis, nes dabar pavojus, vi
sur neramumai, atsakė: 
„nėra baimės, bet turim bū
ti atsargūs, nes, plaukiant 
laivui per Ispanijos vande
nyną, kelis sykius buvom 
apšaudyti, bet vis laimingai 
perplaukėm”. Teko džiaug
tis jaunuolio mandagumu ir 
kalba, kuri suteikė didelio 
malonumo; norėjau vis dau
giau ir daugiau kalbėtis.

Svetikas pasakė, kad dar 
sykį atplauks laivas, apie 
vidurį kovo mėn.; tai jau 
būsią paskutinė kelionė, ku-

ria būsiąs užbaigtas kapito
no mokslas.

Palinkėjau viso labo ir 
tuomi baigiau kalbą.

Sodaliečių veikimas
Šv. Kazimiero par. soda- 

lietės rengia „Gigantic Va
lentine Dance” sekmadienį, 
vasario 12 d. par. auditori
joje, 331 Earp St. Pradžia 
8:30 vai. vak. Bilietas 35 c. 
Bill Smith & His Blue Aces 
orkestras gros šokiams.

Sodalietės visus užprašo 
iš anksto, kad būtumėm pa
sirengę dalyvauti • tame 
linksmame baliuje. Visi tu
rėtumėm paremti sodalietes, 
nes jos daug darbuojasi ir 
remia visus parapijos reika
lus. Rodykim savo prielan
kumą, lankydami jų paren
gimus. K. Dryža.

Jaunuolhi pramoga
Liet, jaunuolių sporto klu

bas vasario 10 d., penktadie
nį, 8 vai. vak. par. klubo sa
lėje, 928 E. Moyamensing 
Avė., rengia šokius — Va
lentine Dance. Gros du or
kestrai. Bilietas tik 40 c.

Kai šis klubas rengia, vi
sada turi pasisekimo, daug 
atsilanko žmonių, kurie tuo
mi paremia jaunuomenę. Vi
si kviečiami atsilankyti. Jau
nuoliai niekada nepamirš 
paramos. Šis klubas yra pa
sirinkęs Ameriką savo laik
raščiu ir noriai jį skaito.

t Mickūnaitė Floridoje
Sausio 18 d. žinoma artis

tė Em. Mickūnaitė drauge 
su 4 artistais išvyko į Mia
mi, Floridą, kur vaidins ope
roje. Ji turi sudariusi sutar

Sausio 27 d., 1939 m.

, Į
Sausio t

Niekas Nenori Būti Atsilikėlis, 
todėl visi ruošiasi užsisakyti

Amerika
1939 metams, 

NES
tai įdomus, turiningas, įvairus laikraštis; 
kas „Ameriką” pradėjo skaityti — su ja ne
nori skirtis,

NES
AMERIKA stengiasi patenkinti savo skaity
tojų pageidavimus, duodama daug žinių iš 
Tėvų žemės — Lietuvos, pranešdama apie 
svarbiausius pasaulyje įvykius, plačiai nu
šviesdama kiekvienam būtinai reikalingus ži
noti dalykus.

ŠIANDIE
nė vienas sąmoningas lietuvis negali būti be 
gero lietuviško laikraščio, kurs yra gyveni
mo veidrodis ir drauge švyturys, todėl 

SKAITYK,
platink ir remk savo laikraštį

AMERIKA —
423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Metams tik 2 dol. Pusmečiui $1.10, 3 mėne
siams — 60c.
Į Lietuvą metams $2.75; pusmečiui $1.50.

PATERS
DALYVE

Šią sai 
lankėsi m 
Patersono 
pranešė 1 
tersono c 
niai priėi 
lyvauti I 
mybės š1 
kysianči; 
je vasari 
choras, aj 
vyks orgs 
Jų pastai 
kleb. kun 

Brooklj

prastai 
Patersono 
mą ir su

ANGEL
PARA

tį 2 metams ir nežinia, kada 
grįš. Išvažiuodama Emilija 
sakė turėsianti pasitarimų 
su įvairiais klubais, būsianti 
gal kviečiama kitur, todėl 
negrįšianti gal iki pavasa
rio.

Mickūnaitė daug dainuoja 
įvairiose radijo stotyse di
džiausiu pasisekimu. Jos 
balsas labai mėgiamas. Ten
ka tik palinkėti artistei Ma
kūnaitei didžiausios laimės. 
Telydi pasisekimas ją visur 
ir visada dainos mene.

/ K. Dryža.

Nauja valdyba
Sausio 15 d. metiniame 

Lietuvių Biznierių ir Profe
sionalų Sąryšio susirinkime 
naujon valdybon išrinkti: 
pirm. G. W. Gudze, vicepirm. 

j J. Sutkaitis, prot. rašt. P. 
Staniškis, ižd. K. Dalbukas, 
f in. rašt. W. Sidabras (jau
nuolis, mūsų atletas; direk
toriai ir iždo globėjai: A. 
Užumeckis, W. Wallace, J. 
B. Tribulas ir C. J. Kirilauc- 
kas; teisių patarėjas C. S. 
Cheleden.

Nario mokestis vienas do
leris metams; gali priklau
syti ir nebiznieriai. Ižde da
bar $100; narių 150. Ši svar
bi organizacija stiprios lie
tuviškos dvasios, lietuvybei 
ir mūsų kolonijos garbei 
daug nuveikė.

Linkime naujai valdybai 
sėkmingai ir sąžiningai dar
buotis visų šio miesto ir 
apylinkės lietuvių labui.

Fr. Pūkas.

Atšven 
jos gyvai 
ir dabar j 
antrą šin 
ras yra p 
la labiau 
rodyti, k 
lietuviškc 
jos. šiai 
visa eilė

Vasarų 
giamas g 
mų juoką 
Į šią prai 
si parapr 
nys, kuri 
laiką pi a 

Vieta - 
Viršutinė 
dinimas, 
geram or 
Kiekviena,

trupinėlis
gyvenimo

Bilietai
tik 35 c.

Visi j s 
karą vas

LIET. 1
BIURO

Lietuv 
Biuro, 1 
bos nut 
Bario n 
dienį, 8 
metinis 1 
mas; vis 
mi daly\ 
lyvauti ] 
kretoriui 
jiems ati 
mas įvyk 
talpose- 
Brooklyn

Visų į 

draugijų 
pasirūpiu

DIDŽIAUSIA DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 
Williamsburgh’e Skelbia Savo 

JANUARY CLEARANCE SALE 
(Išpardavimą nužemintom kainom)

VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ PALTŲ

OVERCOATS
Visi $18.00 vertės dabar po-----------$12.50
Visi $22.50 vertės dabar po-----------16.50
Visi $28.50 vertės dabar po----------- 21.50

Bi kurie $35 iki $45 vertės puikiausi darbo paltai (Over
coats) ištisai rankų darbo ir tikrai vilnoniai po $27.50 
Visos vyrų ir Jaunų Vyrų Siūtų kainos yra nužemintos 

sulyg aukščiau nurodymo.

Henry Narius Sons
670 Grand Street, corner Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.
Klauskite apie mūsų dešimtį lengvų išmokėjimų planą.

Apylinkę 

je, įvyki

Ange



1939 metams, 

rus. laikraštis; 
ti — su ja ne-

Sausio 27 d., 1939 m. 
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VIETOS ŽINIOS
PATERSONO CHORAS
DALYVAUS MINĖJIME

AMERIKA

Dienos reikalams. Visi, ypač 
jaunimas, kviečiami atsilan
kyti.

BRONX, N. Y.

Necko dalyvaus A. Ališaus
kienė, B. Skardžiūtė ir A. 
Vasiliauskas. Jei kas dau
giau norėtų važiuoti, prašom 
susitart su paminėtais asme-

dėjimo vadovybes sudarė 16 
rusų ir 371 žydas, kurių 265 
buvo iš New Yorko miesto 
atvykę.

LICENSES
BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

i savo skaity- 
laug žinių iš 
lešdama apie 
, plačiai nu- 
eikalingus ži-

negali būti be 
s yra gyveni- 
ys, todėl

Šią savaitę redakcijoje 
lankėsi muz. A. Grigoraitis, 
Patersono vargonininkas ir 
pranešė linksmą žinią: Pa
tersono choras labai malo
niai priėmė pakvietimą da
lyvauti Lietuvos nepriklau- 
mybės šventės minėjime, į- 
kysianČiame McCaddin salė
je vasario 12 d. Patersono 
choras, apie 50 asmenų, at
vyks organizuotai autobusu. 
Jų pastangas labai remia 
kleb. kun. J. Kinta.

Brooklyno lietuviams, y- 
pač jaunuomenei, bus nepa
prastai malonu pamatyti 
Patersono lietuvišką jauni
mą ir su juo susipažinti.

salėje. Jei draugijų susirin
kimai nebeįvyks, draugijų 
valdybos turi teisę ir parei
gą paskirti atstovus.

Tikime, kad neliks nei vie
nos draugijos, kuri nebūtų 
atstovaujama minėtame su
važiavime.

Feder. Apskr. Valdyba.

Sausio 14 d. mirė visiems
nimis. Vietinis.

35 KP. SĄJUNGIEČIŲ 
VAKARIENĖ

rooklyn, N. Y. 

$1.10, 3 mene-

s ir nežinia, kada 
šluodama Emilija 
liauti pasitarimų 
i klubais, būsianti 
ama kitur, todėl 

gal iki pavasa-

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS CHORAS

itė daug dainuoja 
radijo stotyse di- 
pasisekimu. Jos 

ii mėgiamas. Ten- 
nkėti artistei Mic- 
idžiausios laimės, 
isekimas ją visur 
iainos mene.

/ K. Dryža.

ja valdyba

15 d. metiniame 
iznierių ir Profe- 
ryšio susirinkime 
ildybon išrinkti: 
r. Gudze, vicepirm. 
is, prot. rast. P. 
ižd. K. Dalbukas, 

W. Sidabras (jau- 
įsų atletas; direk- 
iždo globėjai: A. 

i, W. Wallace, J. 
s ir C. J. Kirilauc- 

patarėjas C. S.

Atšventus pernai parapi
jos gyvavimo 50 m. sukaktį 
ir dabar pradedant žengti į 
antrą šimtmečio pusę, cho
ras yra pasiryžęs savo veik
la labiau pasižymėti ir pasi
rodyti, kad jaunimas pilnas 
lietuviškos dvasios, energi
jos. šiais metais numatyta 
visa eilė pramogų.

Vasario 5 d. 5 v. v. ren
giamas gražių dainų, links
mų juokų ir šokių vakaras. 
Į šią pramogą kviečiami vi
si parapijiečiai ir tie asme
nys, kurie mėgsta maloniai 
laiką pialeisti.

Vieta — parapijos salė. 
Viršutinėj daly dainos, vai
dinimas, o po to, griežiant 
geram orkestrui, bus šokiai. 
Kiekvienas pažįstamų tarpe 
galės pasidalinti džiaugsmo 
trupinėliais arba stambiais 
gyvenimo įvykiais.

Bilietai mūsų rėmėjams 
tik 35 c.

Visi į šį dainų ir šokių va
karą vasario 5 d.

Prasčifmietis.

Mot. S-gos 35 kp. sausio 
22 d. surengė vakarienę, ku
rioje dalyvavo per 100 asme
nų. Scenoje atvaizduotas Le
lijos ir Kopūsto pasikalbėji
mas. Vaidino Jekupčionytė 
ir P. Pivariūnaitė.

Kalbas pasakė kleb. kun. 
Paulonis, kun. Petrauskas,
S. Subatienė, A. Spaičis, A. 
Pažereckienė. Vadovavo kp. 
pirm. M. Brangaitienė.

Vakarienei visą duoną au
kojo p. Pučkarienė. Daug 
prisidėjo M. Kučinskienė, 
Damaradienė, O. Bertulienė, 
A. Slivinskienė, M. Pužaus- 
kienė, A. Kazlauskienė, O. 
Bartkienė, B. Kazlauskienė,
T. Jekubčionienė.

Sąjungietės labai dėkingos 
varg. Dulkei už palinksmini
mą gražiomis dainelėmis ir 
skambinimu. Po vakarienės 
varg. Dulkė paskambino pia
ną, o Stupuris grojo armo
nika, tad svečiai galėjo pui
kiai pasilinksminti gražiai 
išpuoštoje salėje.

Mūsų sąjungietės labai 
dėkingos 24 kp. narėms už 
gausingą atsilankymą. Ačiū 
ir 29 kp., kurių 3 narės buvo 
atvykusios. Visoms vieš
nioms ir svečiams nuoširdus 
ačiū.

M. Brangaitienė,
Kp. pirm.

gerai žinomas Pranas Kap- 
činskas, 50 m., sirgęs vieną 
savaitę plaučių uždegimu. 
Dideliame nuliūdime liko 
žmona ir 6 vaikai, kurių jau
niausias 3 metų. Vyr. duktė 
ištekėjus už Ant. Vainio; 
juodu prieš Kalėdas sulaukė 
sūnelio, kurio krikštynose 
sausio 8 d. velionis jau ne
galavo. Nors darytos di
džiausios pastangos ligoniui 
išgelbėti, bet mirtis nugalė
jo.

Šermenys suruošta na
muose. Daug pažįstamų ir 
giminių lydėjo sausio 17 d. 
iš šv. Anzelmo bažnyčios į 
šv. Raimundo kapines. Ge
dulingas mišias atlaikė kun. 
K. Keidošius, kurs į kapines 
velionį nulydėjo. Laidotuvė
se patarnavo grab. J. Garš
va.

Velionis' priklausė prie 3 
draugijų — šv. Jono, šv. Izi
doriaus ir šv. Kryžiaus; šių 
draugijų nariai gausiai jį 
palydėjo paskutinėje šios 
žemės kelionėje. Lydėjęs.

GREAT NECK, L. I.

Federacijos metinis susi
rinkimas įvyko sausio 9 d.; 
visi nariai dalyvavo. Nauja 
valdyba užtikrino sėkmingus 
darbo metus nariams ir Fe
deracijos vardui pakelti. 
Dvasios vadas, kun. Lekešis, 
atsilankė į susirinkimą ir 
pasakė skatinančią _kalbą. 
Pagyrė Federacijos darbus 
ir užprašė narius prikalbint 
savo jaunimą prisirašyti 
prie Vyčių.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

Pranešame, kad laikraščio 
AMERIKOS skaitytojai, ku
rie dar nesuspėjo atnaujinti 
prenumeratos 1939 metams, 
bet atsinaujins iki vasario 
15 d., gaus po gražų sieninį 
kalendorių. Taigi, kol yra į- 
vairių gražių kalendorių, 
prašome pasinaudoti šia pro
ga.

Administracija.

Pereitais metais Queens 
apskrity fed. valdžia išmo
kėjo darbininkams už viso
kius viešus darbus 51 mili
joną dolerių.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11298 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 241 
Driggs Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH FINGERER & MAX LENOBEL 
241 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

Ar esi varginamas 
viduriu užkietėjimo?

PASIGELBEK ŠIUO PAPRASTU, 
BET MALONIU BODU!

ĮVAIRIOS ŽINIOS

500,000 Brooklyno piliečių 
reikalauja nugriauti Fulton 
gatvės viršutinį geležinkelį 
iki liepos 1 d. Jie taipgi rei
kalauja, kad policija geriau 
prižiūrėtų miesto tvarkos, 
kad teisėjai nepasigailėtų 
valgių, kad būtų nuodugniai 
peržiūrėta namų pašalpos 
bedarbiams davimo tvarka.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7416 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 170 Nassau Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con- 
cumed on the premises.

CHARLES KUCHLEWSKI
170 Nassau Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3467 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1645 
St. Johns Pl., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JULIA SAMILOWITZ
1645 St. Johns Pl. Brooklyn, N. Y

Ex-Lax yra malonaus skonio, gerai vei
kiantis, modemus diuosuotojas.

Ex-Lax turi gardaus šokolado skonį. 
Jis yra visiškas ir patikimas, betgi 
švelnus veikime. Sutelkia geras pasek
mes be apsunkinimo ar nemalonumo.

Ex-Lax yra Amerikoje labiausiai par
duodamas lluosuotojas — jis yra lygiai 
geras valkams kaip ir suaugusiems. 
10 c. ir 25 c. dėžutės yra pas jūsų vais
tininką!

SUŽEISTAS LAUKIANT 
DARBO

LIET. UNIVERSALINIO
BIURO SUSIRINKIMAS

Brooklyno atstovai Wa
shingtone sudarė įstatymo 
projektą legalizuoti lenkty
nes, kurių pelnas eitų bedar
biams sušelpti. Atstovai sa
ko, kad Amerikos žmonių 
milijonai dolerių, plaukią 
svetur, galėtų būti suvartoti 
namie.

Pasaulinei parodai prisi
rengimai eina smarkiai pir
myn. Dauguma namų ir sky
rių jau baigti. Sveikatos 
skyrius bus įdomiausias: 
bus žmogaus griaučiai, ku
rie kalbės ir daug kitų pra
šmatnybių.

Dr. Richard Kevin jau 50 
metų, kai gydytojas. Jis yra 
St. Mary’s ligoninės gydyto
jas.

Kai kuriems Brooklyno pi
liečiams nusibodo naujas į- 
statymas, kuriuo reikalauja
ma, kad jaunuoliai, gavę lei
dimą vesti, turi laukti 3 die
nas, kol tas leidimas įsiga-

SMĖLYNAI PAVERČIAMI 
PUŠYNAIS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11461 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 398 
Central Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ISRAEL HELLERMAN 
Hcllerman’s Dairy

393 Central Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11428 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 458 
Graham Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL VOLPER
453 Graham Ave. Brooklyn, N. Y.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JI PAKEIČIANČIŲ! 
Gaminama vienas tikras Ex-Laxl 
Įsidėmėkit raides „E-X-L-A-X" ant 
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukit tikro Ex-Laxl

okestis vienas do- 
ms; gali priklau- 
nznieriai. Ižde da- 
narių 150. Ši svar- 
sacija stiprios lie- 
ivasios, lietuvybei 

kolonijos garbei 
jikė.

j naujai valdybai 
ir sąžiningai dar

gų šio miesto ir 
lietuvių labui.

Fr. Pūkas.

Lietuvių Universalinio 
Biuro, Ine., direktorių tary
bos nutarimu, šių metų va
sario mėnesio 4 d., šešta
dienį, 8 vai. vak. kviečiamas 
metinis šėrininkų susirinki
mas; visi šėrininkai prašo
mi dalyvauti. Negalėsią da
lyvauti prašomi pranešti se
kretoriui, kam pavedama 
jiems atstovauti. Susirinki
mas įvyks savo įstaigos pa
talpose — 423 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Biuro sekretorius.

Sausio 17 d. Antanas Ur- 
nikas, 40 metų, laukęs prie 
darbo ieškojimo įstaigos 
drauge su kitais darbinin
kais, kada įstaiga bus atida
ryta, sutiko skaudžią nelai
mę. Staiga lūžo stovėjimo 
vieta ir Urnikui nulaužta ko
ja. Sužeistasis nugabentas į 
šv. Kotrynos ligoninę.

DAILĖS PARODA

DRAUGIJŲ DĖMESIUI

V. J. Vitkus ir Ig. Bana- 
sevičius, lietuviai dailinin
kai, Maspetho knygyne (171- 
10 Grand Ave.) turi išstatę 
savo paveikslus, kuriuos ga
lima pamatyti kasdien nuo 
1 iki 9 vai. vak., o šeštadie
niais nuo 10 vai. iki 6 vai. 
vak. Įėjimas dykai.

lUTL'Vfi |

Savo $
(•)

SALE t
nom) ®
PALTŲ |

ITS
- ~ $12.50 |

- - 16.50
------- 21.50 I 

jį 
arbo paltai (Over- | 
noniai po $27.50 I 
š yra nužemintos i
°. i

i Sons
Manhattan Avė. į 

mokėjimų planą. f

Visų apylinkės katalikų 
draugijų valdybos prašomos 
pasirūpinti, kad jų draugi
joms būtų atstovaujama 
Apylinkės Katalikų Seimely
je, įvyksiančiame sausio 29 
d. Angelų Karalienės par.

PRAMOGA PASAULINEI
PARODAI PAREMTI

Vasario 5 d. Susivieniji
mo salėje rengiami šokiai, 
kurių pelnas skiriamas Pa
saulinės Parodos Lietuvių

ANTRAS MUZIKOS

VAKARAS
ĮVYKS ŠĮ

Penktai, SAUSIO - JAN. 27 d.
Lygai 8:30 vai. vakare

Susivienymo Salėje,
197 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Visus nuoširdžiai kviečia
Am. Liet. Muzikos Menininkų Dr-ja.

Varėna, Alytaus apskr.— 
Varėnos — Merkinės ūkinin
kų laukuose tęsiasi dideli 
plotai smiltynų, išmargintų 
smulkiais pušynėliais ir ka
dugių krūmais. Iš tokių lau
kų ūkininkai turi maža nau
dos; čia net grikiai menkai 
auga. Ūkininkai vargingai 
gyvena, savo nepriteklius 
papildydami grybų ir malkų 
pardavimu. Dabar valdžia 
ruošiasi iš ūkininkų nupirk
ti žemės ūkiui netinkamus 
smėlynus ir juos apželdinti 
pušynu. Ūkininkai, gavę pi
nigų už netinkamas žemes, 
galės geriau įsikurti savo 
derlingesniuose plotuose. 
Tuose plotuose, kur prieš 
karą vasarą stovyklaudavo 
rusų kariuomenės pulkai, o 
dabar tiktai vėjas smėlį gai
nioja, sužaliuos jaunas pušy
nas. šita priemonė pakels 
vargingų Varėnos — Merki
nės dzūkų gerovę.

BROOKLYN 
CENTRAL PALACE, 

Inc.
I. Miller, Sav.

Salė baliams, banke
tams, vestuvėms ir ki

tokiems tikslams.

16-18 Manhattan Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

EVergreen 4-6696

Tel.: MArket 2-5270 J

J GOLDEN STAR f
§ BOTTLING CO. f
p t?
i J. Krallkauskas — Savininkas J 

Gamintojas Geriausios Rūšies <£
Nesvaiginančių Gėrimų J*

Pamėginkit mūsų specialų Drink- $
Mixer TOM COLINS |

e Taipgi parduoda lietuviško bra- 5* 
J voro alų iš New Britain *£
jCREMO „CONNECTICUT BEST” | 

Pristato pareikalavus: Galiūnams, J 
'krautuvėms, vestuvėms Ir t.t.

Reikalaukite visur to vardo J 
!Sodės Ir Alaus >£

F---------------------------- -------
i

Į SOF’S
SMART SHOES

ČEVERYKAI VISAI ŠEIMAI
ŽEMOMIS KAINOMIS

Dr. Posner’s ir 
Douglas vyrams ir 
moterims aukštos 

rūšies čeverykai 
nupigintomis 

kainomis

329 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Federacija nutarė įsigyti 
vieną „Amerikos” šėrą ir 
kitais būdais paremti savo 
laikraštį „Ameriką”. Nutar
ta užmokėti metinius mokes
čius į centrą ir į apskritį. 
Gavėnios metu bus užpra
šytos mišios už Federacijos 
narius.

Visais balsais nutarta pa
minėti Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo šventę. 
Greatneckiečiai dar nebuvo 
surengę didelės programos, 
tad šį kartą pasirodysime. 
Visi prisidėkime prie šios iš
kilmingos šventės. Mes ži
nom, kad šis minėjimas, tik
rai lietuviškas, labai pasi
seks ir tikim, kad jame da
lyvaus tiek lietuvių, kiek dar 
Great Neck nematė. Mums 
pagelbės kun. J. Balkūnas, 
red. J. B. Laučka, inž. A. J. 
Mažeika ir kiti. Bus kviečia
mi keli dainininkai. Viskas 
atrodo gerai. Skaitykit kitą 
„Amerikos” numerį ir dau
giau sužinosite. Minėjimas 
įvyks vasario 18 d., šeštadie
nį.

lioja. Bet, apskritai, toks į- 
statymas yra geras, nes sku
bios vestuvės labai dažnai 
baigiasi nesutikimais ir per
skyromis.

Vienas Rusijos valstybi
nio Smolensko banko vedėjo, 
ištarnavusio prieš karą net 
21 metus, sūnus V. Z. laik
raštyje „Social Justice” ra
šo, kad, įsigalėjus Rusijoje 
komunistams, visas svarbes- 
nias ir atsakomingas vietas 
užėmė žydai ir kad 1918 m. 
Kijeve visuose sumišimuose 
didžiausią vaidmenį vaidino 
žydai; per aštuonis tų metų 
mėnesius ten net dešimt tūk
stančių nekaltų asmenų nu
žudyta. čekos raštinėje, ku
ri tada buvo Nr. 5 Sadovaja 
gatvėje ant cementinių grin
dų, kur komunistai žudyda
vo, buvo net pusė pėdos 
žmonių kraujo pritekėję.

NAUJAS NEMUNO
UOSTAS

Jurbarkas, Raseinių apsk. 
— Nemunas turi du žymes
nius uostus — Kaune ir 
Smalininkuose, kur garlai
viai ir baidokai gali atsire- 
montuoti ir stovėti žiemos 
metu. Nemuno laivininkys
tei besiplečiant, šių uostų 
jau nepakanka. Tarp Jur
barko ir Smalininkų dar ru
sai buvo pastatę Kalnėnų 
žiemos uostą, bet juo nepa
togu naudotis, nes jis yra 
toliau nuo miesto. Dabar 
tvarkomas Nemunas Jur
barko rajone ir susidaro są
lygos čia įrengti žiemos uo
stą. Numatoma upės srovę 
pasukti į Kidulių pusę ir da
bartinėje Nemuno vagoje 
pastatyti uostą, kuriame ga
lėtų laivai ir baidokai žie
moti ir atsiremontuoti.

Šį šeštadienį Kasmočiaus 
salėje bus vyčių „Hobo” šo
kiai. Kviečiam visą mūsij 
jaunimą atsilankyti. Laukia-
me ir plačiosios apylinkės 
vyčių. Salė gražiai išpuošta. 
Bilietas tik 40 c.

Vasario 18 d. pas mus 
lankysis Maspetho choras ir 
suvaidins gražų veikalą „Sli- 
džiuoju keliu”. Tai bus Lie
tuvos nepriklausomybės 
šventės minėjime. Visi pra
šomi ruoštis dalyvauti šiose 
iškilmėse.

Trys nariai išrinkti atsto
vauti mūsų Federacijos sky
riui Apylinkės Katalikų Sei
melyje, kuris įvyks sausio 
29 d. Angelų Karalienės par. 
salėje, Brooklyne. Iš Great

Buvęs Petrapilio metodis
tų kunigužis dr. Jurgis A. 
Simonas viename Londono 
laikraštyje parašė, kad 1918 
m. Petrapilyje buvo šimtai 
žydų agitatorių iš New Yor
ko atvykę, kad šiaurinės Pe
trapilio dalies komunistų ju-

HAVEM EYE R 8-0259 
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue 
: -maspetm^n. y.;

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS
Biznio Vedėjas 

409 Grand Street,
Tel. EVergreen 7-8451

se

Papuoškite savo namus 
naujais „Dienet Setais”.

Paimame senus rakandus 
ir juos perdirbę padarome 
kaip naujus. Už nedidelį 
primokėjimą i š m a i no m e 
naujus rakandus į jūsų 
nūs.

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKAS

RESTORANAS
BAR ir GRILL

Gaminam Valgius Amerikoniš
ko ir Lietuviško Stiliaus. Čia 
taip pat galima gauti Ameri
kos išdirbimo ir importuotų 

degtinių, visokių vynų 
ir gero alaus

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
Brooklyn, N. Y.91-93 Warwick St., Newark, N. J. |> 

f

Brooklyno Graboriai

| Tel. Virginia 7-4499 |

| ESTATE OF I
| BARRY P. SHALINS f 
| (ŠALINSKAS) |

| Laisniuotas Graborius |

x Graži, moderni koplyčia ir poll- v 
v; slul gražūs kambariai duodama X 
X nemokamai. Samdo automobilius $ 
4$ įvairiems reikalams. Kainos labai X 
X prieinamos. ©

| 84-02 Jamaica Ave. | 
| Brooklyn, N. Y. x
X (Prie Forest Parkway) $

•

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street 
Brooklyn, N, Y. i

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

STEPHEN AROMISKIS |
(ARMAKAUSKAS) I

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS 

Garboriai - Balsamuotojai

-Graborius - Balzamuoto jas >
\ MODERNIŠKA KOPLYČIA J

; 423 Metropolitan Ave., ;
; Brooklyn, N. Y.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 

Duodu automobljlus vestuvėms, 

krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

EVergreen 8-9770

Phone STagg 2-0783 |

Night HAvemeyer 8-1158

/
JOSEPH GARSZVA

Graborius ir Balsamuotojas

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

231 Bedford Av. B ’klyn, N.Y.
337 Union Av., Brooklyn, N.Y

Namas tas pats, tiktai miesto pa 

tvarkymu pamanytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS 
UNDERTAKER AND EMBALMER 

REAL ESTATE, — GENERAL INSURANCE

54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.



Brooklyn, N. Y.

t

MASPETHO ŽINIOS

PUIKUS BALIUS

29 PIRKITE SAVO LIKERĮ ŠVENTĖMS

SU PASITIKĖJIMU

MANHATTAN LIQUOR KRAUTUVĖJE

264

Manhattan Liquor Store
MIRĖ 264 Grand Street, Kampas Roebling St., Brooklyn

3

loĮoioioio;

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS MINĖJIMAS 

McCADDIN SALĖJE

Amžinojo Rožančiaus ir 
Angelo Sargo vaikelių drau
gijos šį sekmadienį 9 vai. 
eis bendrai prie Komunijos.

reikalai, 
tai vieta, 
atsimini- 
lietuvių. 

patogiau-

Darbc 
šiomis (

Ateik — pa- 
vakaras buvo

East New Yorko pilieq 
draugija reikalauja, kai 
miestas stengtųsi pagražinti 
jų apylinkę ir centrą.

Kat. seimeliui užsibaigus, 
tą patį vakarą bus Gyvojo 
Rožančiaus Draugijos ba
lius. Įžanga 35 c. Bus šokių 
ir žaidimų.

Parapijos choro dainų ir 
šokių vakaras įvyks par. sa
lėje vasario 5 d. Bus dainų 
ir visokių žaidimų. Įžanga 
35 c.

Nauja 
m |ti 
prenden

ANTRAS MUZIKOS 
VAKARAS

tis į i 
talikai 
kurios 
žiūrėto, 
daugiai 
šalyje ; 
ir kad 
gas?

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

Mėgiai 
Geriau 
Tai bf 
Neduo 
„Gera 
Masto

gūs šokiai, kuriems gros Jo
no Navicko vedamas Nak
ties Pelėdų orkestras. Bilie
tai labai prieinama kaina — 
tik 40 centų.

nėję s 
apie Ka 
darbus’

Amer 
svai, ni 
savo m 
zacijas, 
dentųs 
cijų su 
jokių p

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Brook! 
žvalginii 
„naujien 
viai gyvi 

-^neturinti

didžiausioje, geriausioje, žemiausių kai
nų ir labiausiai pasitikimoje regtinės 

krautuvėje, Brooklyne.

1 219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y.
į (Williamsburgh Bridge Plaza)

Degtinė yra dovana, kuri tikrai 
patenkins, jei pirksite

Grand St., Kampas Roebling St.

Piliečių klubo biznio sky. 
riaus susirinkimas įvyį 
sausio 27 d. 8 vai. vak. kinį 
patalpose, 280 Union Avė.

Komitetas,

Sausio 27 d., 1939 m.
=*-wa

Lietuvos Nepriklausomybes
21 Metų Sukakties

Iškilmingas Minėjimas
Sekmadienį, Vasario-Feb. 12,1939

Erdvioje McCADDIN SALĖJE
Berry, So. 2nd ir So. 3rd Streets, 

Pradžia 4 valandą po piet. Bilietas 40 centų
* NUO 7 VAL. VAKARO ŠOKIAI, KURIEMS GROS

J. Navicko ’’Nakties Pelėdų” Orkestras
VISI BROOKLYNO IR APYLINKĖS LIETUVIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI Į ŠĮ MINĖJIMĄ, KURIO PRO

GRAMA BUS TIKRAI ĮVAIRI IR ĮDOMI.

— Antradienį, sausio 31

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 21 metų su
kaktis šiemet minima vasa
rio 12 d., sekmadienį,.4 vai. 
popiet, McCaddin salėje, 
esančioje Berry St., tarp So. 
2 ir So. 3 St. Minėjimą ruo
šia Federacijos apskritis.

Programoje: Garso redak
toriaus M. Zujaus kalba, 
Brooklyn© ir Maspetho 4 pa
rapijų jungtinis choras, New 
Jersey kelių parapijų chor^ų 
grupių dainos; įvairių solis
tų ir atskirų grupių rinkti
nės dainos; Angelų Karalie
nės ir Apreiškimo par. ber
niukų galingi Lenai; Apreiš
kimo par. mokyklos mokinių 
baletas ir kitos Įvairybės.

Malonu pranešti, kad Gar
so redaktorius Matas Zujus, 
šios apylinkės visuomenei 
gerai žinomas asmuo, sutiko 
atvykti į Brooklyną ir pasa
kyti Nepriklausomybės šven
tės minėjimą kalbą. Seniai 
matę šį nuoširdų visuomenės 
veikėją turės čia puikiausios 
progos atnaujinti pažintį, o 
visi — pasiklausyti jo įdo
mios kalbos.

Seniai jau girdėjome ir

didžiulį chorą, o vasario 12 
d. toks choras bus. Jungtinis 
choras vasario 12 d. dainuos 
tas dainas, kurios skiriamos 
Pasaulinės parodos Lietuvių 
Dienai. Iš anksto galėsime 
žinoti bent dalį būsimos dai
nų šventės programos.

Nujaučiame, kad visiems 
bus malonu pamatyti New 
Jersey jaunimą, kurio kelios 
grupės, tikimasi, dalyvaus 
su savo atskirais numeriais. 
Taigi, šiemet programa kito
niškesnė, nei ankstesniuose 
parengimuose. Pažymėtina, 
kad minėjimas vyks McCad
din salėje, kuri seniau buvo 
lietuvių mėgiamiausia vieta. 
Kaip brooklyniečiams žino
ma, šioje salėje vykdavo di
džiausi lietuvių- parengimai, 
gražiausi vaidinimai, kurių 
metu nuolat gyvastingai pri
siminta Lietuvos 
McCaddin salė — 
turinti įdomiausių 
mų tūkstančiams 
Tad atsiminimais
šia pasidalinti kaip tik Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo šventę minint toje 
salėje, kuri lietuviams gerai 
žinoma, kuri seniau tarnau
davo jų kultūriniams reika
lams.

Jaunimo ir šokius mėgs-

Mūsų jaunieji ir senesnieji 
krepšininkai stengiasi būti 
pirmose eilėse. Bravo, jau
nime!

Šv. Vardo draugijos balius 
įvyks vasario 17 d., par. sa
lėje. Gros Nakties Pelėdų 
orkestras. Įžanga bus tik 25 
c. asmeniui. Užkviesti ir ki
tų parapijų šv. Vardo drau
gijos vyrai. Lauksime visų.

Celia Hovick, 31 m., gyv. 
358 W. 48 St., New Yorke, 
mirė sausio 22 d. Jos kūnas 
išsiųstas į Nanticoke, Pa. ir 
palaidotas sausio 25 d. šv. 
Marijos kapinėse.

Francis Leap, 52 m., gyv. 
1722 Manahan St., mirė sau
sio 23 d. Kings County ligo
ninėje; palaidotas sausio 27 
d. šv. Jono kapinėse.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J. Garšva.

PILIEČIŲ SUSMNĘ

tančios publikos dėmesiui
galima pranešti, kad, pro- d., vėl bus ypatingas laimė- 
gramai pasibaigus, bus sma- jimo vakaras. Ypatingas sa

vo žaidimais.
matysi. Vyrų 
pasėknąingas.

— Kun. J.

Šį sekmadienį mūsų para
pijos salėj įvyks Apylinkės 
Katalikų seimelis. Visos pa
rapijos draugijos raginamos 
tame seimely prisiųsti savo 
atstovus arba draugijų ar 
kuopų valdybos dalyvaukite. 
Prasidės 2 vai. popiet. Tel. STagg 2-7177

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

*
DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-0229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

VALANDOS: 
1—2 P. P. 
6—8 vak. • y
Ir Pagal sutarti 
Tel.: NAvarre 8-1919

J DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS: 
»—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryte 
Tel.: EVergreen 7-6868

Ameri 
Nuomor 
dienomii 
rinktus 
klausim 
knygą 
perskai 
aiškią 
Biblija 
niaimdc 
karna to

Šie fa 
nūs bedi' 
skelbia, i 
nykstant 
mokslo 
nesvarbu 
mokslinu 
džiausi t 
kybą žn 
o nuo į

Kas laimės anglis?
Š. sekmadienį, sausio 20 

d., Rožančiaus draugija iš
leis laimėjimams 3 tonus an
glių. Vakare ruošia šokius. 
Per šokius bus traukimas ir 
jau nusipirkę bilietėlius su
žinos, kas laimėjo anglis. 
Laimėjimų ir šokių pelnas 
skiriamas nupirkti juodus 
bažnytinius rūbus. Savo at
silankymu paremsit garbin
gą tikslą.

.Žinutės
— Vas. 5 d. susituoks Pet

ras Kabašinskas su Joana 
Lizūnaite.

— Krepšininkai vėl laimė
jo prieš Loughlin Lyceum 
55:30 punktais. Šį penkta
dienį žaidžia prieš Ex-Visi
tation komandą. Praeitą še
štadienį buvo nuvykę į Wa
terbury, Conn., kur žaidė 
prieš vyčių komandą.

Balkūnas šį 
sekmadienį sako pamokslą 
Elizabethe per kun. Dam
brausko, marijono, primici
jas.

Moterų vakaras
Ateinantį antradienį tau

tinėje salėje laimėjimų va
karas bus moterų vakaras. 
Į vakarą bus dykai įleidžia
mos tos moterys, kurios at
eis su savo vyrais, draugais, 
giminaičiais, artimais. Ma
noma, kad moterys pasinau
dos ta proga.

Pereitą sekmadienį kun. J. 
Laurynaitis pakrikštijo Pra
no ir Elenos Veniu sūnelį 
vardu Pranas Vytautas. Lin
kime naujam parapijiečiui 
augti, o tėveliams pasi
džiaugti.

Apreiškimo Parapijos Choro 
ANTRI METINIAI

ŠOKIAI
Penktadienio vakare,

Vasario - Feb. 3 d
HOTEL EDISON,

228 W. 47th St., GRAND BALLROOM New York City

Gros LEE CRANE ir jo ORKESTRAS
Bilietai iš anksto $1.00 Prie durų $1.25

Pradžia 9 vai. vakaro
Šie šokiai bus vieni iš smagiausių į kuriuos jūs kada nors esate atsilankę. 

Apreiškimo parapijos Choras visuomet moka surengti puikius parengimus ir 
smagiai palinksminti savo svečius. Gražusis Edison Viešbutis ir tokia pigi kai
na užtikrins kiekvienam galimumą atsilankyti į šiuos šokius.

Kviečia Rengėjai.

Sausio 27 d. Susivienijimo 
salėje įvyks antras muzikos 
vakaras. Dalyvaus solistė 
Ag. Voketaitienė iš New Ha
ven, Conn.; Al. Vasiliauskas; 
pianistas Paul Rotella 
ir jauna šokikė Clarice La 
America. Rengia Amer. Liet. 
Muz. Men dr-ja; bilietas 50 
centų.

Šiam koncertui daininin
kai turi pasirinkę arijų iš 
operų ir lietuviškų dainų. 
Malonių įspūdžių bus vi
siems muzikos meno mėgė
jams.

Rengimo komitetas.

Pirmadienio vakarais jau
nimo klubo parengimai — 
pasilinksminimai vyksta 
kaip paprastai. Tik kiekvie
ną kartą daugiau jaunimo 
atsilanko, šios pramogos dy
kai.

Trečiadieniais parapijos 
jaunimas vis daugiau ir dau
giau įdomaujasi krepšinio 
žaidimais McCaddin salėje.

Krepšinio (basketball) ko
manda turi savo vakarus 
kiekvieną trečiadienį McCad
din salėje, Berry St., So. 
2nd ir So. 3rd Sts., Brookly
ne. čia be visokių pamargi- 
nimų būna šokiai ir krepši
nis su Įvairiomis komando
mis. Įžanga tik 20 c. asme
niui. Lietuvių jaunimas tu
rėtų lankytis tuose vakarė
liuose.

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GEBA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tikrą Lletuviotą 
Duoną. "GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, keiksiu 

Ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia Ir | kitus miestus.

68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

riui atsi 
me pare 
mas net

gyv 
sias gir 
mą yra 
konstitu 
principų 
me.

Žinom 
tiek sak 
yra mo 
tija.

Šį sekmadienį, sausio 
d., Angelų Karalienės par. 
salėje, tuojau po Katalikų 
Seimelio, įvyks didelis ba
lius, kurį ruošia Gyv. Rožan
čiaus draugija. Baliaus pel
nas skiriamas bažnytiniems 
drabužiams. Bus stambus 
laimėjimas. Paėmę laimėji
mų knygutes platinti prašo
me tą vakarą atsiskaityti su 
dr-jos valdyba.

Visi parapijiečiai ir mūsų 
bičiuliai prašomi atsilanky
ti į šį balių, kuris visiems 
patiks. Iš anksto nuoširdus 
ačiū. A. Pažereckienė.

Marija Kaminskienė, 64 
pi. amžiaus, gyv. 215 Bed
ford Ave., mirė sausio 20 d. 
Kings County ligoninėje. Pa
laidota sausio 24 d. šv. Jono 
kapinėse iš šv. Vincento 
Pauliečio bažnyčios.

LIETUVIŠKI BARAVYKAI
MĖGSTAMAS ŽIEMOS SKANĖSTAS

Grybus lietuviai ypatingai mėgsta. Dabar yra geriausia 
proga paragauti tikrų lietuviškų baravykų. • Užtai pirkda
mi mūsų importuotų „Maisto” lietuviškų mėsų, savo gro- 
serninko ar bueerio prašykite ir lietuviškų baravykų vir
tinės.

Užsakymus priimame tokius: baravykų — nemažiau 50 
svarų, mesi] — nemažiau 5 dėžių.

LITHUANIAN-AMERICAN
IMPORT & EXPORT CORPORATION

157 Chambers Street, New York.
Tel. REctor 2-2786

pasirinkimas j 
ia geriausių

Tel. EVergreen 4-7142
SALDAINIU PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE Geriausias
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios smetonoe. ALŪS

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

J. GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y,

Lie. No. L886Tel.; EVergreen 7-1645

M |l

Įsteigta 1892 Tel. STagg 2-2173

Robert Lipton
LAIKRODININKAS

701 Grand St. Arti Graham Ave. Brooklyn
MOKYKLOS UŽBAIGTUVĖMS DOVANOS

Mokyklos užbaigos aukso žiedai...............nuo
Rankiniai laikrodėliai (Wrist watches) .... nuo
Kryželiai ir užraktėliai su retežėliais.......nuo
Waterman plunksna ir paišelio setas.......nuo

$3.50
2.25
1.50
1.50

Maži rankpinigiai užtikrins jums bent kurį 
daiktelį iki pareikalavimo.

Paminėkite apie šį skelbimą ir gausite nuolaidą
ATDARA VAKARAIS Ekspertiškas laikrodėlių 

taisymas

kraštis 
laikas L 
darbo ž 
nurodo, 
pirmoje 
kurie ka 
jo turėti 
negalėjo 
jo if net 

Lentoj 
linga že: 
dvahmn 
valstiee 
atsakin 
griebtis 
darbų, 
ko jau 
įstengi} 
formos, 
Krupavi

reiškė, 1 
me „ab 
įrodė si 

Bet 1 
Vilniaui 
los nele 
katalikių


