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Minėdami Lietuvos nepri
klausomybės 21 metų su
kaktį, jungiamės drauge su 
viso pasaulio lietuviais, reik
šdami savo džiaugsmą ir 
nuoširdžiausius linkėjimus 
Atsteigtai, Nepriklausomai 
Lietuvai.

Iš širdies reiškiame norą, 
kad Vasario 16 būtų pami
nėta visur, kur tik gyvena 
lietuviai. Visų organizacijų, 
grupių ir srovių ruošiami 
Nepriklausomybės šventės 
minėjimai tegu praeina di
džiausiu pasisekimu, su
traukdami gausingiausias 
lietuvių minias. Svarbu, kad 
kiekvienas lietuvis dalyvau
tų laisvės šventės minėji
muose, pasirinkdamas, kur 
jam patogiausia, kur jo šir
džiai artimiausia.

POPIEŽIAUS VAINIKAVI
MO SUKAKČIAI PAMI

NĖTI MALDOS Atstatytai Nepriklausomai Lietuvai 21 Metai
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Ši laikraščio laida skiria
ma Lietuvos nepriklausomy
bės 21 metų sukakčiai pa
minėti ir Philadelphijos lie
tuviams. Philadelphijoje pa
skelbta Jungtinių Amerikos 
Valstybių nepriklausomybė, 
todėl įdomus sutapimas, 
kad Lietuvos laisvės šventę 
minintis laikraščio numeris 
skiriamas ir lietuviams, gy
venantiems šios šalies lais
vės lopšyje — Philadelphi
joje.

Philadelphia — gausin
ga lietuvių kolonija. Ten 
sėkmingai gyvuoja trys lie
tuvių parapijos, trys pra
džios mokyklos, daugybė 
draugijų. Tai miestas, kurio 
lietuviai turi plačią dirvą ti
kybinei ir lietuviškai veik
lai. Mūsų laikraščiui džiugu, 
kad turima progos šia laida 
pasiekti tūkstančius phila- 
delphiečių. Mūsų didžiausias 
noras, kad Amerika patiktų 
visiems Philadelphijos lietu
viams, kad ji visada galėtų 
jiems patarnauti.

New York. — Vasario 12 
d. sukanka 17 metų, kai vai
nikuotas Popiežius Pijus 
XI. Šiai sukakčiai paminėti 
amerikiečių katalikų specia
lus komitetas su buv. gu
bernatorium Alfred E. 
Smith priešaky suorganiza
vo milžinišką Rožančiaus 
kalbėjimą šį sekmadienį. 
Bendros maldos bus per
duodamos per radiją ir ma
noma, kad šiame masiniame 
meldimesi dalyvaus per 10 
milijonų katalikų. Gauta ži
nių, kad ir tikintieji protes
tantai ir žydai taip pat pri
sidės maldose pagal savo 
papročius.

Popiežiaus vainikavimo 
sukakties proga maldos ski
riamos taikos intencija. Ti
kėtasi, kad iš Vatikano pats 
Popiežius prakalbės, bet va
sario 7 d. jis susirgo influ
enza, todėl abejojama, ar 
Baltasis Vatikano Senelis 
galės aktyviai dalyvauti 
masinėse maldose, kurios 
bus perduotos per radiją.

VISA KATALONIJA 
GEN. FRANKO RANKOSE

Lietuvos Šveicarijos krašto vaizdas — Zarasų miesto dalis ežero pakrantėje. Žiemos 
metu čia įvyksta didžiulės žiemos sporto šventės, o vasarą — laivelių įspūdingos lenk
tynės.

150 MIL. DOL. PAŠALPAI PR. MAŠIOTAS LAIMĖJO
PREMIJĄ

Dėl vis dar nesutvarkytų 
Lietuvos santykių su Baž
nyčia, tautininkų Lietuvos 
Aido dienraštis šiomis die
nomis parašė, kad derybas 
„šiaip ar taip reikėtų baigti, 
nes neišlyginti valstybės ir 
bažnyčios santykiai kliudo 
ir tam pačiam konsolidaci
jos darbui”.

Šių žodžių turėtų užtekti 
mūsiškei tautininkų spau
dai, kuri dažnai primeta 
priekaištą katalikams, kam 
šie sielojasi Lietuvos viduji
niu gyvenimu, kuris esąs vi
siškoje tvarkoje.

Vadinamoji kairiųjų sro
vė ir Vilniaus krašte tarp 
lietuvių sėja nesantaikos 
sėklas, skelbdamasi vienin
tele darbininkų ir valstiečių 
reikalų rūpintoja. Toms 
„intencijoms” labai gražiai 
atsako vilniečių lietuvių lai
kraštis šiais žodžiais:

„Kairiausieji iš kairiau
siųjų — Sovietų Rusijos va
dai ne tik nedavė beže
miams ir mažažemiams iš 
dvarų paimtos žemės, bet 
atėmė iš žmonių ir tą, kurią 
turėjo, ir atėmę sudarė nau
jus dvarus, įvesdami bau
džiavą, kurią mūsų krašte 
atmena tik žilagalviai sene
liai”.

Sovietų Rusijos garsioji 
„demokratinė” konstitucija 
kalba apie laisvę tikybą iš
pažinti, bet kaip yra tikro
vėje?

Barcelona. — Gen Franko 
laiminti kariuomenė užėmė 
visą Katalonijos provinciją. 
„Vyriausybininkų” kariuo
menės ištisi būriai ir civili
niai gyventojai pabėgo į 
Prancūziją, kur jie priglau
sti koncentracijos stovyklo
je. Visi prancūzų priimti is
panų kariai nuginkluoti ir 
turėjo pasižadėti laikytis 
tvarkingai, gerbti Prancūzi
jos įstatymus.

Madrido vyriausybės pre
zidentas Azana pabėgo į 
Prancūziją ir laikinai apsi
stojo Ispanijos pasiuntiny
bėje Paryžiuje. Prancūzijoje 
gyvena jo sesuo, pas kurią 
jis norįs apsigyventi. Azana 
siūlęs premjero Negrino vy
riausybei sustabdyti kovas 
ir tolimesnį priešinimąsi 
gęnerolo Franco kariuome
nei. Taikos deryboms tarpi
ninkauti sutiko Anglijos ir 
Prancūzijos vyriausybių at
stovai, bet iš derybų niekas 
neišėjo, nes gen. Franco rei
kalavo besąlyginio pasidavi
mo.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt atsiuntė kon
gresui raštą, kuriuo prašo 
pašalpos darbams paskirti 
dar 150 milijonų dolerių. 
Prezidentas nurodo, kad pa
skirta 725 milijonų dolerių 
suma nepatenkins būtinų 
reikalų.

Kaunas. — Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus literatūros 
komisija už 1938 m. geriau
sius kūrinius vaikų literatū
roje 1,000 litų premiją pa
skyrė Pranui Mašiotui, žino
mam vaikų literatūros rašy
tojui.

Prancūzų Matin laikraščio 
korespondentas iš Maskvos 
praneša, kad šiuo laiku So
vietų Rusijoje vyksta nauja 
tikybinio persekiojimo ban
ga. Ligi šiol Leningrade bu
vusios atdaros trys katalikų 
bažnyčios, o dabar palikta 
tik viena. Stačiatikių atda
rų bažnyčių buvo žymiai 
daugiau, bet dabar palikta 
tik trys.

Brooklyn© Naujos Gady
nės redaktorius puola Ame
riką, kam ši sausio 27 d. 
numeryje paskelbusi, kad 
„Vakarų Europa likviduoja 
komunizmą”. Nuo tokio 
tvirtinimo mes nesikratytu- 
mėm, bet, deja, tokio saki
nio mūsų laikraštyje ir su 
mikroskopu nerastum. N. G. 
žodžiais kalbant, tikrai tei
sybė, kad jos redaktorius 
„likviduoja sveiką sensą”, 
skelbdamas citatas žodžių, 
kurių mūsų laikraštyje vi
sai nebuvo.

Visi Keliai į McCaddin Salę
Šį sekmadienį, vasario 12 d., New Yorko ir apylinkės 

lietuviai visais keliais trauks į vieną vietą — McCaddin 
salę, esančią Berry St., tarp So. 2 ir So. 3 Sts., Brooklyne. 
Tai salė, kurioje seniau būdavo didžiausi ir svarbiausi lie
tuvių parengimai, kurioje lietuvis su lietuviu džiaugdavo
si lietuvišku darbu. Ją pasiekti labai lengva. Ji visai ne
toli Angelų Karalienės par. bažnyčios, arti Williamsbur- 
gho tilto. Berry gatvė yra tarp Bedford ir Whyte Ave., 
einant Grand St.

McCaddin salėje vasario 12 d. įvyks milžiniškas Lietu
vos nepriklausomybės paskelbimo šventės minėjimas, ku
rį ruošia L. K. Federacijos New Yorko apskritis. Progra
mos pradžia 4 vai. popiet, o salės durys atdaros nuo 3 vai. 
popiet. Bilietas tik 40 centų.

Minėjimo programa tokia:
Chicagos DRAUGO dienraščio vyr. redaktoriaus LEO

NARDO ŠIMUČIO ir Wilkes-Barre GARSO savaitraščio 
redaktoriaus MATO ZUJAUS prakalbos. Abu garbingi 
svečiai žinomi, kaip geriausi išeivijos kalbėtojai; abu jie 
lietuviškos veiklos veteranai, todėl visiems bus brangus 
jų pasakytas žodis.

Dainų programą atliks tokios meninės jėgos:
PATERSONO, New Jersey, šv. Kazimiero lietuvių pa

rapijos choras, kuriam vadovauja muz. A. Grigoraitis; 
vietiniai ANGELŲ KARALIENĖS, APREIŠKIMO, ŠV. 
JURGIO ir MASPETHO parapijų choristai, susijungę į 
vieną bendrą, JUNGTINĮ CHORĄ, kuriam vadovaus mu
zikai Brundza, Dulkė, Jankus ir Visminas.

APREIŠKIMO par. mokyklos mokinių šokėjų ir mar- 
šuotojų grupė pasirodys su savo margumynais ir įdomy
bėmis. Baleto grupės priešaky bus žinoma šokėja Klara 
La Medica. Atskirai pasirodys gabus jaunuolis armo- 
nistas.

ANGELŲ KARALIENĖS ir APREIŠKIMO PARAPIJŲ 
berniukų uniformuoti benai galingai ir įspūdingai pagros 
naujausius maršus, keldami visų pasigėrėjimo jausmus.

Be paminėtų programos įdomybių atskiri geriausi dai
nininkai dalyvaus vyrų grupėmis, kvartetais, duetais, so
lo ir pan. Visa programa sutvarkyta taip, kad būtų vyk
doma greitai, įvairiai, nenuobodžiai.

Po programos 7 vai. vak., bus šokiai, kuriems gros Jono 
Navicko NAKTIES PELĖDŲ orkestras. Tik į šokius bi
lietai kaštuos 25 c. Vyresnieji prašomi apie tai pranešti 
jaunimui, kad jis pasinaudotų šia nepaprasta proga. Jei 
jaunimas dėl kurių nors priežasčių negalėti] atsilankyti į 
visą programą, lai ateina nors į šokius. TEGU VISI 
DŽIAUGIASI LIETUVOS LAISVĖS ŠVENTE.

Leonardas Šimutis,
Chicagos Draugo dien
raščio vyr. redaktorius, 
L. Kat. Susivienymo 
pirmininkas, L. Kat. Fe
deracijos centro sekre
torius, atvykstąs iš 
Chicagos į Brooklyną 
dalyvauti Lietuvos ne
priklausomybės 21 me
tų sukakties minėjime. 
Jis pasakys prakalbą 
McCaddin salėje, kur 
milžiniškas minėjimas 
prasidės 4 vai. popiet.

BALTIJOS VALSTYBIŲ
VIENINGUMAS

Kaunas. — Lietuva, Lat
vija ir Estija ne tik laikosi 
vieningos užsienio politikos 
— neutralumo, bet šiomis 
dienomis jos sudarė dar 
glaudesnius santykius, į- 
steigdamos bendrą turizmo 
komitetą. Naujas bendra
darbiavimas pradėsiąs ne
trukus veikti.

ČARNECKIS NAUJOSE
PAREIGOSE

Visi prašomi atminti, kad šį sekmadienį, vasario 12 d., 
VISI KELIAI VEDA Į McCADDIN SALĘ, KUR DRAU
GE ŠVĘSIME LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PA
SKELBIMO 21 METŲ SUKAKTĮ.

Kaunas. — Buvęs Lietu
vos ilgametis atstovas Itali
joje V. Čarneckis jau sugrį
žo iš Romos ir pradėjo eiti 
Užsienio reikalų ministeri
jos teisių administracijos 
departamento direktoriaus 
pareigas.

— Šiomis dienomis 50 vo
kietininkų smogikų išvyko į 
Vokietiją pasimokyti nacių 
kovos ir propagandos meto
dų.

Kuo yra Liepos 4 visiems 
patriotingiems amerikie
čiams, tuo yra Vasario 16 
visiems lietuviams. Tai lais
vės šventė, tai Lietuvos, 
šimtmečius kentėjusios sve
timųjų priespaudoje, naujo, 
atstatyto, nepriklausomo gy
venimo pirmoji laisvės die
na. Vasario 16 — Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo šventė. ■

Neminėsime čia ištisos ei
lės įvykių, atvedusių Lietu
vių Tautą ir jos Valstybę į 
Vasario 16 d. Čia tik trum
pai galime paminėti kai ku
riuos svarbesnius iš vėlesnių 
laikų.

Gyva dvasia

Didysis karas paplukdė 
Lietuvos žemes ir . žmones 
kraujo klanuose, ugnies liep
snose', sunaikinimo pelenuos 
Senosios Lietuvos sostinėje, 
Vilniuje, gyveno ir dirbo iš
tikimi • Tautos sūnūs, kurie 
palaikė artimiausius santy
kius su visa Tauta. Nepaisy
dami vokiečių įvairiausių 
pavojų, jie dėjo visas pa
stangas sušaukti visos Tau
tos žmonių rinktus atstovus, 
kurie pasisakytų dėl savo 
Tėvynės likimo. Iš Vilniaus 
plito atsišaukimai po visą 
kraštą su tokiais gyvais žo
džiais:

„Trūko mums ligi šiol tik 
laisvės ir valįgs savo šaly 
šeimininkais- būti ir čia sa
viškai bendram Lietuvos la
bui tvarkyti. Dėl to mes 
merdėjom, dėl tos mes ny- 
kom, dėl to mes ir žūti gali
me. Tik laisvi tapę, svetimų 
tautų nevarinėjūmi ir negru- 
miami, tik laisvi valdovai 
laisvoje savarankiškoje Lie
tuvoje tegalime savo gyveni
mą tinkamai sutvarkyti ir, 
kaip kitos nepriklausomos 
pasaulio tautos, sau gražią 
ateitį sukurti. _

„Žinoma, nelengvas tatai 
uždavinys ir ne dienai, ir 
gal ne metams čia darbo, bet 
nenusigąskime, nenuleiskime 
rankų! Tiek amžių vilkų ne
šioti ir pamesti ligi galo iš
tverkime. Susipraskime visų 
pirma! Uždekime dvasioje 
laisvos nepriklausomos Lie
tuvos obalsį ir jo vardu vie
nybėje kietai kits kitą rem
kime. Tas obalsis turi nu
šviesti mūsų patvarų darbą 
Lietuvos reikalams ir neleis
kime pasirodyti mūsų tarpe 
dvasiai ištyžėlių ir baikštuo- 
lių, kurie dėl išdžiūvusios 
kruopelės telaukia senų ar 
naujų ponų ir bemoka jų 
kalba švebelduodami lenktis 
prieš juos. Pakaks mums po
nų!

„Tad lai pažadina ir su
stiprina žaibu aplėkęs tas 
šauksmas visą dar gyvą Lie
tuvą ir mūsų tėvynė tikrai 
nežus! Tegyvuoja susipratu
si ir laisva Lietuva!”

Vilniaus konferencija

Tokie atsišaukimai plačiai 
skleisti, jie žadino kaimą ir 
miestą ateities žygiams, ku
rie buvo atsakingi už at- 
steigtąją Lietuvą. Pagaliau, 
Vilniaus Lietuvių Vykdoma
jam Komitetui pavyko gauti 
vokiečių leidimą šaukti Lie
tuvių Konferenciją, kuri įvy
ko Vilniuje 1917 m. rugsėjo 
18 — 23 d. Į ją atvyko 214

atstovų iš visų Lietuvos 
kampų. Konferencija buvo 
gyva, entuziastinga, savo 
Tėvynės reikalais giliai susi
rūpinusi.

Konferencija, baigdama 
savo darbą, visais balsais, 
be jokio nepritarimo, pri
ėmė tokią Lietuvai nepri
klausomybės reikalaujančią 
rezoliuciją:

„Lietuvių Konferencija, 
vaduodamos Lietuvos reika
lais ir remdamos visuotiniu 
lietuvių siekimu, nutarė: 
kad Lietuva galėtų laisvai 
plėtotis, turi būti sukurta 
nepriklausoma Lietuvos val
stybė, demokratiniais princi
pais sutvarkyta, prisilaikant 
etnografinių sienų, su ekono
mijos reikalaujamais korek- 
tyvais. Mažumoms garantuo
jamos kultūros teisės. Vil
niuje sušauktas Steigiama
sis Seimas turės nustatyti 
valstybės pamatus ir santy
kius su kitomis valstybė
mis”.

Lietuvos Taryba
Šiam Tautos atstovų reik

šmingam nutarimui vykdyti 
konferencija išrinko Lietu
vos Tarybą, susidėjusią iš 
20 asmenų. Tarybos nariais 
išrinkti: dr. Jonas Basana
vičius (miręs 1927 m. vasa
rio 16 d.), Kazys Bizauskas 
(dabartinis Pasiuntinys Lat
vijoje) , Mykolą* Biržiška 
(un-to profįsorius), Pranas 
Dovydaitis (buvęs ministe- 
ris pirmininkas, profeso
rius), Saliamonas Banaitis 
(jau miręs), inž. Steponas 
Kairys (un-to docentas), 
Petras Klimas (Pasiuntinys 
Paryžiuje), Donatas Mali
nauskas, kun. Vladas Miro
nas (dabartinis ministeris 
pirmininkas), Stanislovas 
Narutavičius (miręs), kun. 
Alfonsas Petrulis (miręs), 
kun. Kazimieras šaulys 
(Kauno arkivyskupijos Ge
neralinis Vikaras), dr. Jur
gis Šaulys (dabar Pasiunti
nys Varšuvoje), Jokūbas 
Šernas (miręs), Antanas 
Smetona (Prezidentas), Jo
nas Smilgevičius, kun. Justi
nas Staugaitis (dabar Telšių 
vyskupas), Aleksandras 
Stulginskis (buvęs Respub
likos Prezidentas, dabar ūki
ninkas), Jonas Vailokaitis 
(bankininkas ir pramoninin
kas) ir Jonas Vileišis (bu
vęs ilgametis Kauno burmis
tras, dabar Valstybės Tary
bos narys).

Vasario 16 Aktas
Ne lengva buvo Valstybės 

Tarybai veikti. Nors 1917 
m. rugsėjo 20 d. vokiečių 
okupacinė valdžia pripažino 
Tarybą, bet varžė jos veiklą 
ir stengėsi ją pavergti savo 
norams; Taryba nepasidavė; 
po įvairių vargų ir tarpusa
viu nesutarimų, 1918 m. va
sario 16 d., dr. Jonui Basa
navičiui pirmininkaujant, • 
Lietuvos Taryba pasirašė 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Paskelbimo Raštą:

Lietuvos Taryba savo po
sėdyje vasario 16 d. 1918 m. 
vienu balsu nutarė: kreiptis 
į Rusijos, Vokietijos ir kitų 
valstybių vyriausybes šiuo 
pareiškimu: Lietuvos Tary
ba, kaipo vienintelė lietuvių

(Tęsinys 3 psl.)



AMERIKA Vasario 10 d., 1939 m.

LEIDŽIA LIETUVIŲ 
UNIVERSALIS BIURAS, Inc.

KAS PENKTADIENIS

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Prenumeratos Kaina:
Jungt. Valst. metams ............... *2.00
Jungt. Valst. pusmečiui ........... *1.10
Užsienyje metama ..................... **2.75
Užsienyje pusmečiui ................... *1.50

Skelbimų kainos pagal susitarimą

Subscription Kates:
m U. S. A. one year ................... *2.00
In U. S. A. six months .......... *1.10
Other Countries one year .... *2.75 
Other Countries six months .. *1.50 

Advertising rates on application
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Laisvės šventė

Julius Baniulis

16
Šešioliktoji: ar sapnas koks žavus tu mums esi, 
Kurį sapnuojam ir durnoj am mes akių nė nesumerkdami? 
O gal esi tu tauri dvasia atskridus iš senovės, 
Per amžius lydinti ir lydinti tolydžio savo žmones?

Tartum baltuoju sidabru nubarstė snaigės žemę — 
Ir naktys, rodos, šviesios — taip baltuoja ir nesutemę! 
Baltų giesmių aidai skambėdami ir siausdami pasklinda, 
Ir džiaugsmas okeanų plačiais akiračiais išplinta.

Mes per vandenis žalsvuosius marmurinius klysdami, 
Mes smelkdamies pro mielas mūs piliakalnių pilis, 
Pro žvaigždžių tviskančias ir spindinčias šviesas — 
Mes einame ir nešame didžiulių rūpesčių naštas.

IŠ TĖVŲ ŽEMĖS — Lietuvos žydai gavo ži
nių, kad Palestinoje riaušė-

Šia laikraščio laida labai kukliai minime Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo šventę — Vasario 16. Supran
tame, kad Tėvynėje nepriklausomo gyvenimo 21 metų su
kaktis bus paminėta reikiamu iškilmingumu, turiningo
mis programomis. Tėvynės gyventojai, aišku, pralenks 
išeivius šventės minėjimu, bet tai ir suprantama kodėl, 
tačiau jie gali džiaugtis, kad jų sesės ir broliai įvairiose 
pasaulio dalyse dalijasi bendru džiaugsmu pagal savo gy
venimo sąlygas. -

Apie Vasario 16 dienos reikšmę tiek daug parašyta, kad 
ką nors nauja*vargu ar kas gali pasakyti. Visiems aišku, 
kad Lietuvos Tarybos paskelbtas drąsus Laisvės žodis pa
teisino ištikimų patrijotų lūkesčius ir viltis, išpildė tautos 
dainiaus Maironio pranašystę: „Atsibus Tėvynės sūnūs, 
didžią praeitį atminę...”. Vasario 16 dienos paskelbtas 
laisvės žodis, pažymėtina, tik tada įgijo tikros prasmės, 
kai geriausi Tautos sūnūs su karšta meile širdyje, ginklu 
rankose ir giliu pasitikėjimu Dievuje išlaisvino ir*apgynė 
Tėvynę nuo prispaudėjų.

Reiškiant neabejotiną džiaugsmą dėl Vasario 16, nega
lima nepaminėti atvirai ir skaudaus liūdesio. Laisvės žo
dis buvo tartas Lietuvos amžinoje sostinėje, Vilniuje, ten, 
kur dabar lietuvis skriaudžiamas, kur paneigta teisė, tei
sėtumas, kur mindžiojamas žmoniškumas. Vilniuje gimė 
senosios Lietuvos didieji siekiai, Vilniuje susikūrė tauti
nio atgimimo lopšys, kurio prieglobstyje gimė ir Va 
sario 16.

Antras liūdesys — dabartinė Klaipėdos krašto padėtis, 
kurią įsidrąsinusių vokietininkų užmačios kasdien vis sun
kina. Be lietuviško Klaipėdos krašto, be laisvo Vilniaus 
negalime dalintis tikru Vasario 16 džiaugsmu.

Trečias liūdesys — esanti Tėvynės viduje nesantaika. 
Bet ne liūdesyje paguoda.. Mūsų tauta įpratus pakelti di
džiausias vargus. Didžiausiose kovose ji išmėginta ir už- 
grūdyta. ^isu£ tukime skelbti ne liūdesį,*Sie verksmą, bet 
galingo pasiryžimo dirbti tautai, nepalaužiamo pasitikėji
mo savo tauta šūkį. Maža lietuvių tauta vis dėlto gali di
džiuotis turinti savo nepriklausomą valstybę, kuo negali 
pasigirti daug kartų už mus gausingesni Ukrainai. O kur 
indai, neturį laisvės, kur gausingi kinai, kuriuos trempia 
japonai, kur kitos daug gausingesnės tautos, nešančios 
svetimų jungą?

Minėdami brangią laisvės šventę, linkėkime mūsų Tė
vynei šviesios ateities, kuri priklausys nuo vidujinio visų 
lietuvių darnaus sugyvenimo, nuo viens kitam pripažinimo 
teisės gyventi, nuo viens kitam meilės. Mūsų dažni pasi
ryžimai, dažni linkėjimai nebus tušti, jei niekad iš savo 
dėmesio neišbrauksime nuolatinio sieloj imosi Tėvynės ir 
visos tautos gyvybiniais reikalais. Lai gyvuoja Aukščiau
siojo Kūrėjo garbei, visų lietuvių gerovei ir visos žmoni
jos pasigėrėjimui laisva, nepriklausoma Lietuva!

Ak, sunkūs rūpesčiai, lyg svoris akmenų, mus slegia: 
Nuliūdęs Vilnius ir Klaipėda, atrodo, tokia vieniša... 
Daug valandų pro mus praeis ir nutekės dar daug 

vandens,
Tik viltis mūs ugniakurus vis kurstys ir visiems 

skardens ------

Šešioliktoji: ar sapnas koks žavus tu mums esi, 
Kurį sapnuojam ir durnoj am mes nejusdami ir 

nežinodami?
O gal esi tu spindulys atklydęs iš tolimos senovės, 
Kuris.per amžius šviečia mums ir šildo savo žmones?

1939 m. vasario mėn. 
Brooklyn, N. Y.

Lietuvos Skyrius New Yorko Parodoj

— Pastaruoju laikų len
kai nutraukė eilę bylų Vil
niaus krašto lietuviams už 
lietuvišką veikimą.

— Lietuvos valstybės žen
klą. Vytį Smalininkų pašte 
užtepusius smala Skėrį, Reš- 
kę ir kitus Kalipėdos teis
mas nubaudė iki šešių mė
nesių kalėjimo.

— Nuo sausio 31 d. Klai
pėdos vokietininkai pradėjo 
sveikintis „Heil Hitler”. Tuo 
pačiu laiku autonominiai 
administracijos organai iš 
antspaudų pašalino valsty
bės ženklą Vytį.

— Nuo vasario 1 iki 3 d. 
Kaune vykusi devintoji Bal
tijos Santarvės konferencija

— Miškų departamentas 
medžioklei patogesnėse vie
tose, miškuose statys patal
pas medžiotojams apsistoti.

— Plateliai pripažinti tin
kama vieta vasarojimui. 
Kretingos apskrities valdy
ba stengiasi Platelius tvar
kyti ir paversti tikra vasar
viete.

— Sausio 15 d. minint 
Klaipėdos krašto išvadavi
mo šventę, Klaipėdos krašto 
vokietininkai prie savo na
mų nekėlė vėliavų; nekėlė ir 
autonominės įstaigos. Vo
kietininkų laikraštis tuomi 
labai džiaugėsi.

— Šiomis dienomis sugrį
žo iš Indijos lietuvis misijo

se su arabais žuvo per 20 
žydų, kilusių iš Lietuvos.

— Grinčiupio kaimo, ne
toli Kauno, gyventojų pa- 
stangomis kaime įvesta ele
ktra; tuomi ūkininkai labai 
džiaugiasi.

— Kaip rodo bažnytiniai 
dokumentai, pirmąja bažny- 
čia Lietuvoje laikoma Tau- 
ragnų bažnyčia, kuri buvusi 
pastatyta 1387 metais. Ji 
pastatyta Jogailos paliepi- 
mu.

— Viešiesiems darbams iš 
valstybės iždo šiems me
tams paskirta apie 4 milijo
nai litų.

— Neseniai Kaune vieną 
darbininkų šeimą ištiko 
skaudi nelaimė: Ant. Veis-

Spaudos Mėnuo
Malonūs Amerikos skaitytojai žino, kad, šios šalies ka

talikų vyriausios vadovybės pageidavimu, vasario mėnuo 
skiriamas katalikų spaudai. Per šį mėnesį visi katalikai 
prašomi labiau susidomėti savo spauda, jai pagelbėti, ją 
paremti. ‘

Jungtinėse Amerikos Valstybėse išleidžiama 2300 dien
raščių,' kurie pasiekia apie 50 milijonų namų; vadinasi, 
beveik kiekvienas gyventojas skaito dienraštį. Įvairūs 
žurnalai, savaitraščiai ir mėnesiniai, pasiekia apie tris ke
tvirtadalius gyventojų. Tie laikraščiai ir žurnalai paduo
da savo skaitytojams įvairiausias žinias apie politinį gy
venimą, apie įvairius nusikaltimus, žmogžudystes, nelai
mingus atsitikimus, aukštai esančių asmenų pasilinksmi
nimus, jų gyvenimo intymius nuotykius...

Bet ar tie laikraščiai ir žurnalai gali patenkinti nesu- 
rambėjusios sąžinės žmogų? Jie neduoda jokio peno žmo
gaus sielai^ jie nesirūpina kelti žmogaus širdyje didesnę 
pagarbą dorovei, nedomina jo tikybiniu tobulinimusi. O 
ar gali šeimyninis-, visuomeninis, tautinis, valstybinis ir 

_ tarptautinis gyvenimas būti pakenčiamas, jei jame nesi
laikoma aukštų dorovės dėsnių?

Katalikų spaudai rūpi pilnas žmogus — su kūnu ir sie
la. Katalikų spaudai rūpi iškelti esančio pakrikimo prie
žastis, nurodant kelius jų išvengti. Katalikų spaudai ne
rūpi savo leidėjams turtus sukrauti. Ji vengia priimti į- 
tartinos vertės, nors ir gerai apmokamus, skelbimus. Ka
talikų spauda verčia žmogų protauti, auklėja jo valią, 
stiprina protines jėgas, žadina širdyje norus siekti aukš-, 
tesnių dalykų.

Lietuvių katalikų spauda išeivijoje negali pasigirti savo 
stiprumu. Tam yra daug priežasčių. Svarbiausia — lie
tuviai katalikai per vėlai suprato spaudos reikšmę, per 
vėlai užėmė spaudos fronte reikiamas pozicijas, nes prie
šas jau buvo tvirtai apsišarvavęs, pagrobęs suviliotas ir

Lietuvos skyrius New 
Yorko parodoje bus žymiai 
erdvesnis, palyginti su turė
ta vieta Paryžiaus pasauli
nėje parodoje. Jis bus taip 
išplanuotas: pirmame aukš
te garbės salė ir trys kam
bariai, kuriuose bus pavaiz
duota Lietuvos dvasinė kul
tūra.

Prieš mūsų skyriaus fasa
dą bus pastatyta 3^2 metro 
aukščio skulptūra, vaizduo
janti Naująją Lietuvą, o fa
sadą puoš didelis Vytis.

Garbės salėje bus pavaiz
duota patys būdingiausieji 
Lietuvos istorijos laikotar
piai. Šios salės viduryje bus 
2y2 metro aukščio Vytauto 
Didžiojo statula. Apie Vy
tauto statulą bus įrengtas 
gražus gėlynas. Garbės sa 
lės sienos bus dekoruotos ta
pybiniais muralais. Tokių 
muralų bus septyni. Juose 
bus pavaizduoti ryškieji pra
eitų dienų Lietuvos gyveni
mo etapai. Be to, garbės sa 
Įėję kabos penki žemėlapiai 
kuriuose bus Lietuva vaiz 
duojama nuo priešistorini; 
laikų iki šių dienų, žemėla 
piai bus šio turinio: priešis 
torinė Lietuva, Lietuva Min 
daugo laikais, galingoji Lie 
tuva nuo Baltijos jūros ik 
Juodųjų marių, Lietuvos pa 
dalinimas ir Naujoji Lietu 
va. Prie kiekvieno žemėlapi; 
bus atitinkami paiškinimai 
kad lankytojas geriau galėtų 
įsigilinti į jų esmę.

Iš garbės salės parodos 
lankytojas pateks į Lietuvos 
kultūros sekciją, kuriai pir

mame aukšte skirti du kam 
bariai. Viename kambaryje 
bus pavaizduota mūsų liau 
dies senoji kultūra, čia lan 
kytojas turės progą įsitikin 
ti, kad Lietuvos kultūra nė 
ra išaugusi kitų kraštų kul 
turų dėka, o kilusi iš liau 
dies kultūros; skyriuje bus 
išstatyta būdingoji liaudies 
skulptūra, audiniai ir t.t.

Gretimame kambaryje bus 
pavaizduota šių dienų Lietu
vos kultūra, čia bus pavaiz
duota mūsų knygos raida 
nuo Mažvydo' laikų iki šių 
dienų. Diagramos lankytojui 
parodys mūsų knygos augi 
mą, o gražiai įrištos knygom 
liudys mūsų spaudos pažan 
gą-

Taip pat šiame skyriuje 
bus pavaizduotas švietimas 
Lietuvoje, pradedant papra 
sta lūšna ir baigiant moder 
nia Naujosios Lietuvos mo 
kykla. Čia bus pastatyta P 
Rimšos „Vargo Mokykla’ 
(apie IV2 metro aukščio).

Šių dienų Lietuvos kultu 
ros skyriuje bus pavaizduo 
tas lietuviškasis teatras 
Gražioji keramika tautiniais 
motyvais parodys mūsų pri 
taikomosios dailės šių dieni 
lygį. Keramikos eksponatus 
ruošia keli keramikai ir val
stybinė keramikos mokykla

Šio skyriaus viduryje bus 
įrengtos stiklinės vitrinos 
kur bus parodyti mūsų meno 
mokyklos ir amatų mokyklų 
dirbiniai.

Aplink visą Lietuvos tu 
rištinio skyriaus salę eis fo
tografinių nuotraukų juosta

patvirtino neutralumo ori
entaciją, padėjusią tvirtes
nius pagrindus Baltijos val
stybių tarpusavio susiartini
mui.

— Melioracijos departa
mentas jau paruošė šių me
tų žemių sausinimo darbų 
planą, kuriam įgyvendinti 
reikės 2,000,000 litų.

— Lenkai pakvietė Lietu
vą dalyvauti Lenkijos pra
monės parodoje, kuri įvyks 
Poznanėje balandžio mėn. 
pabaigoje.

— Nuo sausio mėn. vidu
rio Lietuvoje visai pavasa
riškas oras; sniegas baigia 
tirpti, šilta. Šiemet žiemos 
buvo dar tiktai apie trejetą 
savaičių.

— Sumažinus kainą už 
telefono įvedimą, daugelis 
ūkininkų įsiveda telefonus, 
kai kur ūkininkai įsiveda te
lefonus susitarę.

— Klaipėdos prekybos in- 
stitutan priimti tie studen
tai, kurie po gruodžio 11 d. 
įvykių buvo pašalinti. Mok
slas dabar tęsiamas norma
lia tvarka.

kurioje bus pavaizduota gra
žioji Lietuvos gamta, vasar 
vietės, miestų, miestelių ii 
sodžių naujoji statyba, pa 
juris ir t.t. Viename šio sky
riaus gale bus kūno kultū
ros skyrius (šaulių, karių, 
skautų mankštos). Kitame 
šio skyriaus gale bus infor
macijos apie Lietuvą sekci
ja. Čia bus mūsų knygų, gai
dų ir įvairių svetimomis kal
bomis apie Lietuvą leidinių. 
Vietoje lankytojai galės įsi
gyti ir bilietus vykti į Lietu
vą.

Antrasis aukštas — milži
niška salė, kuri bus padalin
ta tam tikrais skyriais ir čia 
bus pavaizduotas susisieki
mas Lietuvoje ir jo augimas. 
Didžiulis žemėlapis parodos 
lankytojui parodys šių die
nų Lietuvos prekybą su įvai
riomis šalimis ir susisiekimą 
su pasauliu. Toliau: miški
ninkystė, miškų “tvarkymas 
ir priežiūra, eksportas, dir
biniai, mūsų miškų žvėrių 
kailiai, „Lietūkis” išstatys

nierius, salezietis kun. Gus
tas, kurs įvairiose Indijos 
vietose gyveno ir dirbo 4 
metus.

— Kareivių knygynams 
spaudos ir švietimo skyrius 
paskyrė 6,000 naujų knygų.

— Lenkų organizacijos 
Kaune mano statyti kultū
ros rūmus ir šiuo metu ieš
ko tinkamo sklypo.

— Kovo 3 d. Vilniuje ape
liacijos teismas svarstys 
Konstantino Stašio skundą 
prieš apygardos teismo 
sprendimą, kuriuo jis už už
sienio valiutos įstatymui ne
va prasižengimus nubaustas 
vienerių metų kalėjimu ir 
10,000 piniginės baudos. 
Prieš teismą Stašys kalėji- 
jime buvo išlaikytas 4 mė
nesius.

— Pavasarininkų genera
linis sekretorius kun. La
pinskas pasitraukė; į jo vie
tą pakviestas kun. Alf. La
pė.

— Katalikų darbininkų 
laikraštis Darbininkas susi
laukė jau 4 1,000 numerio; 
tai seniausias Lietuvoje dar
bininkų laikraštis. Jį reda
guoja prof. Dovydaitis.

— Numatyta nuo Vievio 
pro Žiežmarius tiesti plentą, 
kurs jungtų Kauną su Vil
niumi.

— Pernai metų gale Susi
siekimo ministerijoje buvo 
13,519 tarnautojų bei darbi
ninkų; daugiausia jų dirba 
geležinkelių valdyboje.

— Linkuvoje, eidamas 77 
metus, mirė kanauninkas 
Liudvikas Šiaučiūnas, buvęs 
ilgametis Linkuvos par. kle
bonas. Rusų laikais jis daug 
kovojo prieš lietuvių nutau
tinimą. Joniškyje klebonau
damas pagelbėjo lietuviams 
įsistiprinti prekyboje, pa
statydino vieną didžiausių 
Lietuvoje bažnyčių. Ten bu
vo įsteigęs ir slaptą lietuviš
ką mokyklą. Dėl įvykiu 
1905 m. kun. Šiaučiūnas, ru
sams reikalaujant, turėjo' 
būti iškeltas.

— Klaipėdos krašte šalia 
autonominės policijos orga
nizuojama ir politinės poli
cijos skyrius. Anksčiau vo-

mantas, 23 metų jaunuolis, 
buvo vežimo prispaustas, 
sunkiai sužeistas ir nuvežtas 
ligoninėn mirė; jo brolis Jo
nas, 26 metų, dėl šios nelai
mės taip susijaudino, kad 
staiga mirė. Abu broliai gra
žiai palaidoti, dalyvaujant 
gausingoms minioms.

— Liaudininkų grupės 
žmonių surengtose vilnie
čiams lietuviams vaišėse da
lyvavo ir buvęs prezidentas 
Al. Stulginskis, kurs savo 
kalboje pareiškė, kad lietu-' 
vis turi mylėti lietuvį, kad 
lietuvis lietuviui visur bro
lis.

— Mandžiurijos prekybos 
ir pramonės rūmų vadovybė 
kreipėsi į Turizmo draugiją, 
prašydama įvairių žinių ir 
statistinių davinių apie Lie
tuvą. Mandžiurų pageidavi
mas tuojau patenkintas.

— Nuo vasario 1 d. Klai- • $
pėdoje atidarytas Lenkijos 
konsulatas, kuriam nupirkti 
nuosavi namai miesto cen
tre.

— Lietuvos radijofono lie
tuviškos muzikos ir dainą 
koncertas, skirtas Italijai, 
labai patiko italams, kurią 
gausinga spauda labai pa
lankiai atsiliepė apie lietu
višką muziką. Dabar italai 
perduos Lietuvai savo muzi
kos specialią programą.

— Klaipėdos krašto sei
melio rinkimų įstatymas pa
keistas ta prasme, kad sei
melio nariai atleidžiami nuo 
priesaikos Lietuvos Respub
likai ir Lietuvos konstituci
jai. ši pareiga jiems buvo 
numatyta 1935 m. įstatyme, 
bet dabar ji panaikinta.

— Pernai užsieniui par
duota 142,670 tonų grūdų, už 
kuriuos gauta apie 50 milijo
nų litų. Iš Klaipėdos Lietu
vos grūdai gabenti 60 laivų.

— Vienkiemiais pernai iš
skirstyti 475 kaimai su 86,- 
439 hektarais žemės ploto. 
1937 m. išskirstyta 512 kai
mų si; 100,535 hektarais že
mės gerinimo reikalams šie
met skiriama du milijonai 
litų.

— Tėvai Marijonai Mari- 1 
jampolėje jau baigia įrengti 
didžiulę modernią salę. Ji

apgautas mases. Prieštikybinė ir neva neutrali spauda 
tūkstančius lietuvių atitraukė nuo Bažnyčios ir nuo lietu
viško darbo. Prieštikybinė spauda pasėjo didelėse masė
se neapykantos ir pagiežos. Su tos spaudos „apaštalais” 
dažnai net šiurpu kalbėtis — tiek maža kultūros pas juos.

Visa tai turint dėmesy, lietuvių katalikų visuomenės 
veikliausių narių neabejotina pareiga stovėti nuolatiniame 
savo spaudos rėmimo fronte. Laikraščių leidėjai be skai
tytojų pagalbos negali atsiekti aukštųjų tikslų. Reikalin
gas artimas bendradarbiavimas, štai ir kviečiame visus 
Bičiulius per šį vasario mėnesį paieškoti lietuvių katalikiš
kai spaudai daugiau talkininkų. Juk gal nesunku kiekvie
nam Amerikos skaitytojui surasti po vieną naują skaity
toją, o tai būtų nepaprasta parama. Būtų tai didelis dva
sinis laimėjimas, būtų tai ir medžiaginis laikraščio sustip
rinimas, kas leistų apsirūpinti reikalingomis priemonėmis, 
kad laikraštis taptų įdomesnis, visiems naudingesnis.

Visi kviečiami į talką. Kvietimui įprasminti, leiskite 
pasikviesti Popiežiaus Pijaus XI neseniai pasakytus žo
džius: „Ką tik gera padarysite katalikiškai spaudai, aš tai 
laikysiu, kaip man padaryta”. Mūsų Vado pageidavimas 
yra šventas įsakymas. Nejau atsisakysime jį vykdyti?

eksportuojamos žaliavos pa
vyzdžių (lino pluošto, vilnų 
ir k.), „Pienocentras” save 
skyriuje parodys pieno pro 
dūktų eksporto augimą, Lie 
tuvos pieno ūkio kilimą 
„Maistas” — maisto produk 
tų eksportą ir jo augimą 
Kituose skyriuose — mūsų 
parfumerijos gaminiai, sal
dainiai, vaistažolės, medus

kietininkai griežtai reikala
vo pašalinti ' Lietuvos sau
gumo policiją, o dabar patys 
steigia panašią policiją, ku
ri, žinoma, tarnaus grynai 
vokietininkų reikalams.

— Keletai dienų į Kauną 
buvo atvykęs iš Rygos vysk. 
Sloskanas, kurs aplankė sa
vo pažįstamus asmenis ir į- 
varias įstaigas. Jam malo-

ir kt. žemės M-jos skyriuje niausią buvo aplankyti vys-

netrukus bus visiškai baigta 
ir atidaryta naudojimui. Sa
lė bus viena iš didžiausių ir 
moderniausių Lietuvoje.

— Gyvulių gydytojas Neu- 
mannas darbininkų susirin
kime pareiškė, kad Kultur- 
verbandas perims tas pa
čias pareigas, kurios Vokie
tijoje atliekamos nacional- 
socialstų. Neumann© parti-

Žemės Ūkio Rūmai plaka
tais, įvairiais modeliais, pie
šiniais ir diagramomis pa
vaizduos Lietuvos ūkio augi
mą, kaimų į viensėdžius 
skirstymą, melioracijos ir 
kt. darbus. Lietuvos skyrius 
New Yorko parodoje bus 
atidaras nuo ryto 9 vai. iki 
10 vai. vak.

kūpą Matulionį ir kelis ku
nigus, su kuriais drauge 
kentėjo bolševikų kalėji
muose.

— Šilutės miesto vokieti
ninkai savo žygiais išvijo 
veik visus žydus prekybi- 
bininkus ir šiaip žydus ver
slininkus; išsikraustė ir abu 
miesto gydytojai žydai.

jos smogikai savo propagan-
da plėšią krašte nacionalso- 
cializmą.

Mrs. E. Cunningham gavo 
atviruką, pasiųstą jai 2468 
Ralph Ave., Brooklyne prieš 
30 metų. Atviruko pašto 
antspaudas rodo, kad jis iš
siųsta 1909 m. iš Phoenicia, 
N. Y.



>8 žydai gavo ži- 
lestinoje riaušė- 
s žuvo per 20 
l iš Lietuvos, 
lPi° kaimo, ne- 
gyventojų pa- 

lime įvesta ele- 
ūkininkai labai

)do bažnytiniai 
pirmąja bažny. 

s laikoma Tau. 
šia, kuri buvusi 
387 metais. Ji 
►gailos paliepi.

ms darbams iš 
o šiems me- 
apie 4 milijo-

Kaune vieną 
šeimą ištiko 
nė: Ant. Veis- 
etų jaunuolis, 
o prispaustas, 
tas ir nuvežtas 
i; jo brolis Jo- 
dėl šios nelai- 

įsijaudino, kad 
tbu broliai gra- 
i, dalyvaujant 
inioms.
iky grupės 
igtose vilnie
tis vaišėse da- 
s prezidentas 
i, kurs savo 
jkė, kad lietu- 
i lietuvį, kad 
iui visur bro

lijos prekybos 
ūmų vadovybė 
izmo draugiją, 
rairių žinių ir 
rinių apie Lie- 
urų pageidavi- 
įtenkintas.
trio 1 d. Klai- 
tas Lenkijos 
iriam nupirkti 
i miesto cen-

radijofono lie
tos ir dainų 
irtas Italijai, 
italams, kurių 
ida labai pa- 
oė apie lietu- 

Dabar italai 
vai savo muzi- 
programą. 
s krašto sei- 
įstatymas pa

sine, kad sei- 
tleidžiami nuo 
tavos Kespub- 
70s konstituci- 
iga jiems buvo 
5 m. įstatyme, 
janaikinta. 
ižsieniui par- 
tonų grūdų, už 
apie 50 milijo- 
aipėdos Lietu- 
lenti 60 laivų 
jais pernai iš- 
kaimai su 86,- 
žem^ ploto.

styta 512 kai- 
hektarais že- 
reikalams šie

du milijonai

Marijonai Mari- 
baigia įrengti 

jraią salę. Ji 
isiškai baigta 
iudojimui. Sa- 
didžiausių ir

Lietuvoje, 
ydytojas Neu- 
ninku susirin- 
į, kad Kultur- 
rims tas pa
kurtos Vbkie- 

ūos nacional- 
iimanno parti- 
avo propagan- 
te nacionalso-

Vasario 10 d., 1939 m.

Oscar Wilde

Laimingasis Princas
St. Santvaras

TĖVYNEI IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI

uiingham gavo 
ųstą jai 2468 
Jrooklyne prieš 
tviniko pašto 
ido, kad jis iš- 
i. iš Phoenicia,

(Tęsinys)

Bet Laimingasis Princas 
taip liūdnai atrodė, kad jai 
pasidarė jo gaila.

— Čia labai šalta, — tarė 
ji, — bet aš pasiliksiu vieną 
naktį su tavim ir būsiu tave 
pasiuntinys.

— Ačiū tau, mažoji Kreg
ždutė, — tarė Princas.

Kregždė iškrapštė didelį 
rubiną iš Princo kardo ran
kenos ir, paėmusi į snapą, 
nulėkė viršum miesto stogų.

Pralėkė ji katedros bokš
tą, kuriame stovėjo angelai 
iš balto marmoro; pralėkė 
rūmus ir girdėjo baliaus mu
ziką. Į balkoną išėjo graži 
mergaitė, mylimojo lydima.

— Kokios gražios žvaigž
dės, — tarė jis jai, — ir ko
kia stebuklinga meilės jėga.

— Tikiuosi, kad mano rū
bai dvaro baliui bus laiku 
pasiūti, — pastebėjo mergai
tė. — Aš liepiau išsiūti ant 
jų Viešpaties Kančių gėles. 
Bet siuvėjos tokios tinginės

Kregždė pralėkė upę ir 
matė žiburius, kybančius 
laivų stebuose. Pralėkė žydų 
gyvenamas vietas ir matė, 
kaip žydai derasi vienas su 
kitu ir sveria pinigus varinė
mis svarstyklėmis. Pagaliau 
atlėkė ji prie bakūžės ir pa
žvelgė į ją. Vaikas karščiuo
damas blaškėsi lovoje, o jo 
motina buvo užsnūdusi.

Kregždė įskrido į kamba
rį ir padėjo rubiną ant stalo 
šalę siuvamojo pirščiuko 
Paskui paskrajojo viršum 
vaiko lovos, vėsindama spar
nais jam galvą.

— Kaip man vėsu, — tarė 
vaikas. — Tur būt, aš išgy
siu. — Ir jis saldžiai užsnū
do.

Tada Kregždė sugrįžo pas 
Laimingąjį Princą ir papa
sakojo jam, ką padariusi.

— Stebėtina, — pamanė 
ji, — nors oras toks šaltas 
man dabar visai šilta.

— Tai todėl, kad tu gerr 
darbą padarei, — atsakė 
Princas. — Mažoji Kregžde 
susimąstė ir užsnūdo. Galvo 
jimas visada užmigdydavo 
ją.

Dienai išaušus, Kregždė 
nulėkė į paupį ir išsimaudė

— Koks stebuklas, — pa 
stebėjo ornitologijos profe
sorius, eidamas tuo metu 
per tiltą. — Kregždė žiemą 
pas mus! — Ir jis išspaus
dino iš tos priežasties ilgą 
straipsnį vietiniame laikraš
tyje. Visi tiek ir tekalbėjo 
ką manyti apie tą laišką 
mat, jame buvo tiek daug 
žodžių, kad niekas negalėje 
jo suprasti.

— Šią naktį keliausiu 
Egiptą, — tarė Kregždė ir 
geras sumanymas pakėlė jos 
ūpą. Ji aplankė visus visuo
meninius paminklus ir ilgai 
tupėjo bažnyčios bokšte 
Kur tik ji pasirodydavo 
žvirbliai tuoj imdavo čirškė
ti, tardami vienas kitam:

— Kokia garsinga svetim 
taute! — O Kregždė buvę 
tuo labai patenkinta.

Mėnuliui užtekėjus, Kregž 
dė sugrįžo pas Laimingąj 
Princą.

— Ar neturi kokio reikalo 
į Egiptą? — sušuko ji. — 
Aš tuoj keliausiu.

— Kregžde, Kregžde,, ma 
no mažoji Kregždute, — ta 
rė Priiicas. — Ar nepasilik 
tumei su manim dar vieną 
naktį?

— Manęs laukia Egipte 
— atsakė Kregždė. — Ryto 
mano draugės skris į antrąjį 
Nilo užvingį. Ten guli nen 

drėse begemotas, dideliam 
granito soste sėdi dievas 
Memnonas. Jis visą naktį 
tyrinėja žvaigždes, o aušri
nei sušvitus, jis sušunka iš 
džiaugsmo ir nutyla. Pusiau
dienį ateina upėn geltoni liū 
tai gerti. Jų akys tartum ža’ 
Ii berilai, o jų riksmas gar 
sesnis už krioklio triukšmą.

— Kregžde, Kregžde, ma 
no mažoji Kregždute, — ta 
rė Prince. — Toli, toli, mie 
sto pakraštyje matau pasto
gės kambarėlyje jauną vyrą. 
Jis pasilenkęs ant popieriais 
apkrauto stalo, o sale jo sto 
vi suvytusių žibučių ryšuliu 
kas. Jo plaukai juodi, garba 
nuoti, raudonos kaip grana
tai lūpos, didelės svajotojo 
akys. Jis stengiasi užbaigti 
dramą, teatro direktoriui 
pažadėtą, bet negali, šaltis 
neduoda rašyti. Pečius šal
tas, pats jis bado nukamuo
tas.

— Liksiuos dar vieną nak
tį su tavim, — tarė gerašir 
dė Kregždė. — Gal ir jam 
nunešti rubiną?

— Ant nelaimės aš netu 
riu daugiau rubinų, — atsi 
liepė Princas. — Vienos tik 
akys man beliko. Jos pada
rytos iš brangių safyrų, ku
rie prieš tūkstantį metų bu
vo atvežti iš Indijos. Iškrap
štyk vieną ir nunešk jam 
Jis galės parduoti safyrą 
auksakaliui ir nusipirks mai
sto ir malkų.

— Mielasis Prince, aš ne
galiu to padaryti, — tarė 
Kregždė ir ėmė verkti.

— Kregžde, Kregžde, ma
žoji mano Kregždute, daryk 
ką aš tau sakau.

Kregždė iškrapštė Princui 
akį ir nulėkė į aną pastogę 
Patekti į pastogę visai ne
sunku, nes daug skylių visur 
buvo. Įlėkusi pro skylę, 
Kregždė atsirado kambary
je. Jaunas vyras buvo susi
ėmęs rankomis galvą ir ne
girdėjo sparnų plasnojimo. 
O kai pakėlė galvą, tai pa
matė begulintį safyrą ant 
nuvytusių žibučių...

— Mane pradeda brangin 
ti, — sušuko jis. — Tai tui 
būt iš kokio turtingo gerbė
jo. Dabar galėsiu užbaigti 
savo dramą. — Ir jis pasiju
to esąs visiškai laimingas.

Iš ryto Kregždė nulėkė į 
uostą. Atsitūpė didelio laivo 
stiebe ir žiūrėjo, kaip jūrei
viai kėlė iš laivo dugno dide
lius krovinius. „Chevaoi!” — 
šaukė jie kas kartą, krovinį 
keldami.

— Aš lėksiu į Egiptą, — 
šaukė Kregždė, bet jos nie
kas nesiklausė ir, kai mėnu
lis patekėjo, sugrįžo ji pas 
Laimingąjį Princą.

— Noriu atsisveikinti su 
tavim, — tarė ji.

— Kregžde, Kregžde, ma
no mažoji Kregždute, pasi
lik dar vieną naktį su ma
nim.

— Dabar žiema, — atsakė 
Kregždė, — čia netrukus 
šaltas sniegas iškris, o Egip
te karšta saulė lieja spindu
lius ant žalių palmių, kroko
dilai guli įsirausę dumble ir 
dairosi sustingusiomis aki
mis. Mano draugės kraunas 
lizdus Baalbėko šventovėje, 
rausvi ir balti balandžiai 
stebisi į jas ir burkuoja. 
Mielasai Prince, aš turiu ap
leisti tave. Bet aš niekados 
tavęs neužmiršiu ir kitą pa
vasarį atnešiu tau du gra
žius brangius akmenis vie
ton tų dviejų, kuriuos tu 
atidavei. Rubinas bus rau
donesnis už purpurinę rožę,

Kaip saulė iš žemės gelmių «
Pažadina šaknis ir diegus duoti vaisių, 
Taip aš sau ištvermę iš tavo išteklių semiu, 
O Tėviške, kurios per amžių neapleisiu.

Vorai ir skorpionai nuo seniai
Nuodingai gelia tavo kūną, geria kraują 
Ir pilkvarnių plėšrių būriai
Aplink tavas žemes lizdus sau krauja.

Prie pikto kelio stovi sentėvių namai, 
Statyti su daina pilkų sermėgių.
Juose krūtinę kalavijais ardė motinų verksmai, 
Kai į Ameriką tavieji sūnūs bėgo.

/
Kiti su gęstančios gyvybės šakele
Iš Sibiro Tau nešė savo griaučius. — 
Už saviškai kalbėtą maldą svetimo galia 
Atėjus buvo jų naikint ir jų pastogių griauti.

Dabar pro langus byra dangiška šviesa,
Sodybų sodai pradeda žydėt, atsiveria šaltiniai... 
Klaiku tik, kad kardais tebemojuoja netiesa, 
Kad per mažai vieningi sūnūs paskutiniai.

Kaip saulė marių pakrašty
Pažadina skraidyt bitelę ir žuvėdras — 
Taip aš, budėdamas prie Tavo vieškelių arti, 
Geidžiu, kad amžinai Tau būtų rytas giedras.

' *

Atstatytai Nepriklausomai Lietuvai 21 Metai
(Pradžia 1 psl.)

tautos atstovybė, remdamos 
pripažintąja tautų apsi
sprendimo teise ir lietuviij 
Vilniaus konferencijos nuta
rimu rugsėjo m. 18 — 23 d. 
1917 m., skelbia atstatanti 
nepriklausomą, demokrati
niais pamatais sutvarkytą 
Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniuje ir tą valstybę atski
rianti nuo visų valstybinių 
ryšių, kurie yra buvę su ki
tomis tautomis. Drauge Lie
tuvos Taryba pareiškia, kad 
Lietuvos valstybės pamatus 
ir jos santykius su kitomis 
valstybėmis privalo galuti
nai nustatyti kiek galima 
greičiau sušauktas Steigia
masis Seimas, demokratiniu 
būdu visij jos gyventojų iš
rinktas.

Nors Lietuvos Taryba pa
skelbė Lietuvos nepriklauso
mybę 1918 m. vasario 16 d., 
tačiau atsteigtos Lietuvos 
valdymas tuomi dar neatite
ko į lietuvių rankas. Kraš
tas buvo vokiečių užimtas. 
Vokietijos kaizerio valdžia 
nenorėjo nepriklausomos 
Lietuvos; ji norėjo, kad Lie
tuva susijungtų artimais 
ryšiais su Vokietija. Paskel
bimo aktas nebuvo leistas 
viešai pagarsinti ir tik po 
didelių žygių Vokietijos vy
riausybė kovo 23 d. pripaži
no Lietuvą, tačiau su sąlyga, 
kad Lietuva sudarytų su 
Vokietija artimos sąjungos 
ryšį.

Pirma vyriausybė
Vokiečių pareikštas pripa

žinimas dar nepakeitė vokie
čių valdymo Lietuvoje. Tary 
bai neleista ruošti krašte ne 
priklausomybės paskelbimo 
iškilmių, neleista jai vykdy 
ti valdžios darbų. Taryba 

o safyras mėlynesnis už be
kraštę jūrą...

— Ten, žemai aikštėje, — 
tarė Laimingasis Princas, — 
stovi mergaitė, degtukų par
davėja. Ji netyčiomis nume
tė degtukus į griovį ir visi 
jie sugedo. Tėvas skaudžiai 
nuptaks ją, jei ji neparneš 
namo pinigų ir ji dabar ver
kia. Ji neturi nė kuo apsiau
ti, nė kuo prisidengti ir stovi 
ten plika galva. Iškrapštyk 
antrąją mano akį, atiduok 
jai ir tėvas nebaus jos.

(Bus daugiau)

norėdama išsaugoti valsty
bės savarankumą, net buvo 
nutarusi kviesti Viurtem- 
burgo karaliaus artimą gi
minaitį, kunigaikštį Urachą 
Lietuvos karalium, bet tas 
kvietimas buvo panaikintas 
1918 m. lapkričio 2 d. ir lap
kričio 11 d. pradėjo veikti 
pirmasis Lietuvos ministe- 
rių kabinetas su prof. A. Vol
demaru priešaky. Aukščiau 
šią kr. valdžią vykdė Tary 
bos prezidiumas (A. Smeto
na, kun. J. Staugaitis ir S 
Šilingas), o 1919 m. balan 
džio 4 d. Smetona buvo iš
rinktas pirmu prezidentu.

Tarybai ir vyriausybei te 
ko organizuoti krašto gyni' 
mą; Vokietijoje įvykus re 
voliucijai, Lietuvoje vokiečii; 
kariuomenė pairo, pasidarė 
palaida, iš Rusijos gi slinko 
naujas pavojus — pradėjo 
rodytis komunistai.

Krašto gynimas
1918 m. lapkričio 23 d. iš

leistas pirmosios vyriausy 
bės įsakymas kariuomenės 
organizavimo reikalu. Pra
dėjo iš kaimų ir miestelių 
žygiuoti savanorių būriai, 
bet negalėta jų aprūpinti. 
Nebuvo lėšų, ginklų. Bolše
vikai atžygiavo prie Vil
niaus, jį užėmė 1919 m. sau
sio 5 — 6 d. ir skverbėsi į 
rytus. Vyriausybė turėjo pa
sitraukti iš Vilniaus į Kau
ną, iš kur pradėtas didysis 
Lietuvos gynimo organizavi
mas. teisingumo. Amerikos Valstybės ir 1.1.

Angelų Karalienės parapijos berniukų benas, dalyvausiąs Lietuvos nepriklausomy
bės 21 metų sukakties minėjimo programoje. Minėjimas įvyks šį sekmadienį, vasa
rio 12 d., 4 vai. popiet, McCaddin salėje. Plačiau prašom skaityti pirmame puslapy.

BRIDGEPORT, CONN.

Kadangi mūsų kolonijos 
vardas vis daugiau ir dau
giau minimas spaudoj, tai 
tikimasi susilaukti daugiau 
skaitytojų ir rėmėjų. Jau 
pereitam Amerikos numery 
Amerikos Lietuvaitė parašė 
trumpą pranešimą iš vieti
nio veikimo; reikia ją tik 
pasveikinti ir palinkėti, kad 
ir daugiau pajudintų savo 
plunksną žinutėms parašyti; 
kitos Amerikos lietuvaitės 
ir neturėtų pasilikti nuo 
šios. Darbo dirva plati, o 
merginų yra gabių, kurios 
gali tą dirvą purenti. Vaiki
nai irgi neturėtų nusileisti, 
nes jų ir yra gabių, kurie

Pirmasis naujokų šauki
mas į kariuomenę paskelb
tas 1919 m. kovo 5 d. Prieš 
tai savanoriai plačiai rinko
si. Jiems kliudė vokiečiai, 
nors ir pasisekdavo iš jų 
gauti ginklų. Su menkomis 
jėgomis lietuvių kareiviams 
teko kautis prieš bolševikus 
ir pirmas laimėjimas buvo 
prie Kėdainių, kur 1919 m. 
vasario 7 d. žuvo pirma Lie
tuvos savanorių auka — bū- 
rininkas Povilas Lukšys. 
Mūšiai su bolševikais tęsėsi 
net iki 1920 m., kol, paga
liau, 1920 m. liepos 12 d. 
Maskvoje buvo pasirašyta 
taikos sutartis, kuria Sovie
tų Rusija pripažino Lietuvos 
atsiskyrimą ir visišką jos 
nepriklausomybę su Vilniu
mi ir Gardinu.

Didžiosios kovos
Jaunai Lietuvos kariuo

menei teko daug kovoti dar 
su dviem priešais — ber
montininkais ir lenkais. Ber
montininkus lietuvių kariuo
menė visai sėkmingai likvi
davo, o su lenkais irgi gerai 
kovėsi. Lenkai tik klasta už
grobė Vilnių, apgaulingai 
sulaužę Suvalkų sutartį. 
1920 m. spalių 9 d. užėmę 
Vilnių lenkai nesustojo, bet 
veržėsi gilyn į Lietuvą ir bu
vo atžygiavę prie Ukmergės 
tačiau narsioji Lietuvos ka
riuomenė atrėmė jų įsiverži
mą ir lapkričio 19 d. prie 
Širvintų lenkai sutiko skau
dų pralaimėjimą. Toks pat 
svarbus lietuvių laimėjimas 
įvyko lapkričio 21 d. prie 
Giedraičių. Po šių laimėjimų 
lietuvių kariuomenė žygiavo 
į Vilnių, bet įsikišo Tautų 
Sąjungos komisija su savo 
pasiūlymu sustabdyti kovas. 
Lietuva paklausė T. S-gos, 
tačiau T. Sąjunga neparodė 
bešališkumo ir

savo gražius darbus galėtų 
spaudai pranešti. Visi ir vi
sos stokit į gražų darbą! 
Tegul visi žino, kad Bridge- 
portas gražiai dirba. Sveiki
nu visus, kurie eina į tą 
gražų darbą. A.

ELIZABETH, N. J.

St. Goštautas su žmona 
šiomis dienomis minėjo 25 
metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Ta proga suruošta 
puota įvyko Laisvės salėje. 
Puotoje dalyvavo kleb. kun. 
Simonaitis, kun. M. Kemežis 
ir daug svečių.

Daugiau apie šią puotą 
bus parašyta kitame nume
ryje.

JERSEY CITY, N. J.

— Vietos biznierių Jono ir 
Onos Ragauskų duktė Ona 
labai gražiai sausio 30 d. už
baigė High School. Gerieji 
tėveliai jai pagerbti vasario 
2 d. iškėlė puotą. Atsilankė 
daug svečių ir pareiškė Onu
tei' gražių linkėjimų. '’Tėve
liai ir toliau mano savo duk
relę mokyti. Sveikiname 
Onutę ir linkime ir toliau 
sėkmingai mokytis.

— Vasario 12 d. šv. Var
do vyrai yra užsiprašę mi
šias, kurių metu visi priims 
Komuniją, o klebonas kun. 
S. Stonis išdalins ištikimy
bės ženklus. Mat, visi vyrai, 
kurie per visus metus, ne- 
praleisdami ėjo prie Komu
nijos kas mėnesį, gaus tuos 
pažymėjimus. Labai gražu, 
jei vyrai parodo savo iš
tvermę*. Po mišių turės savo 
eucharistinius užkandžius.

— Vasario 11 d. lietuvių 
demokratų klubas parapijos 
salėje turės savo šokius — 
balių. Laukiama svečių atsi
lankant.

Ir šiandie Vilniaus kraštas 
tebelaukia teisėto šeiminin
ko.

Pripažinimai
Lietuvos priešaky buvu

sios vyriausybės rūpinosi, 
kad užsienio valstybės pri
pažintų atsteigtą valstybę.
1918 m. kovo 23 d. Lietuvą 
de jure pripažino Vokietija,
1919 m. de facto — Norve
gija, Anglija, Latvija, Suo
mija, Prancūzija, 1920 m. de 
jure — Latvija, ■ Estija, 
Skandinavijos valstybės ir 
Šveicarija, 19*21 m. rugsėjo 
22 d. Lietuva priimta į Tau
tų Sąjungą (prieš balsavo 
tik Lenkija ir Rumunija) 
1922 m. pripažino Jungt.

3
■,m 1.1 ■ — i 1 " ■

— Vasario 18 d. parapijos 
salėje įvyksta tradicinis 
blynų balius. Baliaus metu 
patarnauti apsiėmė parapi
jos kolektoriai ir trustistai, 
o blynų kepti pasižadėjo Ro
žančiaus ir Tretininkių na
rės: Jasilionienė, Janušienė, 
Minkevičienė, Verbickienė ir 
Balutienė. Na, tik skanių 
prikepkite!

BALTIMORE, MD.

75 metų sukaktis
. Agnieška Kaubrienė, tik 

nuobodumui nusikratyti dir
banti žento Antano Miliaus
ko siuvykloj, sulaukė 75 me
tų amžiaus. Jos trys dukte
rys ir sūnus kito žento, Ig
no Miliausko užeigos name, 
surengė iškilmingą puotą 
vasario 2 d. Siuvyklos mote
rys nupirko dovanėlių ir už
sakė nepaprastai puikų py
ragą. Atsilankė 50 pažįsta
mų ir giminių, tarpe jų 10 
anūkų, kurie linksmai daly
vavo močiutės sukaktuvėse; 
tik 11 anūkas dar per ma-x 
žas ir negalėjo reikšti savo 
džiaugsmo.

J. Kairys buvo vakaro ve
dėjas, kuris pats tarė keletą 
žodžių, nupiešdamas tokios 
gausios šeimos reikšmę. Mo
čiutė susijaudinus negalėjo 
nuo ašarų susilaikyti. Kal
bėjo dar A. Mikušauskienė, 
A. Ruikienė ir duktė Mi

liauskienė. Nors visi svečiai 
i gražių dainelių padainavo, 
bet vedėjas pakvietė dvi pui
kias solistes, p. Paulauskie
nę ir p. Jankūnienę, kurios 
savo dainelėmis visus suža
vėjo. A. Kaubrienė, nepapra
stai didžio džiaugsmo sujau
dinta, dėkojo visiems rengė
jams ir svečiams.

— Mirė A. Višinskienė, 
gyvenusi Belai Road; palai
dota vasario 6 d.

— Vas. 5 d. par. salėje į- 
vyko Vytauto pašalpinės 
draugijos puota.

— Pasišvaisčius po lietu
vių namus, dažnai randi li
gonių. Dažniausiai moterys 
skundžiasi kojų skaudėjimu; 
dažnos oro atmainos'kenkia 
senesniems žmonėms.

— Nežiūrint negražių oro 
atmainų, bažnyčioj per no
venas žmonių perpildyta. 
Antradienių vakarais gau
siai kitatikiai susirenka į 
salę paklausyti religijos aiš
kinimų. Ir vėl buvo trys at
sivertėlių krikštai ir pirmoji 
Komunija, žmonės randa 
tiesą tikroje Kristaus Baž
nyčioje. Pirmadieniais ir 
antradieniais suplaukia tūk
stantinės minios iš viso mie- 

.sto žmonių; daug protestan
tų ir užeina bažnyčion, kur 
; laimi šv. Dvasios dovanų ir 
tokiu būdu atsiverčia. Tas 
dienas kunigai be poilsio 
dirba. J. K.

NEWARK, N. J.

Sausio 31 d. Newarko Ci
vic Opera Company turėjo 
operą didžiuliam Masque te
atre. Metropolitan operos 
artistai vaidino Verdi operą 
..La Forza del Destino”. Vai
dino ir Anna Kaskas — 
Katkauskaitė; ji savo rolę 
atliko labai gerai.

Šia nepaprasta proga 
Newarko liet, draugijos: 
Lietuviškas Demokratų Klu
bas, Palangos Juzės, Liet. 
Moterą Sąjungos 68 kuopa, 
lietuvių moterų klubas, liet, 
moterų rožančiaus draugija, 
šv. Jurgio pašalpos draugija 
susidėję nupirko puikų gėlių 
buketą ir įteikė p. Katkaus- 
kaitei vaidinimo metu.

V. Ambrozevičius.



ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJA

Philadelphijos Lietuviu Gyvenimo
Lietuvių katalikų šv. Ka

zimiero par. bažnyčia yra 
336 Wharton gatvėje, tarp 
4 ir 4 gatvių. Bažnyčia nu
pirkta iš protestantų už 50 
tūkst. do]. Joje sutelpa 1000 
žmonių.

Naujai nupirktoje bažny
čioje pirmos mišios atlaiky 
tos 1905 m. liepos 2 d. Jau 
man, rašančiam šiuos žo 
džius, teko būti pirmose mi
šiose. Gražu prisiminti 
anuos laikus, kai parapijie
čiai džiaugėsi susilaukę savo 
bažnyčios naujoje vietoje. 
Visam darbui vadovavo kleb. 
kun. Juozas Kaulakis (mirę 
prieš 5 metus).,

Kun. Kaulakiui 
jant, parapijiečių 
drauge dirbant,
greit , šiek tiek išpuošta iš 
lauko ir viduje. 1906 m. ge-! 
gūžės 30 d. ją pašventino' minskili porelę, Greenwich

Kun. Ig. Valančiūnas, šv. 
Kazimiero par. klebonas.
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vasario 1» a

Vasario 10 d., 1939 m.

vadovau- 
komitetui 
bažnyčia

pijos choras; šv. Pranciš
kaus (Abitoniečiai) Treti
ninkai ; Silvestras Pocius, 
a. a. Aleksas Bazys, a. a. Ig
nacas Paulauskas.

Teko girdėti iš kleb. kun. 
J. Valančiūno, kad dar pora 
langų nėra susilaukę gera
darių, kurių vardai galėtų 
skambėti spaudoje ir bažny 
čios raštuose tol, kol šv. Ka
zimiero parapija gyvuos.

Sodalietės
Sodaliečių veiklumas pa 

rapijos naudai neįkainuoja
mas. Veiklumas nenuilsta
mas. Kada jos ką dirba, ne 
sigaili nuovargio, kol atlie
ka savo sumanytą veikimą 
Galima džiaugtis valdyba 
kuri tvarkingai viską veda 
Valdybą sudaro: pirm. St 
Kernagiūtė, vicepirm. Teklė

Kun. Ignas Zimblys 
ilgametis šv. Jurgio parapi 
jos klebonas.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
TRUMPA ISTORIJA

Lietuvos Paveikslai

rašė, buvo per

gruodžio mėnesį 
turėjo jau 500 
sklypą žemės 

pėdų), kurį tada 
užmokėjo

Už 
160 
parapija 
dolerių, o bažnytužė

ft Bus rodomi sekmadienį, |

t VASARIO—FEB. 19 D. 7:30 VAL. VAK. j

| LIETUVIŲ TAUTINĖJE SVETAINĖJE |

t 928 E. Moyamensing Ave., Philadelphia, Pa. |

| Bus rodomi svarbiausi Lietuvos įvykiai spalvose, |
kaip tai: Vasario 16-tos dienos šventė ir kitos me- |

g tinės iškilmės, Olimpijada, Philadelphijos jaunuolių | 
| pasižymėjimai ir t.t. Įžanga 35 c., vaikams 15 c. | 
S Rengia Lietuvių Biznierių ir Profesionalų Sąryšys. |

jjuosad bain 
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^komisijai! 
įkaičio,

Misiūne to

3 įj^ko žem 
•I ^im'3 namais.^iais namais, 

pykla ir 1 

pnniausia bin 
(jtyti mokyklą 

pradėtas 
^joHPin 
gaujoj moky 
sį įvyko 1925 m

gio bažnyčią 1902 m. spalių 
26 d., ją pašventino vysku
pas Prendergast, Philadel
phijos sufraganas, dalyvau
jant daugybei kunigų, dau
giau kaip 30 įvairių draugi
jų (ne tik vien lietuvių, bet 
ir kitataučių) ir minioms 
žmonių (kaip vietiniai anglų 
dienraščiai 
7,000).

1902 m. 
ši parapija 
narių. 
(235 x 
pirko, 
7,500
(dabar jau paversta į salę) 
kaštavo 6.000 dolerių.

Kai a. a. kun. J. Kaulakis 
jau nebegalėjo aptarnauti 
dviejų parapijų, šv. Jurgio ir 
šv. Kazimiero, tai pas jur- 
giečius atėjo klebonauti kun. 
Pranas Jakštis; o po jo kun. 
Domininkas Butvietis (ku
ris toje parapijoje ir mirė). 
Po kun. Butviečio 1906 m 
atėjo klebonauti kun. Jonas 
Dumčius, kuris buvo iii 
1909 m., kai klebonu paskir 
tas kun. Ant. Milukas. Nau
jasis klebonas daug darba
vos ir rūpinos, kad šv. Jur
gio parapijoje įsikurtų gera, 
atitinkanti savo tikslui ka
talikiška lietuviška mokyk
la, kad priauganti karta ne- 
ištautėtų ir nesubedievėtų. 
Tokiai mokyklai buvo jis į- 
kūręs ir užuomazgą — apie 
80 vaikučių klebonijos kam
bariuos ir artimame pasam
dytame name kurį laiką (kol 
jis klebonavo) mokėsi lietu
viškai skaityti ir rašyti; ir 
tada, kai kartą kun. A. Milu 
kas labai sirgo, neliepė vai 
kūčių prašalinti iš klebeni 
jos kambarių, kad nebūtų 
sutrukdytas jų mokymasis 
1914 m. atėjo pas jurgiečius 
klebonauti kun. Mykolas 
Šedvidis, kuris toje parapi 
joje ir mirė. Po jo mirties 
klebono vietą pas jurgiečius 
užėmė dabartinis klebonas 
kun. Ignas Zimblys. Tai įvy
ko 1919 m. sausio 7 d.

Kun. Zimblys, matydamas 
būtiną reikalą įkurti mokyk
lą, nekreipė dėmesio į ne
protingą opoziciją, bet pasi
rūpino įkurti naują didelį

pelno Viktorija Baranaus 
kienė ir Kastas Joneika, nes 
tik jų dėka man, rašančiam 
šiuos žodžius, pasisekė gau
ti svarbų dokumentą, lie- 
čantį parapijos reikalus, tad 
galėjau paduoti tikras da
tas ir tikrus skaitmenis.

Parapijos draugijos
Šv. Jurgio parapijoj da

bartiniu laiku veikia sekan
čios draugijos: parapijos 
choras, kuriam vadovauja 
muz. A. Dzikas; sodalietės; 
šv. Vardo draugija; šv. Ma
rijos Magdalenos pašalpinė 
draugija, šv. Onos pašalpinė 
draugija ir LRKSA. 20 kp.

Šiomis dienomis organi
zuojamas jaunųjų benas.

Tel.: REG. 1010

S. SZWEDA IR SŪNUS
Graborius ir 

Balzamuoto  jas

2636-38 E. Allegheny
Avenue

Philadelphia, Pa.

s atskiras torn 
uayčiai statyti. 
nJ. J. ftpul 
Itieąbd laikai

Pradžioje tie mūsų vien
genčiai, kurie dabar yra šv. 
Jurgio parapijos nariais,1 
Port Richmond dalyje, pri
klausė prie buvusios lietuvių 
katalikų šv. Antano parapi
jos, kurios bažnytėlė stovė
jo prie Washington Ave. ir 
5-tos gatvės, taip vadinamo
je Sautpusėje Philadelphijos 
miesto.

Bet kada aplinkybės susi
darė tokios, kad ričmondie- 
čiams ten priklausyti nebu
vo galimumo, tai jie, vado
vaujant a. a. kun. Juozui 
Kaulakiui, 1902 m. vasario 
15 d. įkūrė užuomazgą nau
jos parapijos Port Richmon- 
de Švento Jurgio vardu ir 
laikinai, kol pastatyta baž
nyčia prie Venango ir Sal
mon gatvių kampo, į vieti
nės katalikų vokiečių para
pijos Our Lady Help of 
Christians mokyklą jie susi
rinkdavo išklausyti mišių ir 
kitais tikybiniais reikalais; 
patarnaudavo a. a. kun. J. 
Kaulakis.

Pabaigus statyti šv. Jur

lių mokytojų skaičius ir 
mažesnis. Ne visi lietuviai 
leidžia savo vaikus į savo 
mokyklą; be to, jaunos šei- Balčiūnaitė, rast. Berta šim-
mos beveik neturi vaikų kūnaitė, ižd. Julija Stasiū- 
(man žinoma tik jauna Ti-| naitė. Visos narės smarkia 

veikia; pažymėtinos Rimgai- 
laitės, A. Stankiūtė ir daug 
kitų.

Mažųjų choro narės
Elenora Jablonskytė, Rita 

Mikalėnaitė, Ona Rimgailai- 
tė, Ona Savukaitė, Ona 
Dambrauskaitė, Angela 
Skiotytė, Elena Kavaliaus
kaitė, Elena Viliutė, Liucija 
Padorytė, Elena Pupkytė, 
Marija Skiotytė, Elena Gai
žauskaitė, Emilija Aleknaitė 
Alicija Macijauskaitė, Ele
nora Rimdikaitė, Darata 
Varnaitė, Jozapina Buivy- 
daitė, Margareta Petronytė, 
Elena Butkiūtė, Darata An- 
drulionytė, Margareta Ada- 
monytė, Ona Tutkiūtė, Elena 
Vitkūnaitė, Elzbieta Katei- 
vaitė, Eleonora Matukaitė, 
Elzbieta Rimdukaitė, Adelė 
Mažeikaitė, Anelė Muturai- 
tė.

Mažajam ir didžiajam cho
rui vadovauja muz. J. Mic- 
kūnas, garsiosios artistės 
brolis.

Parapijos darbuotojai
Šv. Kazimiero parapijoje 

kaip komitete, taip ir įvai

St., kuri auklėja 4 vaiku
čius), o kitaip buvo seniau. 
Lietuvos ūkininkų sūnūs ir 
dukroš turėjo gausias šei
mas ir savo vaikus leido į 
lietuvišką katalikišką moky
klą.

Mokyklai yra išstatyt 
puikūs rūmai, kurie gali lai 
svai sutalpinti gausingą vai 
kų skaičių.

Parapijos 
Valančiūnui 
ras kun. dr. 
čius. Veikia kelios draugijos

pats Philadelphijos arkivys
kupas Ryan. Parapija pama
žu augo, nors turėta daug 
nelaimių. Kilęs gaisras, įvai
rios kliūtys su finansais į- 
klampino parapiją skolosna 
Bet, kaip sakoma, „Bažnyčia 
pastatyta ant tvirtos uolos 
kurią šv. Petras sergsti” 
tad viskas išėjo į gerą.

Nors ir buvo keliolikos 
metų audros, bet parapijie
čiai stovėjo sargyboje, šian 
die, kun. Ignacui Valančiū
nui klebonaujant (jis čia at
vyko prieš 5 metus, mirus geras choras, šv. Vardo vy 
kun. Kaulakiui), parapija* rai, sodalietės, Susivienijimo 
laikosi ir auga visapusiškai kp., LDS kuopa ir kitos. 
Klebonas deda didžiausias 
pastangas, kad parapija bū-' 
tų aukščiausiame '.gerovės 
laipsnyje. Daug asmenų, sto-

klebonui kun 
pagelbsti vika- 
V. Martusevi-

LANKĖSI UŽDAVINYS

įvykdyt

Šv. KazinPero bažnyčios 
langų fundatoriai

______ _______ ___ Visi gėrimės šv. Kazimie- 
vėjusių nuošaliai, grįžo ir'ro bažnyčios puošniais, pa
grįžta į savo bažnyčią. Sma- veiksluotais langais; įėjus į 
gu, kad keliolika metų nebu- bažnyčią, saulės spinduliai 
vę parapijoje dabar vėl 
praktikuoją katalikai.

Rašant apie šv. Kazimie
ro parapiją tektų pasakyti, 
kaip ji Jsikūrė, prieš 34 me
tus. Dėl ko susilikvidavo šv. 
Antano vardu veikusi para
pija (Carpenter g-vėje), ne
galiu pasakyti. Tada dar bu
vau Lietuvoje, o atvykęs gir
dėjau įvairių kalbų.

Šv. Kazimiero par. pirmų
jų komitetų nariai buvo: J. 
Sungaila, K. Marcinkevi
čius, K. Konstantinavičius, 
K. Maciūnas, A. Paulauskas, 
A. Lekavičius — jau visi 
mirę; iš gyvųjų paminėtini 
P. Vaičis, J. Meilutis, A 
Užumeckis.
Šv. Kazimiero par. mokykla

Įsigijus naują šv. Kazi
miero bažnyčią 1905 m., tuo
jau darbuotasi, kad būtų į- 
steigta lietuvių kalbos para
pijinė mokykla. Rūpintasi 
kad parapijiečių vaikučia 
neklaidžiotų po svetimtau
čių mokyklas. Kas buvo pir
mutinis parapijos mokyklos 
vaikučių mokytojas, sunku 
pasakyti, bet, regis, Simo
nas Kvietkus; jis buvo za
kristijonas ir mokė vaikus. 
Juozas Poška su savo žmona 
Julija mokė vaikus, rodos, 2 
metus, o vėliau priėmė airę 
mokytoją. Padidėjus vaiku
čių — mokinių skaičiui, gau
tos sesutės vienuolės kazi- 
mierietės, kurių kasmet būi 
davo 9;

1937 m. gruodžio mėnesį 
mokykla minėjo 25 metų gy
vavimo sukaktį. Jos praeitis.— Ml*v. 
labai graži. Mokinių skaičius lakio; Maldos Apaštalystės 
kartais siekdavo net iki 700. Draugija; Antanas Vaiče- 
O dabar jau kitoks vaizdas, kauskas; Benjaminas Pilius; 
Mokinių nėra nei 200. Sese-| šv. Kazimiero didysis para-

Vasario 24 — 26 d.d. Pri- 
ladelphijoje svečiavos buvęs 
„Mūsų Vilniaus” redakto
rius Vincus Uždavinys. Jis 
buvo apsistojęs pas profeso
rių Senną. Kiek čia buvo ga
lima, platino „Pasaulio Lie
tuvį” ir rinko įvairią laik
raštinę medžiagą.

HARRY B.
HUTCHINSON

1837 E. Allegheny Ave.

Arrow Marškiniai 
Geriausios Vyrų 

Kojines

nekaitina akių. Seni langai 
buvo visai sutrūniję, neturė
jo jokių spalvotų vaizdų. 
Vidus bažnyčios tinkamai iš
puoštas; kur tik pažvelgsi, 
vis kitokių apaštalų ir šven
tųjų paveikslai sienose ir lu
bose, ypatingai virš didžiojo riuose parengimuose nuolat 
altoriaus.

Didžiojo ^altoriaus visas 
viršus naujas, trys šventųjų 
stovylos puošia. Visu tuo pa
sirūpino kleb. kun. Ignacas 
Valančiūnas su savo pagelbi- 
ninku kun. dr. Vitu Martuse- 
vičium. Parapijiečiai savo 
dosnia ranka parėmė. Bet 
yra ir tokių, kurie neaukojo 
tik naudojosi kitų geru. Nie
kas nieko nesako tiems, ku
rie negali, bet yra tokių, ku
rių tūkstančiai stovi „rezer
ve”, o nieko neduoda, bet 
sekmadienį į bažnyčią vos 
dešimtuką skiria aukai. Sa
koma: „turtuolio akys dūmų 
nebijo”. Bet turime pasigė
rėti ir geradariais asmeni
mis ir draugijomis. Langų 
fondui aukojo:

Kleb. kun. I. Valančiūnas, 
kun. čepukaitis, Gyvojo Ro
žančiaus Draugija; Marijo
na Rinkienė; šv. Kazimiero 
par. mokyklos vaikučiai, šv 
Vardo Draugija (senųjų vy
rų) ; kun. Thomas D. Mc
Laughlin; Marijona, Elena, 
Juozapas Rimkai; šv. Mari
jos Sodalicija; a. a. miru
siam atminti: Petro ir Liud
vikos Valančiūnų (klebono 
gentys); šv. Cecilijos Drau
gija; a. a. mirusiam atminti

i — buv. kleb. kun. J. J. Kau-

dirba šie asmenys: Pranas 
Kondrotas, Kostantas Zokas 
J. Seilius, Stasys Bagočius 
S. Mažeika, Vincas Stankai 
tis, ilgametis par. kom-to 
pirm. Jurgis Pranckūnas, 
Kazys Kisielius (jau 15 me
tų zakristijonauja ir pasi
žymi karnavaluose).

Negalima pamiršti mote
rų; jos tvarkingai ir suma
niai ir daug dirba. Čia pa 
minėtinos: Ona Balčiūnienė 
L. Barauskienė, Ona Jurgai

, tienė, Beledžienė, Daknienė, 
i Beniušienė, P. Varnienė,

Kundrotienė, Pupienė, L 
Juozaitienė, Smailienė, Kar 
velienė ir kitos.

Gerai pasižymi žinomi vi
rėjai — „restaurantininkai” 
— Petras Utkus, Simonas 
Šapaila, Petras Mažeika, P.
Karvelis, Juozas Jablonskis. pa±tą’„ku™
Negalima apleisti nepaminė
jus buvusio daug metų reži
sieriaus, „Raseinių Magdės”
— Simono Kvietkaus, I 
prieš 25 metus mokė jau- sinjoras~Mason 1920 m. Ir 
nuomenę lietuvių kalbos, su- nuo to laiko, nuo 1920 m., 
pažindino ją su lietuviško- gana gausingas lietuvių vai- 
mis bažnytinėmis giesmėmis, kūčių skaičius pabaigė to-
f • • •• J — 1 * * *

Tel.: DEWey 5136

JUOZAS KAVALIAUSKAS 
Laidotuvių Direktorius

1439 S. 2nd Street
Philadelphia

aukšte įkurta puiki mokyk
la, o aukštutiniame aukšte 
— graži bažnyčia. Bažny- 

i čios ir mokyklos pašventini- 
kurs m0 apeigas atliko a. a. mon- -Z — -- ' . • ~ — X A. A A. —

dainomis; visi tėveliai juo 
buvo patenkinti.

K. Dryža.

je mokykloje pradžios mo
kyklos kursą ir tokiu būdu 
tapo neprarastais nei mūsų 
tautai, nei katalikų Bažny
čiai. Dabar toje mokykloje 
moko seselės vienuolės pran- 

| ciškietės: Marija Lucillė 
x (viršininkė), Marija Serafi- 
$ na, Marija Anastazija, Mari
us ja Barbora, Marija Georgija, 
I Marija Judita ir Marija Ko- 
£ ronata.
| 1938 m. jurgiečiai gavo ir
| pirmą vikarą, kun. Jurgį 
| Degutį; neseniai jam 
I važiavus, jo vietą 
I kun. Jeronimas 
| kuris ir dabar 
| pas jurgiečius. 
| Dabartiniu šv.
| rapijos vargoninku yra muz. 
| (o dabar ir radijo pranešė- 
| jas) Antanas Dzikas; zakri- 
| stijonu yra 
| kauskas.
I Kazys
S Prierašas:

Tel.: HOWard 1529

UŽUMECKIAI 

Laidotuvių Direktoriai

I
300 Wharton Street

Philadelphia

Tel. NEB. 9762

VARTOTŲ IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ PREKYBA

Frank Liulevičius, Sav.

• v 1S- 
užėmė 

Bagdonas,
darbuojasi

1949-1957 N. Front St., Philadelphia, Pa.

Vienintelė lietuvių automobilių parduotuvė Phila- 
delphijoj ir apylinkėj labai prieinamomis kainomis. 
Norį pirkti ar parduoti automobilius kreipkitės pas 
mus: užtikriname — būsite patenkinti.
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Vasario 10 d., 1939 m.

ŠV. ANDRIEJAUS 
PARAPIJA

Šv. Andriejaus parapija 
įkurta 1924 metų vasario 11 
d. Tos parapijos pirmas ir 
dabartinis klebonas yra kun. 
J. J. čepukaitis. Pirmos pa
rapijos pamaldos įvyko 1924 
m. vasario 17 d. vienoj sa
lėj.

Nuosavą bažnyčią bei mo
kyklą įsigyti rūpintis suda
ryta komisija iš kun. J. J 
čepukaičio, Vinco Dopšio, 
Igno Misiūno, Antano Gudo- 
nio, Leono Ranionio ir (a. 
a.) Jono Laumakio. ši komi
sija nupirko žemės plotą su 
penkiais namais, kur dabar 
yra mokykla ir klebonija.

Pirmiausia buvo nutarta 
statyti mokyklą. Statymo 
darbas pradėtas 1924 m. 
rugsėjo 9 d. Pirmos pamal
dos naujoj mokyklos koply 
čioj įvyko 1925 m. kovo 29 d

Nuo to laiko yra sudary
tas atskiras fondas naujai 
bažnyčiai statyti. Klebonas 
kun. J. J. čepukaitis turi 
vilties, kad laikai pagerės ir 
neužilgo turės galimybės 
savo ir visų parapijiečių 
troškimą įvykdyti — pasta
tyti bažnyčią.

Šiuo laiku kun. J. J. čepu
kaitis laikinai sau pagelbi- 
ninku turi svečią kun. Vincą 
Ažuką.

Parapijos draugijos
Seniausia šv. Andriejaus 

parapijos draugija yra Apa
štalystės Maldos Draugija, 
kuri įkurta 1924 m. vasario 
24 d. ir veikianti iki šiol. 
Mažai ką jaunesnė yra ir šv. 
Elenos draugija, įkurta 1924 
m. birželio 15 d. ir iki šiol 
gražiai gyvuojanti.

Jaunimo yra sekančios 
draugijos: šv. Jono Berkmo- 
no draugija vaikams, tar
naujantiems mišioms; para
pijos choras, kuriam dabar 
vadovauja muz. R. Adomai 
tis; Sodalicija su jaunųjų ir 
suaugusiųjų skyriais ir Lie
tuvos Vyčių 23 kuopa.

L. Vyčiai
Iš visų minėtų jaunimo 

draugijų gal geriausiai gy
vuoja vyčių kuopa. Dabarti
nio kuopos pirmininko Ed
vardo Urbos, S. Markūno, 
M. Marcinkevičiūtės, Jono 
Staniškio, J. J. Daunio ir ki
tų pasidarbavimu, kun. J. 
Čepukaičio remiami, suorga
nizuota ši jaunimo organiza
cija vos tik prieš pora metų 
ir dabar ši kuopa yra viena 
veikliausių jaunimo organi
zacijų.

Kuopa turi savo didžiulį 
chorą, kuriam iki šiol sėk
mingai vadovavo muz. A. 
Dzikas. Choras turėjo jau 
kelis viešus pasirodymus, 
kur nepaprastai gražiai sa
vo užduotį atliko.

Vyčių choras labai stro
piai ruošiasi dalyvauti ir 
Pasaulinės Parodos Lietuvių 
Dienoj, rugsėjo 10 d. Reikia 
tikėtis, kad ir čia gražiai 
pasirodys.

Šv. Andriejaus parapijos 
choras irgi gražiai gyvuoja. 
Paskutiniu laiku jis žymiai 
padidėjo narių skaičiumi ir 
yra žymi jaunimo pajėga.

■■■■

ĮDOMI RADIO VALANDA

Kun. Juozas Čepu- 
kaitis, šv. Andriejaus 
parapijos klebonas. 
Parapijos penkiolikos 
metų sukakčiai pa
minėti vasario 19 d. 
yra rengiamas didelis 
banketas.

siekė 258, bet šiuo laiku mo
kinių yra daug mažiau. Vi
suomenė turėtų kreipti dau
giau dėmesio palaikyti savo 
parapijines mokyklas; netik 
jas reikia paremti finansi
niai, bet ypač leidžiant savo 
vaikučius į jas mokytis.

Parapijos sukaktis
Šiemet sukanka penkioli

ka metų, kai šv. Andriejaus 
parapija įkurta. Tam įvy
kiui paminėti sekmadienį, 
vasario 19 d., 11 vai. ryte 
bus iškilmingos mišios už 
parapiją. Vakare parapijos 
salėje įvyks didelis banke
tas. Į tas iškilmes kviesta 
daug įžymių svečių, numaty
ta labai turininga progra
ma.

Banketo pradžia 6:30 vai. 
vak. Visi kviečiami gausiai 
atsilankyti.

ka metų nuo įsikūrimo. Tam 
įvykiui paminėti sekmadienį, 
vasario 19 d., rengiama va
karienė, savo salėj, 1133 Le
mon St. Vakarienės bilietus 
galima gauti klebonijoje; 
kaina vienas doleris.

Kleb. kun. J. čepukaitis 
prašo parapijiečius, kiek ga- 
Įima, paaukoti pinigais. Kaip 
žinome, bus statoma nauja 
bažnyčia, tad reikalas yra 
svarbus. Fr. Pūkas.

Kas šeštadienį nuo 8 iki 9 
vai. vak. iš stoties WTEL 
(1310 kc.) yra duodamos la
bai įdomios lietuviškos pro
gramos. Tos radijo valandos 
vedėju yra- gerai žinomas 
Philadelphijos lietuviams šv. 
Jurgio parapijos vargoninin
kas Antanas Dzikas. Nors 
gražiai sutvarkyta progra
ma ir yra jau gana turinin
ga, jis deda pastangas ją 
dar paįvairinti.

Muz. A. Dzikas ne tik var
gonininkauja šv. Jurgio pa
rapijoj, bet jis vadovauja 
dviem chorams, būtent: šv. 
Jurgio parapijos chorui ir 
didžiuliam Lietuvos Vyčių 
23 kuopos chorui šv. An
driejaus parapijoj. Ypatin
gai vyčių chorą jis labai 
gražiai per visai trumpą lai
ką išmokė, kuo visa Phila- 
delphija gali džiaugtis.

Dr. Alfredas Senn’as, 
buvęs Wisconsin universi
teto profesorium, o dabar 
profesoriaująs Philadel- 
phijoje. Vasario 16 d. kal
bės Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjime 
šv. Andriejaus par. salėje.

LANKĖSI SVEČIAS

AR VISI ŽINO 
PRANĄ PŪKĄ?

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS MINĖJIMAS

Ketvirtadienį, vasario 16 
d., šv. Andriejaus par. salėj 
įvyks bendras Philadelphijos 
lietuvių katalikų Lietuvos 
nepriklausomybės 21 metų 
sukakties paminėjimas. Ren 
giama labai turininga pro 
grama, kuri susidės iš kai 
bų, gyvų paveikslų — vaiz 
dų ir dainų.

Vaizdų apie Lietuvą su
darymu rūpinasi seserys ka- 
zimierietės.

Dainų programą užpildys 
didžiulis L. Vyčių choras 
vadovaujamas muz. Dziko 
ir šv. Andriejaus par. cho
ras, vadov. muz. R. Adomai
čio.

Kalbėtojais bus: prof. Al
fred. Sennas, „Amerikos” 
redaktorius J. B. Laučka 
ir inž. A. J. Mažeika.

Pradžia 8 vai. vak. Įžan
ga 25 c. Kviečiami visi apy
linkės lietuviai šiame pami
nėjime dalyvauti ir bendrai 
pasidžiaugti Lietuvos nepri
klausomybės švente.

Visoms gerai pažįstamas 
per daugelį metų gyvenęs ir 
darbavęsis šv. Kazimiero 
par. ribose laikrodininkas 
Pranas Pūkas. Kol dr-jų są- 
ryšys gyvavo, jis buvo kelis 
metus jo pirmininkas. Da
bar Pūkas gyvena vidurmie- 
sty, 609 No. 12 St., kur turi 
laikrodžių ir brangenybių 
krautuvę. Jam daug padeda 
žn.ena; turi dvi dukteris.

Yra dirbęs Lietuvos Pa
siuntinybėje Washingtone. 
Daug prisidėjo organizuo
jant biznierių ir profesiona
lų sąryšį. Per daugelį metų 
bendradarbiauja spaudai. Vi
sada remia tikybinius ir tau
tinius reikalus. Jis vertas 
visų lietuvių paramos.

K. Dryža.

SUKAKTIES MINĖJIMAS
Daugiau Philadelphijos ži

nių ir skelbimų 6 puslapyje.

PLUNKSNOS VETERANUI
K. VIDIKAUSKUI

Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijai sukanka penkioli-

Skaityk ir platink savo 
laikraštį AMERIKĄ.

dienomis dideliam 
Kazimierui Vidi- 

sukako 60 metų.

Sveikinu jį ir visą šeimą. 
Tegu Dievas stiprina ilgiau
sius metus.

Balandėlis.

Parapijos mokykla
Šv. Andriejaus parapijinė 

mokykla pašventinta ir pra
dėjo veikti 1925 m. rugsėjo .
6 d. Iš pradžių nebuvo gali
ma gauti visų vienuolių mo
kytojų. Bet per metus laiko 
pasisekė tai padaryti. Da
bar moko seserys kazimie- 
rietės. Jų viršininkė yra se
suo Hyacinta. Veikia 8 sky
riai, kuriuose moko 6 moky
tojos.

Kartą mokinių skaičius

Šiomis 
veikėjui 
kauskui 
Gražus tai metų skaičius,
bet tikime, kad dar tiek me
tų jis gyvens ir rašys.

Šis plunksnos veteranas 
dar gana tvirtas, jaunos 
dvasios, šviesaus proto, ku
ris daug dirba. Gal dėl to jis 
taip gerai jaučiasi, kad ne
vartoja jokių svaigalų?

Gerb. veikėjau! Daug dar
bo atlikai, daug rašei, gynei 
Lietuvą plunksna. Tu rašai 
į plačią spaudą — lietuviš
kai, ukrainiškai, angliškai, 
itališkai, rusiškai, slovakiš
kai. O kur dar esperantiška 
spauda? Jei visus raštus su- 
krautumėm į krūvą, galėtum 
labai toli, toli apjuosti!

P. Vidikauskas turi puikią 
žmoną, sūnų, tris dukteris

IŠ BIZNIERIŲ IR PROFE
SIONALŲ SĄRYŠIO 

SUSIRINKIMO

Šiomis dienomis Philadel- 
phijoje lankėsi Amerikos sa
vaitraščio štabo narys inž. 
A. J. Mažeika, kuris drauge 
su prof. Sennu ir Amerikos 
redaktorium Laučka daly
vaus Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjime va
sario 16 d. šv. Andriejaus 
par. salėje.

Inž. Mažeika rūpinosi 
daryti naujų pažinčių 
Phila. lietuviais ir visus 
pažindinti su Amerikos 
vaitraščiu.

Visiems patartina užsisa
kyti laikraštį Ameriką, nes 
tai šių laikų išmokslinto' 
jaunimo vyrų leidžiamas 
laikraštis, pilnas įvairių ži
nių. Spauda jo labai aiški, 
visos raidės lyg iš knygos.

Phila. lietuviai galėtų 
kreiptis tiesiog į Amerikos 
administraciją: 423 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. arba 
pas žinoma spaudos platin
toją Praną Kundrotą, 1706 
So. 3rd St. Kiekvienai lietu
viškai šeimai patariu įsigyti 
Ameriką!

pa
su 

su- 
sa-

Balandėlis.

Lietuviai, skaitykite rim
čiausią Tautiškai katalikiš
kos minties savaitraštį —

JONO MAČIO 
KEPYKLA

Gryna Ruginė Duona, 
Bulkutės ir Keksai

628 N. Franklin Street 
Philadelphia

Tel.: MAR. 1505

LOMbard 4292

.F. P. SUGINT, M. D.

623 Green Street 
Philadelphia

Valandos:
9-10 ryte ir 6-8 vakarais 
Sekmadieniais .9-11 vai. 

ryte.

Kazys Dryža, 
nenuilstantis Philadel
phijos lietuvių veikėjas, 
artimas Amerikos ben
dradarbis ir nuoširdus 
bičiulis.

Vasario 2 d. įvyko Lietu
vių Biznierių ir Profesionalų 
Sąryšio mėnesinis susirinki
mas. Dalyvavo gražus biz
nierių skaičius. Svarstyta į- 
vairūs reikalai, pranešta 
apie sportininkų siuntimą 
pereitą vasarą į Lietuvą. Ap
tarta taipgi ir kitoki reika
lai.

Atsilankęs Pasaulinei Pa
rodai Remti Lietuvių Komi
teto sekretorius A. J. Ma
žeika užkvietė sąryšį imti 
iniciatyvos organizuoti Phi- 
ladelphijoj pasaulinės paro
dos lietuvių komiteto skyrių. 
Susirinkimas svečią nuošir
džiai sutiko.

Iki šiol į sąryšį įsirašė 150 
biznierių bei profesionalų, 
kas sudaro tikrai didelę šia
me mieste pajėgą. Vertėtų 
prie šios organizacijos vi
siems biznieriams bei profe
sionalams priklausyti.

Tel. MARket 6525

MAX WEINER

Registruotas Plumberis
Apšildymo ir Plumbing

Kontraktorius

629 North 6th St 
Philadelphia

Šv. Andriejaus parapijoj veikianti šv. Elenos draugija. (Paveikslas imtas 1926 metais).

LIETUVIŠKA 
MĖSINYČIA

Adolfas Bareikis, sav, 
616 N. 10th Street 

Philadelphia

EMILIA’S 
HAIRDRESSING 

PARLOR

LIETUVIŠKA 
MĖSINYČIA

P. P. DAUKAS, Sav, 
1622 So. Front St.

Philadelphia
Tel. DEWey 2471

Moterų Plaukų ir Gro
žio Salionas. Darbas at
liekamas ekspertiškai ir 

žemomis kainomis.

K. Žemaitis, Sav.

1201 Green’Street, 
Philadelphia

LINKĖJIMAI NUO

Šv. Jurgio Parapijos Vargonininko
Lietuvių Radijo Valandos Vedėjo
Iš Stoties WTEL Kas šeštadienį r I

Namų adresas:
3619 E. Thompson Street 

Philadelphia, Pa.

FRANK PŪKAS
Laikrodininkas ir Juvilierius

Parduoda lengvais išmokėjimais laikro
džius, laikrodėlius ir kitus auksinius dalykus.

Reikalui esant visuomet kreipkitės pas vi
siems gerai žinomų lietuvį šiuo adresu:

FRANK PŪKAS
609 N. 12th Street, Philadelphia, Pa.

LINKĖJIMAI NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖS PROGA

VASARIO MĖNESIO BALDŲ IŠPARDAVIMAS 

DIDELIS BALDŲ NŪPIGINIMAS 

PERKANT CASH 

SUTAUPYMAS IKI 50%
Žemiausios Kainos Visoj Philadelphijoj 

LIVING ROOM SUITES 
DINING ROOM SUITES > 

BEDROOM SUITES
Radios, Refrigerators, Gas Ranges, Rugs

Pasiteiraukit apie mūsų žemas kainas ir žemą 
Profit Policy ant namų baldų.

FEINSTEIN’S
9th & Spring Garden Sts.

tik 5 blokai į šiaurę nuo Market St., Philadelphia, Pa. 
Nemokamas automobilio pasistatymas. Atidarą vakarais.

■į
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Linkėjimai nuo

MR. ir MRS. J. DANIELS

POPlar 1065

RADIO KRAUTUVE IR PATAISYMAI

A. C. Kirilouckas, sav.

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

Vasario 10 d., 1939 m.

Philadelphijos žinios

Kun. Jeronimas Bagdo
nas, šv. Jurgio par. vikaras,, 
uolus spaudos bendradarbis 
— rašytojas.

2743 Kensington Avenue
V * 1

Philadelphia, Pa.

PAGERBIMO VAKARAS

VESTUVES

Vasario 5 d. šv. Kazimie
ro parapijiečiai surengė va
karienę savo klebonui kun. 
Ig. Valančiūnui pagerbti 
Viskas gražiai pavyko. Apie 
ją plačiau kitame numeryje

AMERIKOS RĖMĖJAI 
PHILADELPHIJOJE

1939 metams,
NES

NES

Tel. REGent 1305

Dr. A. B. Ramanauskas K. HALDIS

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

sėkmių.
SERGA MAŽEIKAI

Administracija.

Sekmadienį, vasario 19 d,

LINKĖJIMAI NUO

SAMS

VAJ1

RADIJO PROGRAMA

Tel. NEBraska 8530

DORSZEWSKI’S

VAISTINĖ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Anthony Kaunas, sav

Midway Building
LIETUVIŠKA UŽEIGA

Tel. MARket 6331 Tel.: REG. 8135

K. Žadeika, Sav. RICHMOND GROCERY COMPANY
Wm. Valaitis, sav. Wholesale Grocers

įdomus, turiningas, įvairus laikraštis; 
„Ameriką” pradėjo skaityti — su ja ne-

LIETUVIŠKA 
MĖSINYČIA

Dažymo, Elektros ir* 
kitoki reikmenys.

•Tel.: REGent 0648
Namų: Michigan 5751

3044-46 Richmond St. 
Port Richmond, 

Philadelphia

nie t 
niyi

3118 Richmond St. 
Philadelphia

SU MŪSŲ BIZNIERIAIS IR 
PROFESIONALAIS *

AUTOMOBILIŲ
TAISYMAS

L. Ginkevičius, sav. 
4771 Tacony Street 

Philadelphia

640 N. llth Street 
Philadelphia

1216 So. 2nd Street 
Philadelphia

3178-80 Richmond St. 
Philadelphia

WALTER’S MEAT 
MARKET

Apsivilkimo reikmenys 
visai šeimynai

NAUJAS 
PROFESIONALAS

ATIDARYTA PRANCŪZŲ 
MENO PARODA

Anna Atgalainis, sav.
647 N. 10th Street 

Philadelphia

ciaus 
kun. 
Pažei 
švieti 
taki

DR. ANTANAS B. 
RAMANAUSKAS
(Dantų Gydytojas)

LIETUVIŠKA 
GELEŽIES IR RADIO 

KRAUTUVE

700-02 N. Franklin St.
Philadelphia

1825 E. Allegheny Ave. 
Philadelphia

SPALVOTI LIETUVIŠKI 
PAVEIKSLAI

Tel.: NEB. 1025
Namų: REG. 0136

FURNITURE
FLOOR COVERINGS, 

, GAS RANGES, 
REFRIGERATORS, 

BEDDINGS

Tel. HOWard 0596
Main 3623

M. M. ŠLIKAS 
(Lietuvis Advokatas)

tai
kas
nori skirtis

2619 E. Ontario Street 
Philadelphia

Skelbkites „Amerikoje”!
423 Grand St. Brooklyn, NY. »

Walter Strogauskas, 
Sav.

619 N. llth Street 
Philadelphia

3304-16 Richmond Street 
Philadelphia, Pa.

REG. 8436

1730-34 E. Moyamenslng Avė.

Philadelphia

t 4

Vasario 3 d. šv. Jurg 
par. bažnyčioje susituo' 
Onutė česnakaitė su Felik 
Šliogeriu. Daugiau apie ši 
iškilmingas vestuves kitai 
Amerikos numeryje.

Vienas iš sėkmingesnių 
Philadelphijos biznierių yra 
Pranas Liulevičius, kuris lai
ko didelę automobilių par
duotuvę 1949 N. Front St., 
Philadelphijoj, ir turi prie 
vietos restoraną. Maloniai 
jis priėmė „Amerikos” atsto
vą ir nuoširdžiai pavaišino, 
be to, parėmė ir šią „Ameri
kos” laidą.

Tikrai verta, reikalui pa
sitaikius, ar tai automobi
lių įsigyti, ar kitais reika
lais pas jį apsilankyti.

Niekas Nenori Būti Atsilikėlis,
todėl visi ruošiasi užsisakyti

Amerika

LIETUVIŠKA 
MESINYČIA 

ir
Valgomų Produktų 

Krautuvė
Iš Lietuvos partraukti 

kumpiai, bekonai ir 
agurkai.

Edvardas Jokubauskas, 
Sav.

Šią specialiai skirtą Phi- 
ladelphijai „Amerikos” laidą 
visų pirmiausia padarė gali
mą nuoširdi Philadelphijos 
visų trijų klebonų,. kun. I. 
Valančiūno, kun. J. Čepukai- 
čio ir kun. I. Zimblio para
ma, kurie užsakė didelį kie
kį laikraščio. Jiems nuošir
dus ačiū. Esame nepapras
tai dėkingi Philadelphijos 
lietuviams biznieriams, ku
rie parodė daug palankumo 
laikraščiui, pareikšdami sa
vo sveikinimus bei duodami 
skelbimus. Skaitytojai pra
šomi atkreipti į tai dėmesį

LINKĖJIMAI NUO

MRS. A. MERKELIS

KEPTUVES

8L ’ ii

1315 S. 2nd Street
Philadelphia

Tel. HAW. 4032

ir, reikalui esant, juos taip
gi paremti.

Šiam- „Amerikos” nume
riui lietuviai skelbimus da
vė: F. Pūkas, A. C. Kirilaus- 
kas, Mr. ir Mrs. J. Daniels, 
Lietuvių Biznierių Sąryšis, 
F. Liulevičius, Richmond 
Grocery C., Antanas Dzikas, 
Juozas Ramanauskas, D. 
Antanaitis, Antanas Ruke
nas, J. Kavaliauskas, Wm. 
Valaitis, A. Užumeckas, A. 
Merkelienė, M. M. šlikas, 
Dr. F. Sugintas, Dr. A. Ra
manauskas, K. Žadeika, K. 
Žemaitis, P. P. Daukas, A. 
Kaupas, A. Atgalainis, A. 
Bareikis, L, Ginkevičius, A. 
Zavadskis, W. Stragauskas 
ir keli amerikiečiai biznie
riai.

Amerikos atstovas inž. A. 
J. Mažeika, ruošdamas šią 
laidą, Philadelphijoje susi
laukė nuoširdžios paramos, 
už ką visiems gilus dėkin
gumas.

Kas nežino Philadelphijos 
apylinkėje Richmond Groce
ry kompanijos įvairių pro
duktų, kurie pristatomi net 
ir tolimoms valgomų daiktų 
krautuvėms. Tos kompani
jos savininku yra A. Stepo
navičius, kuris prieš kelioli
ka metų pradėjo nuo mažos 
krautuvėlės ir išaugino į mi
lijoninį biznį. Kompanijos 
sandėliai yra 3304 — 16 
Richmond St., Philadelphi
joj.

Nusipelnęs profesionalas
Vienas iš geriau žinomų 

Philadelphijos profesionalų 
yra adv. M. Šlikas (jo įstai
ga 1825 E. Allegheny Ave.)

Šio laikraščio atstovas bu
vo labai maloniai p. Šliko

Pernai gegužės mėnesį su 
aukščiausiais pažymėjimais 
Temple Universitete baigė 
dantų gydytojo mokslus An
tanas B. Ramanauskas, ge
rai žinomų Philadelphijos 
biznierių sūnus.

Nuo sausio 16 d. jaunasai 
i daktaras atidarė savo ofisą 
moderniai įtaisytame name 
2657 E. Allegheny Ave. Na
mus įrengė jo tėvai, J. Ra
manauskai, kurie turi avaly
nės krautuvę.

Prieš tai dr. Ramanauskas 
lankė La Salle kolegiją, pri
klausė Newmano katalikų 
klubui ir kitokiose draugijo
se. Jo brolis Kazys mokosi 

priimtas, kuris paaiškino, graborystės. Jaunam profe- 
kiek jam teko prisidėti su sionalui linkime geriausių
savo darbu, kad laimėtų Lie
tuvai 1922 m. Jungtinių A- 
merikos Valstybių pripažini
mą.

Jis yra gimęs 1890 m. lap
kričio 14 d. Sugar Notch, 
Pa. Lankė St. Thomas kole- Lietuvių tautinėj svetainėj, 
giją, kurią baigė 1914 m. su 928 E. Moyamensing Avė., 
laipsniu B. A. cum Magna broliai Motuzai rodys spal- 
Laude. Pennsylvanijos uni- votus apie Lietuvą paveiks- 
versiteto teisių skyrių jis ius. Rengia Lietuvių Biznie- 
baigė 1917 m. Į

Porą metų jis buvo redak 
torium padėjėju a. a. kun. J 
Kaulakio leidžiamo anglį 
kalba „Lithuanian Review”. 
Lietuvos Pasiuntinybėj Wa
shingtone sekretoriavo 1922 
m. nuo kovo 4 d. iki lapkri
čio mėn.

Dabar, be savo tiesioginio 
užsiėmimo, jis yra Home 
Owner’s Loan Corporation 
teisių patarėjas.

I rių Sąryšis, v
Paveikslai vaizduos 20 me

tų Lietuvos nepriklausomy
bės sukakties iškilmes, taip
gi įvairias metų dalis Lietu
voje. Pradžia 7:30 vai. vak 
Įžanga suaugusiems 35 c. 
vaikams 15 c. Visus atsilan
kyti kviečia rengėjai.

NEBraska 8806-8807
RICHMOND 
PHARMACY 

’VAISTŲ KRAUTUVĖ’

2700 E. Allegheny Ave.
Philadelphia

PALMER BOTTLING 
CO.

M. Naumchuk, ved.
Išdirbėjai ir 
aptarnautojai 

Aukštos Rūšies Minkš
tų Gėrimų ir Alaus

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

AMERIKĄ —
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.

atilsį teisėjui Lewisui!...
Ruošiasi pramogai

Vasario 21 d. šv. Jurgio 
par. salėje įvyks šokių va
karas, kurį ruošia vietinės 
parapijos vaikučių benas. 
Kiekvienam vertėtų atsilan
kyti ir paremti mažus muzi
kantus. Pranešėjas.

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-

Mažeikų šeimos (gyv. 222 
Morris St.) du nariai susir
go ir nuvežti į ligoninę. Ser
ga Pranukas, geras artistas 
ir jaunoji dukrelė.

Mažeikų sūnus Salevas per
nai įšventintas kunigu, vie
na duktė Nukryžiuoto Jė
zaus vienuolyne. Visai šei
mai reiškiu užuojautos, ser
gantiems vaikučiams linkiu 
ko veikiausiai išsveikti.

Balandėlis.

Kaunas. — Dalyvaujant 
Prezidentui, vyriausybei, už
sienio diplomatams ir visuo
menės atstovams, švietimo 
ministeris prof. J. Tonkūnas 
atidarė didžiulę prancūzų 
meno parodą.

2657 E. Allegheny Ave. 
Philadelphia

Valandos: 9-12 rytais 
1-5 ir 6-9 vakarais 

Trečiadieniais ir Sek
madieniais susitarus.

, Va 
koą 1 
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atste

Bit 
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ižd, ] 
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Mirė įžymus „litvakas”
Sausio 30 d. atsisveikino 

su šiuo pasauliu įžymus „lit
vakas”, Lietuvoje gimęs žy
das, teisėjas Viliamas M 
Lewis’as, sulaukęs 54 metų.

Velionis teisėjas gimė Pa
nevėžy, o 12 metų būdamas 
atvyko Amerikon. Jis kiek
viena proga pažymėdavo, 
kad jis yra „litvakas”, kad 
jo gimtinė Lietuva ir tuo jis 
labai didžiuodavos; jis buvo 
ir širdingiausiu bičiuliu tik
rųjų lietuvių. Tarp kitko jis 
malonėjo pasitikti bei pa
gerbti ir vyskupą Matulionį, 
kada jis pas mus į PhiladeL 
phiją buvo atvykęs. Amžiną

Kas trečiadienis 9 vai. va
kare Petronėlė Antanaitienė 
iš stoties. WHAT (1310 kc.) 
turi lietuvišką radijo pusva
landį. Per jos programą tre
čiadienį, vasario 15 d. kal
bės įžymus lietuvių draugas 
prof. Alfredas Sennas. Gi 

I vasario 22 d. turės svečią 
kalbėtoją, ukrainų katalikiš
ko laikraščio „America” re
daktorių V. Latotsky.

New Yorko valst. mokes-, 
čių mokėtojai, suvažiavę į 
Albany, reikalauja, kad val
stybė paskirtų namų staty
bai 150 mil. dol. Valstybė 
galėtų tuos pinigus gauti iš 
federalinės valdžios, kaip 
paskolą.

MĖSOS IR VALGIO 
PRODUKTŲ 
KRAUTUVĖ

A. Zavadskis, sav. 
2439 Allegheny Ave.

Philadelphia

NEW DEAL AUTO SERVICE 
Automobilių Inžinieriai

Taisome visokių išdirbysčių automobilius.
Antanas Bakenas, Sav.

436 East Girard Avenue 
Philadelphia, Pa.

NEB. 4168 EAST 8159

Ap; 
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Vasario 10 d., 1939 m. 7AMERIKA

Apreiškimo parapijos mokyklos mergaičių šokėjų grupė, kurios geriausios dalyvės su pasižymėjusia balerina 
Klara La Medica šoks įdomius šokius Lietuvos nepriklausomybės 21 metų sukakties minėjime šį sekmadienį, va
sario 12 d., 4 vai. popiet McCaddin salėje, Brooklyne. Plačiau prašom skaityti pirmame puslapyje. *

AMERIKOS LEIDĖJŲ 
SUSIRINKIMAS

MIRĖ KUN. V. MASIULIO 
TĖVELIS

steigėjai, pirm. E. Vaitekū- bus; pranešimas priimtas su 
nienei. Dabar jau sukanka pagyrimu. Vasario 18 d. pa- 
vieneri metai, kai dr-ja gy- rengimas yra 
vuoja ir ta proga šį šeštadie- koks tik buvo Great Necke. 
nį, vasario 11 d., rengiamas 
balius Apreiškimo par. salė
je. Bus dainų, muzikos ir šo
kių. Bus suvaidinta juokin
ga komedija „Našlės trupu
tį susipešė”.

Visi kviečiami atsilankyti: 
vedę ir nevedę, našliai ir 
jaunikaičiai. Pelnas pusiau 
su parapija. R. K.

DAINUOS PER RADIJĄ

Vasario 11 ir 18 d.d. Ope
retės choro vyrų ir merginų 
grupės ir jauni solistai dai
nuos iš WCNW (1500 klc.) 
radijo stoties J. Valaičio ve
damo j programoje. Visų pra
šome pasiklausyti. Rep.

NAMŲ SAVININKAMS

svarbiausia,

Federacijos nariai sutiko ge
rai paskelbti apie šį minėji
mą; tikim, kad bus pilna sa
lė žmonių — jaunimo ir vy
resnių.

Daugiau kitą savaitę.
Vietinis.

Brooklyno policijoje įvyko 
permainos (shakeup). In
spektorius Reynold padarė 
daug pamainų ir aukštesnė
se policijos stotyse.

Ar vaikai turi 
užkietėjimą?

PAGELBĖK JIEMS ŠIUO PAPRASTU. 
BET MALONIU BODU

Kada Jūsų vaikučiams reikalingas l!uo- 
suotojas, daryk kaip irad milijonai mo
dernių motinų daro... duok jiems 
EX-LAX 1
Ex-Lax yra veiklus ir švelnus. Jis leng
vai duoda rezultatus — be Įtempimo 
arba nesmagumo. Be to, Ex-Lax yra 
lengvai priimamas — skonis kaip gar
daus šokolado.
Ex-Lax yra Amerikoje labiausiai par
duodamas Muosuotojas — Jis yra ly
giai geras suaugusiems kaip ir val
kams. 10 c. ir 25 c. dėžutės yra pas 
jūsų vaistininkus.

Pradėtas naujas požemi
nis geležinkelis Fulton St. 
nuo Rockaway Ave. stoties. 
Požeminis geležinkelis bus 
kasamas į Linden Blvd, ir 
eis iki 106 gatvės.

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

I
■

EX-LAX
CHOCOOj* 

'■AXATlV*

Vasario 4 d. įvyko Ameri
kos leidėjų — Lietuvių "Uni
versalinio Biuro, Ine. dali
ninkų — metinis susirinki
mas, kuriame labai gausiai 
atstovauta šerininkams.

Biuro vadovybėn iš 
rinkta: pirm. K. Krušinskas 
ižd. K. Vilniškis, sekr. J. B 
Laučka; nariai: kun. N. Pa
kalnis, kun. J. Aleksiūnas ir 
kun. J. Balkūnas.

Susirinkime numatytos 
priemonės laikraščiui tobu
linti, stiprinti ir plėsti. Va
sario 26 d. nutarta kviesti 
dr-jų veikėjų ir Seimely iš
rinktų Lietuvių Dienos ko
misijos narių susirinkimą 
kuriame bus plačiai išsikal
bėta ir sudaryti įvykdomi 
planai ateičiai.

VAJUMI SUSIDOMĖJIMAS
DIDELIS

Vasario 8 d. Brooklyne 
žaibo greitumu aplėkė liūd
na žinia — mirė Antanas 
Masiulis, gyv. 82 Stuyve- 
sant Avė., kun. Vaclovo Ma
siulio, Apreiškimo parapijos 
vikaro, tėvas. Jam buvo dar 
tik 47 m.

Velionis vasario 7 d. jau
tėsi visai gerai, nuėjo į sa
vo nuolatinį darbą ir dirbo 
iki popiet, kai staiga su
kniubo. Tuojau pašaukti gy
dytojai parūpino skubią pa- 
gelbą ir nugabeno į Kings 
County ligoninę, kur jis są
monės nebeatgavo. Prie li
gonio tuojau pašaukta jo 
žmona, Elzbieta Masiulienė. 
Sūnus kunigas atvyko vė
liau; jis tą dieną lankė pa
rapijiečius kalėdodamas ir 
apie, nelaimę sužinojo tik su
grįžęs į kleboniją, kai buvo 
arti 12 vai. nakties.

tik
Ga-

Apylinkės Katalikų Seime 
liui iškėlus šūkį: „Tūkstan
tis naujų skaitytojų Ameri
kai”, tuojau susilaukta gra
žaus pritarimo. Džiugu, kad 
tuomi domimasi ne 
Brooklyne, bet ir kitur,
vome smagių žinių iš Bridge
port©, Ha'rrisono ir Roches- 
terio.

Brooklyne pirmiausia tin
kamus žygius padarė Ange
lų Karalienės par. Rožan
čiaus dr-ja, kurios sus-me 
kun. Laurynaitis ir pirm 
Pažereckienė tiksliai nu
švietė reikalą ir tuojau gau 
ta keletas naujų skaitytojų

Kitame numeryje galėsi
me daugiau džiuginančių ži
nių pranešti.

Mirties priežastis — išsilie
jimas kraujo galvos smege
nyse. Jo laidotuvės įvyks 
šeštadienį, vasario 11 d. iš 
Apreiškimo par. bažnyčios. 
10 vai. ryte bus atlaikytos 
gedulingos pamaldos, o po 
to kūno lydėjimas į šv. Jo
no kapines.

Giliame nuliūdime liko 
našlė Elzbieta, sūnus kun. 
Vaclovas ir sūnus Stasys, 
dabar esąs Kalifornijoj, ka
riuomenėj.

Laidotuvėse patarnauja 
grab. S. Aromiskis.

puikiai pavyko, žmonių — 
pilna salė. Programa nors ir 
trumpa, bet įvairi ir gražiai 
išpildyta.

Pirmiausia choras į atsi
lankiusius prabilo sveikini
mo daina. Vėliau teko išgir
sti solo A. Kizienę, Ig. Bujo- 
ką, trio — E. Tamašauskai
tę su Dulkučiais, kvartetą — 
seseris Pažereckaites, Ugū- 
naitę ir Stakėnaitę; grupę, 
vyrų chorą. Malonu buvo pa
matyti merginas šokant, 
Dulkučius lošiant bei kitų į- 
vairumų.

Visi programos dalykai 
patiko ir kiekvienas jų nusi
nešė daug aplodismentų. 
Koncertas užsitęsė apie dvi 
valandas. Baigtas su daina 
„Lietuviais esame mes gi
mę” ir Ulonais, kurią sykiu 
su choru pakviesta dainuoti 
visa publika.

Garbė choristams, jų 
dui muz. P. A. Dulkei 
gražų pasirodymą.

Po koncerto, griežiant
De-Hi orkestrui, buvo šokiai. 
Malonų įspūdį darė, matant 
vidurinėj salėj draugiškai 
choristus su dalyviais dai
nuojant sutartines liaudies 
dainas. Pageidautina daž
niau panašių parengimų.

Prasčiūnietis.

Charlotte Žemaitienė, 51 
metų, gyv. 75 Johnson Avė., 
Brooklyne, mirė vasario 7 d. 
Kūnas pašarvotas grab. 
Garšvos įstaigoje. Laidoja
ma vasario 10 d. šv. Trejy
bės kapinėse iš Apreiškimo 
par. bažnyčios.

Kazys Dvilis, 67 m., gyv. 
669 — 40 St., Brooklyne, mi
rė vasario 1 d. Kings Coun
ty ligoninėje; palaidotas va
sario 4 d. šv. Trejybės kapi
nėse.

Motiejus Kelmas, 54 m., 
mirė Kings County ligoninė
je; palaidotas vasario 4 d. 
šv. Jono kapinėse iš šv. Jur
gio par. bažnyčios.

CHORO KONCERTAS

Angelų Karalienes par 
choro koncertas vasario 5 d

DIDŽIAUSIA DRABUŽIŲ KRAUTUVE
Williamsburgh’e Skelbia Savo

JANUARY CLEARANCE SALE

16.50
21.50

(Išpardavimą nužemintam kainom)

VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ PALTŲ

OVERCOATS
Visi $18.00 vertės dabar po---------- $12.50
Visi $22.50 vertės dabar po------
Visi $28.50 vertes dabar po------

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 Narins Sons
670 Grand Street, corner Manhattan Avė.

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

va- 
už

Hi-

PARAMA PAS. PARODOS 
LIETUVIŲ DIENAI

Vasario 5 d. SLA salėje 
Moterų V-bės merginų skyr 
suruošė balių Pasaulinės Pa
rodos Lietuvių Dienos reika
lams. Atsilankė gražus skai
čius lietuviškos publikos, 
kurios tarpe buvo gen. kon
sulas J. Budrys su žmona, 
dr. A. Šliupaitė, konsulato 
atašė A. Simutis su žmona, 
dr. Petriką, adv. Jurgėla su 
žmona, Garšvai ir daug ki
tų. Baliaus šeimininkėmis 
buvo A. Garšvaitė ir B. Po
ciūtė; joms pagelbėjo M 
Sagevičiūtė, G. Spurgaitė, E 
Budraitytė. Baliaus populia 
riausia dalyve išrinkta V 
Valukaitė; jai įteiktas gra
žus tautinių juostų papuoša
las galvai.

Grojo Nakties Pelėdų or
kestras. Tikimasi, kad liks 
gražaus pelno, kurs skiria
mas Lietuvių Dienos Komi 
teto žiniai. p, b.

MIRĖ

Juozas Kazakevičius, 66 
m., gyv. 5431-44 St. Laurel 
Hill, mirė vasario 1 d.; pa
laidotas šv. Jono kapinėse iš 
Atsimainymo par. bažny
čios. s

Beatrice Collier, 58 
gyv. 264 Union Avė., mirė 
vasario 3 d. Kings County 
ligoninėje; palaidota vasa
rio 7 d. šv. Trejybės kapinė
se iš Angelų Karalienės pa
rapijos bažnyčios.

m.,

Mykolas Savage, 62 metų, 
gyv. 202 Etna St., mirė va
sario 5 d. Palaidotas vasario 
8 d. šv. Jono kapinėse iš 
Apreiškimo par. bažnyčios.

Visose laidotuvėse patar
navo grab. J. Garšva. ••

PADĖKA

Reiškiu padėkos žodį 
man suruoštą netikėtą puotą 
savo draugėms ir šeiminin
kėms ponioms Dragūnaitie- 
nei, Ragelienei ir Bakšienei, 
taip pat Laučiams ir Rim- 
šams ir visiems atsilankiu
siems svečiams.

Uršulė šašiene.

NAŠLIŲ BALIUS

v uz

Pernai vasario m. Apreiš
kimo parapijoje įsisteigusi 
šv. Monikos moterų našlių 
draugija gerai gyvuoja, va
dovaujant dvasios vadui 
kun. B. Kruzui ir dr-jos į-

Didžiojo New Yorko lietu
vių namų savininkų organi
zacijos labai svarbus susi
rinkimas įvyks šį penktadie
nį, vasario 10 d. 7:30 vai. 
vak., Pijaus Shalinsko grab, 
įstaigoj, 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y.

Pageidaujama, kad visi 
nariai atsilankytų į susirin
kimą, nes reikės priimti 
svarbias rezoliucijas, kurias 
ruošia adv. Cl. Voketaitis ir 
išrinkti valdybą, 
atsilankyti ir ne 
mų savininkus.

BROOKLYN 
CENTRAL PALACE, 

Ine.
I. Miller, Sav.

Salė baliams, banke
tams, vestuvėms ir ki

tokiems tikslams.

16-18 Manhattan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 4-6696

I SMART SHOES
| ČEVERYKAI VISAI ŠEIMAI
i ŽEMOMIS KAINOMIS
■ "
Į Dr. Posner’s ir 
| Douglas vyrams Ir 
■ moterims aukštos 
} rūšies čeverykal 

nupigintomis
! kainomis

329 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

I

Kviečiame 
narius na-

Valdyba. -

KAS KETVIRTADIENĮ

L—

4!

f j.

5*

Pradedant nuo vasario 9 j 
d. 7 vai. vak. atidaromas L. | 
R. Dr-jos (J. Ginkaus vado- •£ 
vybėje) radijo programa iš J 
WCNW stoties (1500 klc.)J| 
Pirmam ketvirtadieniui pa-' | 
kviestas A. Jezavito orkes- | 
tras. Įvairiais reikalais pra- 
šoma kreiptis į 495 Grand 
St., Brooklyne. Telef. Ever
green 4-7142.

Tel.: MArket 2-6270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.
Kralikauskas — Savininkas

Gamintojas Geriausios Rūšies
Nesvaiginančių Gėrimų 

Pamėginkit mūsų specialų Drink- 
Mixer TOM COLINS 

Taipgi parduoda lietuviško bra
voro alų iš New Britain 

CREMO „CONNECTICUT BEST” 
Pristato pareikalavus: sallūnams, 

krautuvėms, vestuvėms ir t.t.
Reikalaukite 

Sodės 

91-93 Warwick

visur to vardo 
ir Alaus

St., Newark, N. J.

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.

Brooklyno Graboriai
GREAT NECK, L. I.

Pereitą pirmadienį įvyko 
Federacijos kuopos susirin
kimas, kuriame dalyvavo ir 
kun. Lekešis.

Delegatai, dalyvavę apy
linkės katalikų seimelyje,' 
patiekė pilną įdomų raportą 
ir nariai vienbalsiai priėmė? 
Buvo keli klausimai, kurie 
patenkinamai atsakyti. Mū
siškiams labai patiko, kad 
seimelis priėmė rezoliuciją, 
padėkojant greatneckie- 
čiams už atsilankymą ir dar
bą.

Komisija, kuri rengia 
Great Necke Lietuvos nepri-1 
klausomybės šventės minėji
mą, pranešė apie savo dar-Į

HAVEMEYER 8 O259 
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65-23 .Grand Avenue.

MASPĖTH;.N.;YJ.' -.v

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS
Biznio Vedėjas

409 Grand Street,
Tel.

Papuoškite savo namus 
naujais „Dienet Setais”.

Paimame senus rakandus: I 
ir juos perdirbę padarome; 
kaip naujus. Už nedideli' 
primokėjimą i š m a i no m e 
naujus rakandus į jūsų se
nus.

Brooklyn, N. Y.
EVergreen 7-8451

Tel. Virginia 7-4499

ESTATE OF 
BARRY P. SHALINS 

(ŠALINSKAS)
Laisniuotas Graborius

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Graži, moderni koplyčia Ir poil
siui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius 
Įvairiems reikalams. Kainos labai 
prieinamos.

84-02 Jamaica Ave.
Brooklyn, N. Y.
(Prie Forest Parkway)

Laidotuvių Direktorius -

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: STagg 2-4409

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pasivažinėjimams.

A. RODZEWICZ
(A. Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

Tel. NEwtown 9-4464

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

337 Union Av., Brooklyn, N.Y
Namas tas pats, tiktai miesto pa 

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

NOTARY PUBLIC

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER AND EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE

Maspeth, N. Y.54-41—72nd Street,



SVARBIOS DIENOS

Brooklyno ir apylinkės 
lietuvių katalikų visuomenė 
prašoma įsidėmėti čia pažy
mimas dienas, kuriose ren
giama labai svarbios pramo
gos. Iš anksto žinokime, kad 
turime jas tinkamai parem
ti:

Vasario 12 d., šį sekma
dienį, 4 vai. popiet McCad
din salėje, Berry Bt., tarp 
So. 2 ir So. 2 Strs. (tuoj už 
Bedford Ave.) milžiniškas 

► Lietuvos nepriklausomybės 
21 m. sukakties minėjimas.

Balandžio 16 d., Atvelykio 
sekmadienį, McCaddin salėje 

■didelis parengimas — Ma- 
rianapolio kolegijos studen
tų vaidinimas ir pavasario 
balius.

Balandžio 29 d., šeštadie
nį, Apreiškimo par. salėje iš
kilminga vakarienė Kazimie
rui Krušinskui pagerbti, mi
nint jo 40 metų veiklos išei
vijoje sukaktį.

Birželio 10 d. pirmas lai
vu išvažiavimas, kurį ruošia

Liepos 4 d. Dešimtoji New 
Yorko Apylinkės Lietuvių

• Diena, Klasčiaus parke. 
„Amerikos” bičiuliai.

Apreiškimo parapijos mokyklos jauniausių mokinių šokėjų grupė, kurios rinktiniai dalyviai pasirodys Lietuvos 
nepriklausomybės 21 metų sukakties minėjime, įvyksiančiame šį sekmadienį, vasario 12 d., 4 vai. popiet, McCad
din salėje. Visi Brooklyno ir apylinkės lietuviai kviečia-mi dalyvauti.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
JUBILIEJUS

Parapijiečiai turėtų skaityti 
vietinį kat. laikraštį „Ame
riką” ir ten karts nuo karto 
ras daugiau žinių apie savo 
parapiją.

Kun. Vaclovui Masiuliui

[Jurgio parapijų dalyvaus ne 
[tik šv. Vardo draugijos na
riai, bet taip pat ir jų drau
gai. Visi prašomi dalyvauti.

Vasario 10 d., 1939 m.

turės progos pamatyti pir
mą kartą naują leidinį — 
parapijos žinyną. Kiekvienas 
galės pasiskaityti.

LIETUVIŲ KALBOS IR 
ISTORIJOS KURSAI

Šiomis dienomis įvyksta; 
registracija lietuvių kalbos! 
ir istorijos kursams Colum
bia universitete. Pilnas ži-į

Amžinoji novena Dievo
Motinos garbei Stebuklingo
Medalikėlio įvyksta kas pir- nias suteikia prof. A. C. 
madienio vakarą: lietuviškai 
7:30 vai., angliškai — 8:15 
vai.

Manning, Philosophy Hall, 
116th St. ir Amsterdam! 
Ave.

sing 
niin

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS:

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th PTR’EET

8^10 ryte
1—3 P. P. 
8—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel.: EVergreen 8-9239

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
VALANDOS: 

1—3 P. p.
«—8 vak.

4302 FLATLANDS AVENUE Ir Pagal sutarti
Tel.: NAvarre 8-1919

DR A. .PETRIKĄ VALANDOS 
9—12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) 1— 8 vak.

221 SO. 4th STREET
Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-6868

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

1/1
, Na

vos 
meti 
jau 
kiti 
jie

Choro pramoga
Vasario 19 d. par. salėje 

choras rengia koncertą su 
pamarginimais; pradžia ly
giai 8 vai. vak. Bilietai po 
35 c. Po koncerto šokiai.

LIŪDINČIAM DRAUGE SU MOTINA IR BRO
LIU, DĖL MYLIMO TĖVELIO MIRTIES, 

GILIOS UŽUOJAUTOS REIŠKIA

Šiais metais šv. Jurgio 
par. sulaukė savo gyvavimo 

' sidabrinio 25 metų jubilie
jaus, kurį manoma tinkamai 
paminėti. Kertinis bažnyčios 
akmuo pašventintas 1914 m. 
liepos 12 d., o pati bažnyčia 
1915 m. sausio 31 d.

. Dviejų savaičių jubilieji
nės misijos prasidės kovo 26 
d., kančios sekmadienį ir.tę
sis ligi Velykų. Jas ves žy
musis misijonierius kun. Ki
dykas, jėzuitas.

Vasarą atsilankys J. E 
vyskupas suteikti Sutvirtini
mo Sakramentą. Tam numa
tyta liepos 16 d., kaipo arti- a,v“
minusias sekmadienis, kai; paį^etg k|l is.,5t. 
sukanka jubiliejus. Tą pačią besiartinančiam 
dieną bus ir pirma vaikučiui jQg 25 jubili-ui 
Komunija. Tai skelbiama is ....

Jau mėnuo laiko, kai ser
ga darbštus šios parapijos 
choristas Andrius Vencevi- 
čius. Jį lanko daug choro 
narių. Ligonis namie ir yra 
daktaro priežiūroje. Linkėti
na ligoniui greit pasveikti ir 
vėl stoti į choro eilę.

'*( Šv. Jurgio par. sąjungie- 
| tės vasario 5 d. turėjo savo 
susirinkimą, kuriame atsi
lankė ir kun. Paulonis. Jis

anksto, kad tėvai užregis
truotų savo vaikučius pirmai 
Komunijai ir Sutvirtinimui. 
Kaip jau buvo skelbta baž
nyčioje, parapijiečiai, gyve
ną toli nuo savo par. bažny
čios, raginami leisti vaiku
čius mokytis artimiausioj 
parapijoj, bet jie turi būti 
čia užregistruoti, nes reika
linga žinoti jų skaičius. Tuo 
reikalu tėvai lai kreipiasi 
pas seseris ar klebonijon ir 
gaus smulkesnių nurodymų. 
Gražu būtų, kad vaikučiai 
savo, lietuvių, parapijos baž
nyčioj priimtų pirmą Komu
niją ir Sutvirtinimo Sakra
mentą; tas nors iš dalies 
pririštų juos prie savo tėvų 
pastatytos bažnyčios.

Šiais metais norima atmo
kėti vyskupijai paskutiniai 
skolos likučiai — $3,000. Už 
naujus vargonus likusi sko
la $500 irgi turi būti užmo
kėta. Nors ir nedarbo lai
kais, kas tik kiek daugiau 
išgali, turėtų remti parapi
jos reikalus. Klebono kun. K. 
Paulionio gražūs planai gali 
būti neįvykdyti, jeigu jie ne
ras- nuoširdaus parapijiečių 
pritarimo.

Lapkričio mėn. numatoma 
suruošti didelį parapijos 
banketą šiam- jubiliejui at
žymėti. Vieta nužiūrėta šv. 
Jurgio viešbutis (St. George 
Hotel), esąs šioje apylinkė
je.

Parapijiečiai turėtų paro
dyti didesnį prisirišimą prie 
savos bažnyčios; nors kiti 
ir toli gyvena, galėtų ją 
dažniau lankyti ir tuom pri
sidėti prie jos užlaikymo

minėti.
Į kuopą įstojo nauja narė, 

P. Stačkūnienė. Nutarta su
ruošti" laimėjimų vakarą, 
kurio talkon kviesti ir Ro
žančiaus dr-ją.

Vasario 4 d. par. salėje 
rodyti Januškevičiaus judo- 
mieji paveikslai iš Lietuvos; 
pavyko neblogai. Ruošė są- 
jungietės.

Rožančiaus draugijos su
sirinkimas bus šį sekmadie
nį tuojau po sumos; visos 
narės kviečiamos dalyvauti.

M. B., rašt.

MASPETHO ŽINIOS

Nepriklausomybės šventė
Vas. 16 d., Lietuvos Ne

priklausomybės šventė, bus 
iškilmingai paminėta bažny
čioje. 8 vai. ryte mišios su 
asista, pamokslą sakys kun. 
J. Balkūnas. Po mišių duo
damas Palaiminimas Šv. Sa
kramentu ir giedama Te 
Deum. Užbaigiama su malda 
už Tėvynę. Kitų minėjimų 
Maspethe nebus, nes visi 
vyks šį sekmadienį į McCad
din salę Brooklyne, į bendrą 
apylinkės paminėjimą.

Vyks į iškilmes
Kun. J. Balkūnas su pra

kalbomis vyks į Lietuvos 
nepriklausomybės šventės 
minėjimo iškilmes — vas. 12 
d. Pittsburgh, Pa.; vas. 17 d. 
Kearny, N. J.; vas. 18 d. 
Great Neck, L. I. ir vas. 19
d. Bayonne, N. J. Vasario 16 kus su žmona. Pramogos šei- 
d. ryte dalyvaus Maspetho mininku buvo choro pirm, 
iškilmėse. P. Ivanauskas.

Brooklyno ir Maspetho kunigai, Amerikos redak
cija ir administracija.

Žinutes
— Visas choras vyks į 

Great Neck vas. 18 d. daly
vauti Nepriklausomybės 
šventės minėjimo iškilmėse. 
Statys „Slidžiuoju keliu” ir 
koncertinę dalį.

— Altoriaus dr-ja stropiai 
ruošiasi savo žaidimų vaka
rui vas. 19 d. Bus gražių do
vanų.

— Vas. 11 d. piliečių klu
be bus pramoga aeroklubui 
padengti skolas.

— Laimėjimų žaidikai pa
mėgo antradienio vakarus. 
Tiek gražių dovanų! Taip 
maloniai laikas praleidžia
mas.

— Mokykloje vaikučių 
skaičius jau prašoko 140. 
Pamokos būna visas 6 die
nas savaitėje. Vaikai gražiai 
gieda lietuviškas giesmes 
per mišias . sekmadieniais 
(9 vai.). Bet dar yra lietu
vių, kurie nesiunčia vaikų 
mokyklon. Seselės pradės 
lankyti namus jų ieškoti.

— Juozas Kazakevičius 
mirė vas. 1 d. ir palaidotas 
vas. 4 d. Gyveno Laurel Hill.

— Petronėlė Jurgeliūtė 
(gyv. Forest Hills) sunkiai 
sirgo plaučių uždegimu. Da
bar visiškai pasveikusi tvir
tėja.

— Gyvojo Rožančiaus dr
ies šiems metams valdybą 
sudaro; pirm. O. Stagniūnie- 
nė (jau 10 metų sėkmingai 
vadovavo draugijai), vice- 
pirm. O. Žalnieraitienė, pret. 
rašt. U šašienė, tin. rašt. P. 
Draugelienė, ižd. M. Kazlau
skienė.

— Šv. Vardo dr-jos bend
ra Komunija ir vėliavos pa
šventinimas bus šį sekma
dienį, vasario 12 d., per 8 
vai. mišias, po kurių įvyks 
bendri pusryčiai. Visi nariai 
ir dr-jos bičiuliai prašom 
dalyvauti.

— Mot. S-gos 29 kp. susi
rinkimas įvyks trečiadienį, 
vasario 15 d., 7:30 vai. vak. 
par. salėje. Dabar vajaus 
laikas, įstojimas dykai, to
dėl narės prašomos paieško
ti naujų narių.

— Sausio 25 d. sąjungie- 
tės turėjo kauliukų žaidimo 
vakarą J. Gražienės bute. 
Kuopa dėkoja Gražiams už 
priėmimą ir dovanas ir vi
siems atsilankiusiems.

IŠ ANGELŲ KARALIENES 
PARAPIJOS

IŠ APREIŠKIMO 
PARAPIJOS

— Parapijos choras vasa
rio 3 d. turėjo Edison Hotel 
patalpose, didžiojoje salėje, 
savo antrus metinius šokius 
Ši prašmatni pramoga pui 
kiai pavyko. Atsilankė apie 
350 jaunimo. Pasižiūrėti, 
kaip jaunimas linksminasi 
buvo atėjęs ir kleb. kun. N 
Pakalnis su choro dvasios 
vadu kun. B. Kruzu. A. Mas- 
lauskaitė ir Ad. Dragūnaitė 
padainavo, Skrodenis pašo
ko. Viešbučio skelbimų len
toje mirgėjo ryškus praneši
mas, kad tą vakarą did. sa
lėje vyko Apreiškimo lietu
vių par. choro pramoga 
Tarp jaunųjų jaukiai daly
vavo choro vadas muz. Jan-

Trečiadienių vakarais pa
rapijos jaunimas turi savo 
gražius parengimus McCad
din salėje. Nuostabu, kad 
seniau garsi šios apylinkės 
salė vėl „atsigauna” ir žmo
nės kiekvieną kartą daugiau 
į ją lankosi, atsimindami 
paeities laikus, šią savaitę 
šalia krepšinio ir šokių pro
gramos buvo ir kumštynės 
Pereitą savaitę buvo du drū- 
tuoliai — ristikai. Įžanga pi
gi — 20 c., o programa ver
ta dolerio.

«•-----

Šv. Vardo draugijos mėne
sinė Komunija bus sekma
dienį, 9 vai. mišiose. Parapi
jos vyrai turėtų prie šios 
gražios draugijos prisidėti. 
Po mišių, 10 vai. ryte, salė
je bus susirinkimas. Parapi
jos vyrai prašomi ateiti ir 
prisirašyti.

Choro dainų ir šokių va
karas gražiai pavyko. Atsi
lankė daug dainų ir šokių 
mėgėjų.

Mūsų parapijos vaikų be- 
nas rengiasi Lietuvos nepri
klausomybės 21 m. sukak
ties minėjimui. Minėjimas į- 
vyks McCaddin salėje, kur 
seniau labai daug įvairių 
pramogų buvo rengiama.

Vasario 6 d. 9 vai. ryte 
per mišias susituokė J. Fes- 
ko su M. Dumbrauskaite. 
Tai gražus pavyzdys mūsų 
jaunimui — susituokti per 
mišias. Pas lietuvius dar vis 
yra pagoniškas paprotys: 
barstyti jaunuolius su ry
žiais. Iš kur tas paprotys 
bet jis ne lietuvių ir jie tu
rėtų jo nepraktikuoti.

Šv. Vardo draugijos balius !
bus vasario 17 d., penktadie
nį. Parapijos salė bus pilna ; 
šv. Vardo dr-jos narių ir 
prietelių. Prasidės lygiai 
7:30 vai. vakare. Muzikantai 
visiems mėgiami — Nakties :
Pelėdos orkestras. Įžanga
tik 25 c. Tikimasi, kad iš Mūsų parapijos parapijie- 
Apreiškimo, Mūspetho ir šv.čiai ateinantį sekmadienį

LIETUVIŠKI BARAVYKAI
MĖGSTAMAS ŽIEMOS SKANĖSTAS

Grybus lietuviai ypatingai mėgsta. Dabar yra geriausia 
proga paragauti tikrų lietuviškų baravykų. Užtai pirkda- i 
mi mūsų importuotų „Maisto” lietuviškų mėsų, savo gro- Į 
šerniuko ar bučerio prašykite ir lietuviški! baravykų vir- Į 
tinės. 1

Užsakymus priimame tokius: baravykų — nemažiau 50 ■ 
svarų, mėsų — nemažiau 5 dėžių. į

LITHUANIAN-AMERICAN I
IMPORT & EXPORT CORPORATION !

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

219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Yi
(Williamsburgh Bridge Plaza)

Tel. EVergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Inc.

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA 

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

Ir pyragaičius vestuvčms bei kitokiems pokyHams 
Siunčia Ir | kitus miestus.

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

Į; Tel. EVergreen 4-7142 *

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Cbocolate
PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie 16 geriausios Smetonos. ALŪS iš geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

GINKUS
Brooklyn, N. Y.

J. G
|495 Grand Street,

Tel..- EVergreen 7-1645 Lie. No. L886

PIRKITE SAVO LIKERĮ ŠVENTĖMS

SU PASITIKĖJIMU

MANHATTAN LIQUOR KRAUTUVĖJE

264 Grand St., Kampas Roebling St.

didžiausioje, geriausioje, žemiausių kai
nų ir labiausiai pasitikimoje degtinės 

krautuvėje, Brooklyne.

Degtinė yra dovana, kuri tikrai 
patenkins, jei pirksite

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

Įsteigta 1892 Tel. STagg 2-2173

Robert Lipton
LAIKRODININKAS

/

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

Mokyklos užbaigoj aukso žiedai...............nuo $3.50
Rankiniai laikrodėliai (Wrist watches) .... nuo
Kryželiai ir užraktėliai su retežėliais.......nuo
Waterman plunksna ir paišelio setas.......nuo

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 i
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