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Apie mirusį Popiežių Pijų 
XI lietuviai turi daug pažy
mėtinų atsiminimų. 1918 m. 
Varšuvoje gyvenęs lietuvis 
Ant. Kasakaitis Lietuvos 
Aide įdomiai aprašo, kaip 
Garbingasis Velionis, būda
mas Popiežiaus atstovu Len
kijoje, lankė ir Varšuvos 
lietuvius.

Lietuviai Popiežiaus at
stovą priėmė ir bažnytėlėje 
ir savo draugijoje labai iš
kilmingai. Salėje lietuvių 
choras pagiedojo ir padaina
vo. Velioniui įteiktas lietu
vių raštas — prašymas, kad 
Popiežius „teiktųsi sukliu
dyti išplėšti Lietuvai, tiek 
daug iškentėjusiai beginant 
tikėjimą (čia buvo suminėti 
Kražiai), Vilnių su Stebuk
lingąja Aušros Vartų Moti
na Švenčiausia”.

Popiežius Pijus XI (tada 
mons. Ratti) į tai atsakė 
kalba, pažymėdamas esąs 
daug skaitęs apie lietuvius 
ir Lietuvos iškentėtas kan
čias rusų priespaudoje ir 
pažymėjo, kad todėl Lietuva 
teisingai gavusi Šventosios 
vardą. Tai pasakęs mons. 
Ratti graudžiai apsiverkė.

Lengva suprasti Pijaus 
XI ašaras dėl Lietuvos ir 
lietuvių tautos. Jis meldėsi 
ir verkė, kad kiekviena tau
ta nebūtų skriaudžiama. De
ja, Jo ašaros nesušvelnino 
galingesniųjų kietos širdies. 
Bet šio didžiojo Popiežiaus 
ašaros negalės būti veltui. 
Teisybės valanda vis dėlto 
ateis.

Iš lietuvių, po arkiv. Ma
tulevičiaus, Popiežių Pijų 
XI geriausiai pažinojo bene 
vysk. Būčys, kuris katalikų 
XX Amžiaus dienraščiui 
taip pareiškė:

„Popiežiaus palankumas 
Lietuvai pasireiškė gana 
greit 2 kartus stipriau, kaip 
lenkų vyriausybei. Asmeni
nio palankumo lietuviams 
Pijus XI rodė labai daug. 
Pijaus XI suteiktąsias deko
racijas nešioja daugelis vei
kėjų, pradedant Prezidentu 
p. Smetona ir buv. užs. reik, 
min. Lozoraičiu^ nepralei
džiant nė p. Voldemaro, ku
riam Pijus XI padarė tą 
garbę, kokią atsisakė pada
ryti min. Beckui” (Lenkijos 
užsienio reikalų ministe- 
riui).

Lietuvio kardinolo klausi
mu vysk. Būčys taip pareiš
kė:

„Pijus XI ypatingai gerbė 
arkiv. Matulevičių. Jei Lie
tuvos medicina būtų sugebė
jusi išgydyti suvėlintą apen
dicitą 1927 metais, šiandien 
Lietuva neturėtų reikalo 
abejoti, ar bus Pabaltijo 
kardinolas, ar ne, nes Matu
levičius jau seniai būtų juo 
buvęs”.
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Kanados prancūzais susi
žavėjęs Juozas Tysliava Tė
vynėje taip rašo:

„Kaziukas yra pasakęs, 
kad Kanados francūzai 
francūziškesni, negu Franci- 
jos francūzai. Bet Kanados 
francūzai ir religiškesni, ne
gu Francijos francūzai. Ir 
tai suprantama. Quebeco 
francūzai, tvirtai laikyda
miesi savo religijos, galėjo 
išsaugoti ir savo kultūrines 
tradicijas”.

Kanados prancūzai tik 
patvirtina visiems žinomą

Entered as Second - class matter March 16, 1934 at the Fort 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879

dėsnį, kad katalikų tikyba, 
padeda išsaugoti savo tau
tos papročius, tautiškumo 
esmę. Jei lietuviai būtų pa
sidavę rusų pravoslavinimui, 
lietuvių tautinis atgimimas 
nebūtų įvykęs. Todėl tik ten
ka apgailestauti, kad lietu
vių išeivijoje netrūko ir ne
trūksta asmenų bei draugi
jų, kurioms rūpi išplėšti iš 
lietuvių tikybinius jausmus. 
Tokie veikėjai tikri lietuvy
bės graboriai.

Komunistinė spauda kelia 
triukšmą prieš „klerikalus”, 
kurie nesutikę su komunis
tais bendrai dirbti Pasauli
nės Parodos Lietuvių Dienos 
Komitete. Sau į talką ko
munistai pasikvietė ir dr. J. 
Šliupą, kurs Lietuvoje pa
skelbė šiurkštų straipsnį, 
puldamas katalikus, kodėl 
šie nesutinką dirbti drauge 
su „kairiaisiais”.

Dr. šliupo balsas visai be 
pagrindo. Katalikai sutiko 
dirbti drauge ir su tautinin
kais ir socialistais, tik ko
munistus palikdami nuoša
liai, nes komunistai iki šiol 
neparodė meilės ir ištikimu
mo Lietuvai. Antra, dr. šliu
pas nusiskundžia, kad „ka
talikai” jo „gyvenime yra 
atlikę daug negarbingų ir 
nepateisinamų atsinešimų”. 
Į tai būtų galima štai kas 
pasakyti: katalikų kunigas 
(Al. Burba) pagelbėjo Šliu
pui išeiti gydytojo mokslą, 
taigi, kaip žmonės sako, jį 
pastatė ant kojų, už ką sa
vo geradariui šliupas labai
savotiškai „atsilygino”.

Dr. Šliupas žada ir toliau 
„vanoti” katalikybę. Jo „va- 
nojimo” pasekėjai čia nieko

AMERIKOS LIETUVIŲ KATALI
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RADIJO PROGRAMA APIE 
AMERIKOS LIETUVIUS

The Service Bureau for 
Intercultural Education, 106 
Waverly Place, New York 
City, ‘ savo programoje 
„Americans All — Immi
grants All” sekmadienį, 
kovo 19 d. 2 vai. po pietų, 
duos specialią programą per 
WABC ajye Amerikos lietu
vius.

KARO ORLAIVIŲ BUS
6000

Washington. — Senatas 
77 balsais prieš 8 priėmė 
vyriausybės padidinimo fon
dui 358 mil. dol. ši suma leis 
kariuomenei turėti 6000 ka
ro orlaivių ir įsigyti dau
giau karinės medžiagos.

ATIDARYTAS LITUANIS
TIKOS INSTITUTAS

Kaunas. — Kovo 6 d., da
lyvaujant ministeriui pirmi
ninkui, seimo pirmininkui 
Šakeniui, ministeriams, vil
niečių lietuvių veikėjui Sta- 
šiui, mokslininkams ir vi
suomenės atstovams, iškil
mingai atidarytas Antano 
Smetonos Lituanistikos In
stitutas.

nesukūrė, o katalikai gali 
parodyti savo parapijas, ko
legijas, akademijas, semina
riją, vidurines ir pradžios 
mokyklas, chorus, spaudą. 
Katalikai gali palinkėti vi
siems dr. šliupo „šilimos”
mėgėjams sėkmingo vanoji- pavojui atėjus, pirmieji pa- Smetona telegrama pasvei-
mosi, o jie patys pasitenkins bėgo į saugią vietą, palikda- kino Pijų XII išrinkimo pro- 
kultūringu, nuolatiniu, pa- mi savo draugus neaiškiam ga. Į sveikinimą gauta padė- 
stoviu kūrybiniu darbu. likimui, 1 kos telegrama.

ISPANIJOS KOMUNISTŲ
SUKILIMAS NEPAVYKO

Madridas. — Kovo 5 d. 
ryte Ispanijos „lojalistų” 
fronte įvyko perversmas. 
Kariuomenė su gen. Casado 
priešaky pašalino premjero 
Negrino vyriausybę, kurios 
vietoje sudaryta „gynimosi” 
taryba be komunistų, Nauja 
vyriausybė savo vadu pa
kvietė Madrido gynėją, gen. 
Miają. Nauja vyriausybė 
pareiškė norą taikytis su 
gen. Franco; savo pareiški
me nurodė, kad nori garbin
gos taikos.

Komunistams pavyko pa
traukti į savo pusę dalį ka
riuomenės ir jie bandė su
ruošti naują sukilimą, už
grobiant valdžią į savo ran
kas. Madride įvyko nemaži 
mūšiai, kurie, pagaliau, bai
gėsi komunistų pralaimėji
mu. Gen. Miaja buvo nu
siuntęs reikalavimą iki kovo 
8 d. vidurdienio pasiduoti. 
Sukilę komunistai pasidavė, 
nes kariuomenės būriai pa
sipriešino toliau jiems tar
nauti.

Buvęs premjeras Negrin 
su savo artimais bendradar
biais komunistais paspruko 
orlaiviais . į Prancūziją, kur 
jiems leista gyventi su są
lyga, jei nesikiš į politiką. 
Buvusių atsakingų valdžios 
žmonių pabėgimas Ispanijos 
„lojalistų” dalyje paliko la
bai blogo įspūdžio. Jie visą 
laiką kalbėjo apie kovą iki 
mirties, bet, svarbesniam

Pijus XII vainikuojamas kovo 12 d.
Naujas vadas

Kovo 2 d. po visą pasaulį 
plačiai ir stipriai nuaidėjo 
žinia, kad šv. Petro sostas 
turi naują įpėdinį, naują 
Popiežių, kuriuo trečiame 
balsavime Kardinolų Kolegi
ja išrinko Vatikano sekre
torių, kardinolą Eugenijų 
Pacelli, tą dieną sulaukusį 
63 metų amžiaus. Ta žinia 
buvo labai netikėta dviem 
atžvilgiais. Viena, nelaukta, 
kad pirmą rinkimų dieną 
Bažnyčia susilauks savo 
naujo Regimo Vado; antra, 
nelabai laukta, kad Popie
žium bus išrinktas kardino
las Pacelli, mirusio Popie
žiaus artimiausias bendra
darbis, Vatikano valstybės 
sekretorius, nes jau keli 
šimtai metų, kai tokias 
aukštas pareigas einąs kar
dinolas nebuvo išrinktas 
Popiežiumi. Visus džiugino 
ir tai, kad • naujasis Popie
žius pasiėmė visų mylėto 
Velionio Pijaus vardą. Tai
gi, turime Popiežių Pijų 
XII.

Popiežius Pijus XII gimė 
Romoje 1876 metų kovo 2 d. 
aukštos kilmės Pacelli šei
moje. Jo tėvas buvo įžymus 
advokatas. Jo brolis irgi ad
vokatas, gilus teisių žino
vas, artimas Vatikano ben
dradarbis. Visa šeima nuo 
senų laikų labai artima Va
tikanui.

Ęaigęs gimnazijos moks
lus, jaunas Pacelli pareiškė 
norą būti kunigu ir tėvai 
mielai leido jį ten, kur troš
ko jo širdis. Seminarijos 
mokslus baigė Romoje, pon- 
tifikaliniame univeritete. 
Kunigu įšventintas 1899 m. 
ir pirmas mišias atlaikė Ro
moje. Vyresnieji dvasinin
kai įžiūrėjo jame didelius 
gabumus ir nepaprastą 
darbštumą ir tuojau, tik 
baigusį seminarijos moks
lus, jį paskyrė Romos semi
narijos teisių profesorium 
ir drauge į Vatikano valsty
bės sekretorijatą. Netrukus 
jis buvo išrinktas Jungtinių 
Amerikos Valst. katalikų 
univ. profesor., bet sekre- 
torijato vadovybė jaunam 
mokslininkui patarė likti 
Romoje ir dirbti Bažnyčios 
Ypatingų Reikalų Kongre
gacijoje, kurios sekretorium 
tada buvo kardinolas Gas- 
parri, vėliau tapęs Vatikano 
valstybės sekretorium. Po 
kelių metų kun. Pacelli toje 
tarnyboje susilaukė paaukš
tinimo. Jis dirbo prie Popie
žiaus Pijaus X, o Benedik
tas XV veikiai jį paskyrė 
Bažnyčios Ypatingų Reikalų 
Kongregacijos sekretorium. 
Tada jis liko artimiausiu 
kardinolo Gasparri bendra
darbiu kritingiausiais pa
sauliui laikais — didžiojo 
karo metu. .

Taikos pasiuntinys 
1917 m. pradžioje monsin

joras Pacelli buvo konse-

LIETUVOS PREZIDENTO
SVEIKINIMAI POPIEŽIUI

Kaunas. — Kovo 4 d. A. 

kruotas arkivyskupu ir pa
skirtas Popiežiaus nunciju
mi į Bavariją, kur Popiežius 
palaikydavo santykius su 
Vokietijos vyriausybe. Ar
kiv. Pacelli čia teko atlikti 
svarbų vaidmenį. Popiežius 
Benediktas XV, po kelių ne
pavykusių bandymų sulai
kyti kariaujančias šalis nuo 
karo, pavedė arkivyskupui 
Pacelli pasimatyti su kaize
riu Vilhelmu ir įteikti jam 
taikos planą. Benediktas XV 
buvo surašęs labai platų pa
siūlymą, kuris abiem ka
riaujančioms šalims numatė 
garbingą išeitį ir nurodė 
planus ateities taikingam 
sugyvenimui. Pacelli pasi
matė su kaizeriu ir ilgai su 
juo kalbėjosi. Kaizeris savo 
atsiminimuose labai palan
kiai atsiliepia apie arkiv. 
Pacelli, kurs jam palikęs 
stiprių įspūdžių.

Revoliucijos sūkury
Vokietijoje įvykus revo

liucijai, Pacelli iš Miunche
no nepasišalino. Į Popie
žiaus atstovybės rūmus bu
vo įsiveržę radikalų gin
kluota grupė ir grasino nun
cijui. Pacelli įsiveržusių ne
nusigando ir į atstatytus 
revolverius drąsiai atsakė 
nurodymu, kad reikia būti 
atsargiais su svetimų vals
tybių įstaigomis. Įsibrovė
liai nule^dcv^xnkgs ir. pasi
šalino. Jam teko’ išgyventi 
visą vokiečių revoliucijos 
laikotarpį.

Laimėjimai Vokietijoje
Su Vokietijos nauja res

publika Vatikano santykiai 
buvo tuojau užmegsti ir 
Berlyne. įsteigta Popiežiaus 
atstovybė, kurios nebuvo 
kaizerio laikais. Pacelli tuo
jau paskirtas pirmu Vatika
no atstovu — nuncijumi, ku
rio pareigose jis išbuvo iki 
1929 metų. Taigi, Pacelli 
Vokietijoje gyveno net 12 
metų, todėl Vokietijos gyve
nimas jam labai pažįstamas. 
Visą laiką jis buvo užsienio 
valstybių atstovų kolegijos 
pirmininku ir jų vardu kal
bėdavo su Vokietijos prezi
dentu bei vyriausybe papra
stomis ir iškilmingomis pro
gomis. Pasižymėjo dideliu 
iškalbingumu, o puikiu žino
jimu vokiečių kalbos ste
bindavo visus vokiečius. 
Dažnai lankydavo katalikų 
organizacijų suvažiavimus, 
susirinkimus, visur laimėda
mas pagarbą ir meilę.

Pasinaudodamas savo pla
čiais gabumais, arkiv. Pace
lli susitarė su Bavarijos vy
riausybe 1925 m. dėl kon
kordato, o 1929 m. jo laimė
jimai pasiekė aukščiausio 
laipsnio, kai sudarytas kon
kordatas su protestantiškos 
Prūsijos vyriausybe. Tada 
jis atšauktas į Romą, kur 
1929 m. gruodžio 16 d. susi
laukė kardinolo mitros ir 
paskirtas kardinolo Gaspar
ri pagelbininku. Pasitraukus 
kardinolui Gasparri dėl se
natvės, Vatikano sekretorius 
Pijus XI paskyrė kardinolą 
Pacelli ir šiose pareigose 
prasidėjo jo didžioji tarny
ba Bažnyčiai ir artimas ben
dradarbiavimas su velioniu 
Pijum XI.

Kaina 5c.

Pijus XI nepaprastai juo 
pasitikėjo ir pavesdavo at
likti jam svarbiausias par
eigas. Jam teko Popiežiaus 
vardu pasirašyti sutartis — 
konkordatus su Badenu, Vo
kietija, Austrija, Jugoslavi
ja. Jam teko pasirašyti su
sitarimą su Mussoliniu dėl 
vykdymo konkordato. Po
piežiaus įgaliojimu, jam te
ko būti Popiežiaus Legatu 
tarptautiniame Eucharisti
niame Kongrese Argentino
je 1934 m. ir ta proga lan
kytis Brazilijoje. Pernai jis 
vėl buvo Popiežiaus Legatu 
Budapešte. Lankėsi Prancū
zijoje. 1936 m. rudenį lankė
si Jungtinėse Amerikos Val
stybėse, kur pasimatė be
veik su visais vyskupais ir 
viešėjo pas prezidentą Roo- 
seveltą jo namuose, Hyde 
Park, N. Y.

Kardinolo Pacelli lanky
masis šioje šalyje suteikė 
jam progos gerai pažinti 
amerikiečių gyvenimą ir ka
talikų padėtį iš pačių pir
mutinių šaltinių. Jo lanky
masis, nors ir grynai priva
taus pobūdžio, leido ameri
kiečiams katalikams supa
žindinti kitų tikybų žmonių 
mases su savo laimėjimais, 
nes visa spauda nepaprastai 
palankiai rašė apie Vatika
no sekretoriaus asmenį, apie 
Katalikų Bažnyčios veiklą.

P^ceUi nuoširdūs žo
džiai apie šią šalį laimėjo 
jam visuotines simpatijas. 
Visa tai prisidėjo, kad šian
die visa spauda ko šilčiau
siai rašo apie Pijų XH, lin
kėdama jam laimingiausi© 
valdymo.

Žymiausias diplomatas
Kai Popiežius Pijus XII 

buvo Vatikano sekretorium, 
jis buvo laikomas žymiausiu 
pasaulyje diplomatu. Jo pa
žinties siekdavo ir didžiau
sių valstybių vyrai. Sausio 
mėnesį su juo matėsi ir ilgai 
kalbėjo Anglijos premjeras 
Chamberlain ir užsienio rei
kalų ministeris lordas Hali
fax. Prancūzijoj jis irgi la
bai populiarus nuo to laiko, 
kai jis ten lankėsi šv. Tere
sės vardo bažnyčios atida
rymo proga. Nors Vokieti
jos nacių spauda prieš rin
kimus ir smarkiai nurodinė
jo, kad kardinolo Pacelli iš
rinkimas Popiežium būtų la
bai nepageidaujamas Vokie
tijai, bet dabar jau visai ki
taip ir ji elgiasi. Visa Ang
lijos spauda pilna pasiten
kinimų. Pirmą kartą, po 500 
metų, Anglijoje viešai taip 
palankiai kalbama apie Po
piežių.

Vainikavimas
Popiežiaus Pijaus XII vai

nikavimas įvyks šį sekma
dienį, kovo 12 d. Į vainika
vimo iškilmes atvyksta val
stybių atstovai iš viso pa
saulio. Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentui atsto
vaus ambasadorius Anglijo
je Joseph B. Kennedy. Tai 
pirmą kartą Popiežiaus vai
nikavimo iškilmėse bus at
stovaujamas šios šalies pre
zidentas. šiam įvykiui tei
kiama ypatingos reikšmės ir 
todėl manoma, kad netoli
moje ateityje galima susi
laukti šios valstybės ir Va- 

I tikano santykių užmezgimo.
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Lietuva pradeda kreipti dė- cialinio gyvenimo žymėmis

nę ugnelę 
blaškoma 
bių.

Žodis liet 
Mtast

čiams, žus 
mato reik 
nintelio 
dienraščio, 
nalo! Jie i 
sau duobės 

duobi 
kas dar si 
ii šiol ji; 
griauti jų

Paryžius. — Prancūzijoje' 
kovo 2 d. pasimirė buvęgJ 
pirmasis Lietuvos Pasiunti, 
nys Paryžiuje, poetas Oskj. Beikaliūg 
ras Milašius. Velionis buvo
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JUOZAS B. LAŪČKA —

DANIELIUS J. AVERKA

Darbas Be Triukšmo
Pasaulinės Parodos Lietuvių Dienos Komitetas sudary

tas be komunistinių organizacijų, kurių vadovai šiuo me
tu kelia nemažą triukšmą savo spaudoje, mėgindami pulti 
katalikų visuomenę, suteikdami jai lietuvių vienybės ar
dytojos vardą. Kaip šios laidos pirmoje skiltyje praneša
ma, komunistams į talką eina ir dr. J. šliupas, kuris dau
giausia nesantaikos sėklų lietuvių išeivijoje yra pasėjęs.

Ir ko komunistams triukšmauti? Katalikai nesiveržia į 
jų valdomas organizacijas ir nenori nieko bendra su jais 
turėti. Koks gali būti bendras darbas, kol komunistai pa
silieka griežtai prieštikybinė organizacija, kol jai rūpi pa
saulinė revoliucija, kol ji neigia atskirų tautų gyvavimo 
teises, kol komunistai dar neatsilygino už padarytas 
skriaudas Lietuvai ir lietuvių tautai? Niekas negali pa
miršti, kad komunistų ginkluoti būriai pirmieji norėjo už
gniaužti Lietuvos nepriklausomybę. Niekam ne paslaptis, 
kad lietuviai komunistai nenorėjo nepriklausomos Lietu
vos, kad jų idėjos draugai čia, išeivijoje, visą laiką nieki
no nepriklausomą Lietuvą, kaip „buržujų” valstybę. Tad 
kodėl tautiškai nusiteikusiems lietuviams reikėtų su jais 
bendrai dirbti? '

. Komunistai pasiskelbė kitais metais ruošią savo dainų 
šventę. Prašom. Niekas jiems to nepavydi. Jei tik jie 
norės lietuvišką darbą dirbti, darbo dirvonai labai platūs. 
Juose pilna dilgių, usnių, kurių prisėjo per 20 metų. Visi
džiaugsimės, jei komunistai tas usnis kruopščiai ir nuo
širdžiai ravės. Niekas jų dėl to nepuls, bet kodėl jiems 
veržtis per prievartą ten, kur jų nelaukiama, kur nekvie
čiama?

Čia verti įsidėmėjimo Draugo dienraščio neseniai para
šyti šie žodžiai:

• „...eiti į bet kokį bendrą darbą su komunistais nėra ga
lima. Per daug aišku, kad jiems yra Maskvos įsakyta 
keisti savo taktiką,-'eiti-4 tautinius darbuffsbendrai net su 
katalikais, kad tuo būdu turėtų daugiau progų nuodyti vi
suomenę komunistiškais nuodais ir tuo pačiu silpninti tau
tos pajėgumą, kad ji greičiau pasiduotų komunizmui ir, 
išsižadėjusi nepriklausomybės, pultų į Sovietų Rusijos 
glėbį”.

Pasaulinės Parodos Lietuvių Dienos Komitetas sudary
tas labai plačiais pagrindais, nes jame įeina katalikų, tau- 
tininkiškų ir socialistinių organizacijų atstovai. Taigi, jis 
atstovauja išeivijos visiškai lietuvių daugumai. Jo darbus 
remia visi patrijotingieji lietuviai, todėl jam tik tenka 
drąsiai ir ištvermingai ruoštis, kad Pasaulinės Parodos 
Lietuvių Diena rugsėjo 10 d. praeitų didžiausiu pasiseki
mu. Triukšmautojai tegu sau triukšmauja, o dirbantieji 
savo pareigas žino ir jas turės geriausiai atlikti. Kury- 1 
bingas darbas atliekamas be triukšmo.

(Įspūdžių tęsinys)
Per ištisus šimtmečius lie

tuvį slėgę svetimieji viso
kiomis priemonėmis jį pra
tino prie visko, kas trukdė 
jo susipratimui, kas kenkė 
bendram sugyvenimui, kas 
kėlė vaidus ir neapykantą 

. tarp savųjų. Pavergėjams 
rūpėjo, kad lietuvis lietuvio 
nekęstų, viens kitu nepasiti
kėtų. Tokioj tai nuotaikoj 
augo ir brendo lietuvių tau
tos gentkarčių gentkartės, 
kurios jau ir į vergavimo 
laikotarpį atsinešė blogų, y- 
patybių iš senovės laikų, ka
da kunigaikščiai kovojo 
prieš viens kitą dėl sosto ar 
įtakos; anie laikai lietuvio 
dvasion buvo įlieję irgi ne
maža pavydo ir neapykan
tos artimui. Užtai nestebėti
na, kad tiek rusų priespau
dos, tiek vokiečių okupaci
jos laikais randame nemaža 
lietuvių, pasižymėjusių iš
gamų žygdarbiais. Nemaža 
buvo tokio elemento ir Ne
priklausomai Lietuvai atsi- 
stačius, kuris savo elgesiu, 
savo pavyzdžiu ar darbu 
kliudė glaudesniam kaimo 
su miestu, inteligento su

„prasčioku” bendravimui. 
Dar ir dabar yra tokių val
dininkų, dažnai nelietuviškų 
prisiplakėlių, kurie savo el
gesiu ir traktavimu pavaldi
nių primena biurokratiškos 
Rusijos laikus, kada aukš
tesniam valdininkui, užmie
gotom akim į raštinę įvir
tus, žemesnieji turėdavo 
krūtines ištempę atsistoti...

Šiandieninis Lietuvos so
cialinis gyvenimas yra pa
krypęs gerojon linkmėn. 
Pradedant valstybės prezi
dentu ir baigiant žemesniai
siais valdininkais, visi yra 
prieinami, patys lanko kai
mus ir mažus miestelius, pa
tys turi progos prisižiūrėti 
paprastų žmonių gyvenimo. 
Atsargos karininkų studen
tų Ramovės iniciatyva yra 
įvesta kariuomenės su vi
suomene susiartinimo šven
tė, per kurią visokiais bū
dais visuomenė supažindina
ma su karių gyvenimu, jų 
darbais ir pareigomis. Čia 
visomis priemonėmis bando
ma visuomenė įtikinti,1 kad 
kariuomenė yra ne kokių 
prispaudėjų, persekiotojų 
būriai, bet tų pačių tėvų sū
nūs, pasaukti vienai garbin-

giausių savo Tėvynei parei
gų atlikti. Ir užtai šiandien 
Lietuvos jaunikaitis nebe- 
vengia karinės prievolės at
likti. Jis tą laiko sau garbin
ga pareiga. Gi visa visuome
nė gerbia ir myli savo ka
rius. Dažnai, jiems grįžtant 
iš manevrų ar pratimų, mer
ginų būriai apipila juos gė
lėmis ir sveikinimais, o se
nesnieji apdalina tabaku, 
obuoliais ir kitomis dovano
mis. Toks reiškinys turi ne
išmatuojamos vertės valsty
biniame gyvenime.

Kitas pažymėtinas ir džiu
ginantis faktas yra tas, kad 
Lietuvos moksleivija yra la
bai prisirišusi prie liaudies. 
Švenčių ar vasaros atostogų 
metu Lietuvos moksleiviai 
leidžiasi į provinciją, iš kur 
daugumoj jie yra kilę, ir čia 
rengia paskaitas, daro iški
las su kaimo jaunimu, moko 
jį sporto,, tvarko skaityklas 
kaimui. Dabartinis kaimo 
jaunimas, kad ir neturėjęs 
progos daugiau mokslo pa
siekti, yra suinteligentėjęs, 
apsiskaitęs, susipratęs. Vėl 
visokį žemės ūkio, ruošos 
kursai, jaunųjų ūkininkų ra
teliai Lietuvos kaimo jauni
mą yra tiek „apiprausę”, 
kad jis daro gražų, kultū
ringą įspūdį užsieniečiui.

Iš tikrųjų, jei prieš keletą 
metų Lietuvoje užsienietis 
dar visur sutikdavo vargą, 
jausdavo slegiančią nuotai
ką, tai šiandien ten viskas 
keičiasi ar jau pasikeitė ge- 
rojon pusėn. Ir kaimų bei 
miestelių švara ir trobesiai 
visai kitaip atrodo, ir keliai 
bei susisiekimo priemonės 
pagerinta. Net gasolino, tos 
lietuviškos brangenybės, be 
kurios nei auto, nei moto
ciklas nekaukia dulkėtu vie
škeliu, dabar labai lengva 
gauti prie didesnių vieškelių 
miesteliuose.

Žinoma, be čia nušviestos 
gerosios pusės yra nemaža 
ir blogų reiškinių, su ku
riais kovojama, bet nepa
kankamai griežtai. Yra val
dininkų, kurie savo elgesiu, 
piliečių traktavimu, savo 
nusiteikimu visuomenės at
žvilgiu daro gėdą ir žalą 
Lietuvai, 
aukštųjų 
skurusių

Bendra 
jų nuotaika yra pakili. Juo
se daugiau rasime drąsios, 
pasiryžimo ir viltingumo 
nuotaikos; senovinis aima
navimas ir nuolatinis skun- 
dimasis šalinasi iš lietuvių 
tautos gyvenimo. Pažymėti
na drąsos bei ryžtingumo 
nuotaika ir tame, kad seno
vinės liaudies dainos, pilnos 
apmaudo, aimanavimo, me
lancholijos pradedamos pa
miršti. žinoma, blogas reiš-

— Kovo 3 d. Tarptautinis
Tribunolas atmetė Estijos viams aprūpinti įstatymo 
14 milijonų litų pretenziją pakeitimą. Atstovas genero- 
Lietuvai už Panevėžio — 
Saldutiškio geležinkelį.

— Iki šiol buvęs Seimo 
sekretorium Mečius Kviklys 
atsistatydino, o į jo vietą iš
rinktas atstovas Viliušis.

— Klaipėdos krašto teis
mo baudžiamasis skyrius 
nubaudė Klaipėdos miesto 
seimelio pirmininką, Kultur- 
verbando veikėją advokatą 
ĮSorchertą 2,700 litų už savo 
kliento paslapties išdavimą.

— Kovo 2 d. išvyko į J. 
A. Valstybes kapitonas Pet
ruškevičius mokytis New 
Yorko ugniagesių mokyklo
je.

kinys, kad Lietuvos, žino
mos kaipo /dainų šalies, šla
manti vasaros vakarai pra
deda apkursti: rečiau girdė
ti ištisinių aidai, uždeganti 
pavydu ir krūmų lakštinga
lą. Oi sparčiai nyksta Lietu
voje lietuviška daina. Tuo 
turėtų būt susirūpinta, turė
tų jaunieji Lietuvos dainiai 
ir kompozitoriai duoti dau
giau laiko dvasiai ir tautos 
kylančiai nuotaikai pritai
kintos kūrybos. Ir iš viso, 
man rodos, Lietuvos jaunie
ji literatai ir dainiai pasekė 
kažkeno keliu: jų kūryba 
pilna peisažų, stažų, startų, 
finišų, aranžamentų ir viso
kių irono ratų, kurių ne tik 
liaudis, ne tik vidutinio ma
sto piliečiai, bet dažnai ir 
jie patys nesupranta. Iš tik
rųjų, jei jau mūsų išeivija 
yra įnešusi visokių svetimy
bių į gražiąją lietuvių kal
bą, tai ką padarysi, bet kad 
Lietuvos inteligentai, ir dar 
dažnai net kalbos žinovai, 
ją yra barbarizmu ir viso
kiomis vertimų nevykusio
mis šlykštybėmis suterlioję, 
tai jau, ponai, nedovanotina. 
Skiriant įvairias literatūros 
premijas kaip tik 
kreipti visą dėmesį į 
grynumą 
prasme.

Keliant 
kultūrą, 
reikšmės 
taikymą 
venime. 
tenka matyti trobų, tvorų, 
paminklų ir aprėdalų, kurie 
už tokį pat pinigą galėjo bū
ti dailūs, patrauklūs, jei tik 
jo savininkas ar gamintojas 
būtų tą įvertinęs. Pamėgimo 
grožiui čia dar maža. O ben
dras grožis, tvarka, žmonių

las Čaplikas atrėmė Klaipė
dos vokiečių skundus dėl 
kareivių maitinimo. Čapli
kas pareiškė, kad kalorijų 
kiekio atžvilgiu Lietuvos ka
rių maitinimas užima po 
Anglijos antrą vietą pasau
lyje.

— Vasario 28 d. naujai 
paskirtasis Lietuvos pasiun
tinys Vokietijai pulk. Škir
pa įteikė skiriamuosius raš
tus Reicho kancleriui Hit
leriui.

— Ministerių Taryba pa
tvirtino mūrinės Lietuvos 
statybos planą. Planui vyk
dyti steigiamas Krašto Sta
tybos Komitetas. Greitu lai
ku pradedamas platus Lie
tuvos sumūrinimo ir elektri
fikavimo darbas..

— Penktasis Kęstučio pul
kas atšventė savo dvide- 
dešimtmetį. Ta proga prisi
minta dideli pulko nuopelnai 
Lietuvos laisvės kovose.

— Į Lietuvos Generalinį 
Konsulatą New Yorke pa
skirtas Vytautas Stašins
kas, iki šiol dirbęs Lietuvos 
pasiuntinybėje Briuselyje.

— Darbininkų ir amati
ninkų susivienijimas Klaipė
doje įsteigė Dr. Basanavi
čiaus vardo liaudies univer
sitetą.

— Lietūkis 
Gubernijoje, 
didžiausią ir 
Lietuvoje
fabriką, kuris apdirbs kas
met po 3,000 tonų linų.

kasdieninio gyvenimo dar
numą, natūralaus jos grožio 
išryškinimą, tinkamų turiz
mui patalpų parūpinimą. 
Sraunūs Lietuvos upeliai ir 
krištolo ežerai bent prie di
desnių kelių turėtų būti ge
riau aptvarkyti, krantai ap
valyti. Reiktų daugiau pro
paguoti ir vandens sportą. 
Jei Lietuvos ežerų ir upių 
vandenys pasipuoštų baltų 
liūliuojančių burių ir greitai 
skriejančių laivelių eskadri
lėmis, visai kitoks įspūdis 
susidarytų. Taigi, reiktų pa
milti vandens sportą, kaipo 
prabangą ir sveikatos nešė
ją.

Tiesa, tautos aktyvumas 
ir jos socialinis augimas ar
timai susijęs su jos gyven
tojų ištekliais. Betgi, Lietu
voje, atrodo, ekonominis ly
gis yra pakilęs daug dau-

Kovo 10 d., 1939 m.

mesį. Todėl reiktų daugiau 
dėmesio kreipti ir į Lietuvos

(Bus daugiau)
Kazys P. Vilniškis

— Vytauto Didžiojo uni
versitetas vasario 28 d. mi
nėjo V. Kudirkos gimimo 80 
metų sukaktį.

— Vasario 19 d. Kaune
prancūzų paroda uždaryta. 
Paroda buvo gausiai lanko
ma; nupirkta keliolika pa
veikslų. Paroda perkelta į 
Latviją ir Estiją.

— Alytuje vasarotojams 
bei ekskursininkams savi
valdybė už pusę milijono li
tų statys vasarinę (viešbu-

— Kaune bus įsteigtas 
statybos komitetas, kurio 
uždavinys — rūpintis palan
kių sąlygų statybai sudary
mu, statybos medžiagų stan
dartizavimu (rūšiavimu), 
statybos medžiagų gamybos 
priežiūra ir kt.

— „Žuvėdros” bendrovė 
Šventosios uoste stato fabri- 

. ką žuvų miltams gaminti;
žuvų miltai bus naudojami 
gyvulių pašarui ir paukščių 
lesalui.

— Marijampolės apskri
ties savivaldybė tiesia plen
tą tarp Marijampolės ir 
Prienų.

— Vasario 15 d. Respub
likos Prezidento aktu užda
ryta nepaprastoji 
sija ir atidaryta 
pavasario sesija, 
tris mėnesius.

— Karo mokyklos virši
ninkas pik. Kazys Skučas 
pakeltas brigados generolu.

— Vasario 16 d. Varšuvos 
radijas suruošė lietuvių li
teratūros, dainos bei muzi
kos valandą. Dainavo ame
rikietė daininkė p. Drange- 
lienė.

— Su Sov. Rusija Lietuva 
pasirašė naują prekybos su
tartį. Derybos ilgiau užtru
ko, nes So. Rusija stengėsi 
išsiderėti savo prekėms žy
miai aukštesnes kainas.

— Klaipėdoje netrukus 
bus atidarytas lenkų konsu
latas.

— Nuo vasario 15 d. vi
suose Lietuvos paštuose pra
dėta pardavinėti jubilieji
niai pašto ženklai, kurie iš
leisti pavėluotai.

— Vilniaus lietuvių spau
da praneša, kad valdžios 
skirtas kuratorius labai pi
giai pardavė miesto savival
dybei uždarytos lietuvių lab
darybės draugijos namus ir 
žemės sklypą.

— Kaune lankėsi pas vi
daus reikalų ministerį klai
pėdiečių lietuvių darbininkų 
delegacija. Ji prašė paramos 
klaipėdiečiams liet, darbi
ninkams švietimo, kultūros 
ir kt. reikalams. Ministeris 
paramą pažadėjo ir pavedė 
Darbo Rūmams artimiau 
bendradarbiauti su klaipė
diškiais darbininkais.

— Žemės Ūkio Rūmų sa
lėje atidaryta jaunųjų ūki
ninkų ratelių namų pramo
nės ir rankų darbų paroda.

— Atvyko į Lietuvos ka
riuomenę metų laiko stažui 
atlikti du nauji latvių kari
ninkai. Du Lietuvos karinin
kai yra išvykę metams į 
latvių kariuomenę.

— Prekybos, Pramonės ir 
Amatų Rūmai Kaune pasi
statydino didelius namus. 
Namai yra vienas puošniau
sių Kauno pastatų. Jų pa
šventinimas ir atidarymas 
įvyko vasario 18 d., daly
vaujant svečiams 
sienių.

— Ligoninių 
šiuo metu yra 70;
tais jų buvo tik 43. Šiuo lai
ku Lietuvoje (su Klaipėdos 
kraštu) yra 915 gydytojų, 
549 dantų gydytojai, 214 
felčerių, 500 aukušerių ir 
370 gailestingų seselių.

MIRĖ MILAŠIUS

ras
gimęs 1877 m. gegužės 28 i 
1899 m. baigė Paryžiau 
Universiteto rytų kalbų fa. 
kultetą. Į Lietuvos užsieniu 
tarybą įstojo 1920 m. gruo
džio 1 d., kada buvo paskir. 
tas charge d’affaires Pran
cūzijoje. 1921 m. lapkričio 
12 d. buvo paskirtas Lietu- 
vos atstovu Belgijai, o nuo 
1925 metų buvo Lietuvos 
Pasiuntinybės Paryžiuje pa- ' 
tarėju su reziduojančio nū- 
nisterio titulu.

Poetas Milašius rašė pran
cūziškai ir buvo vienas žy-i 
miausių Prancūzijos poetų. 
Savo plačiomis pažintimis 
Prancūzijoje jis daug pa
gelbėjo Lietuvai. Apie jo 
kūrybą atskirą knygą yra1 
parašęs dr. Jonas Grinius.

Poetui Milašiui prieš kelis 
metus Vytauto D. universi
teto teologijos-filosofijos fa
kultetas suteikė garbės dak
taro laipsnį. Jo kūryba buvo 
daugiau mistinės, religinės 
krypties.

— Dalyvaujant Valsty-i 
bės Prezidentui, vyriausy-' 
bei, diplomatams ir įvairių 
šalių Prekybos Rūmų spe
cialiems delegatams, vasa
rio 18 d„ iškilmingai atida
ryti Lietuvos Prekybos, 
Pramonės ir Amatų Rūmai.

— Įsteigta „Darbo žvaigž
dė” nusipelniusiems amati
ninkams, darbininkams, ver
slo žmonėms pagerbti. Ne
priklausomybės šventės pro- / 
ga pirmą kartą apdovanoti 
keli verslininkai ir darbi
ninkai. ^Valstybės Preziden- ‘ 
tą, be anksčiau praneštų, 
dar pasveikino Argentinos 
Prezidentas.

— Kaune pasirašyta Lie
tuvos Lenkijos keleivių su
sisiekimo sutartis. Tą pačią 
dieną Kaune įsteigta pirmo-Į 
ji Lietuvoje oro skautų į 
draugovė.

— Kariuomenės vadas ge-1 
nerolas Raštikis buvo išvy-1
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&as, kai 
ti kovok 
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jos kariuomenės vadą gene
rolą Laidonerį ir dalyvauti 
Estijos Nepriklausomybės 
šventėje.

— Klaipėdos valsčiaus 
teismas teisė lietuvius stu
dentus Antaną Stelmoką ir 
Vytautą Dargužą, kuriuos 
vokietininkų policija kaltino 
nuplėšus agitacinį vokieti
ninkų plakatą nuo Pedago
ginio Instituto namų; stud. 
Stelmokui paskirta 1 metai 
kalėjimo, o Dargužiui 3 mė
nesiai. Stelmokas iki teismo 
buvo kalėjime ir jame pa
liktas, nors ir padavė skun
dą aukštesniam teismui.

— Vasario 8 d. į Kauną 
sugrįžo Užsienio Lietuviams 
remti draugijos pirm. R, 
Skipitis, kelis mėnesius lan
kęsis Pietų Amerikoje.

— Prūsų lietuvis Eduar
das Pečiulaitis gavo kancle
rio Hitlerio padėkos laišką 
už tai, kad pernai jis išgel
bėjo du skęstančius Tovės 
žvejus. Kartu su padėkos 
laišku įteikta ir 100 markių 
dovana.

— Pernai įvairiems melio
racijos darbams žemės ūky
je išleista daugiau kaip 3 
milijonai litų, kurių 864 tūk
stančius apmokėjo patys 
ūkininkai.

— Gegužės mėnesį Kaune 
numatoma suruošti visų 
Kauno gimnazijų mokinių 
chorų jungtinį koncertą ir j 
pavasario šventę.

guma kairia 
spaudos nuė 
liais. Jau p 
katalikų lai 

' mėgdžioti, 1 

vistiek kata 
kitus stipri 
šis, septyi
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Spaudos
(Tęsinys)

Reikalinga spaudos reforma
Amerikos lietuvių visi lai

kraščiai yra parapijiniai ar
ba rajoniniai, gi visai nėra 
bendrų visų Amerikos lietu
vių laikraščių. Jie yra įdo
mūs tik atskiros parapijos 
ar apskrities ar organizaci
jos žmonėms, todėl dau
giausia ir skaitomi tik toje 
parapijoje. Lietuvoje tokie 
apskričių, rajoniniai, para
pijiniai laikraščiai jau su
jungiami į vieną. Amerikoje 
jie galėtų palikti prie para
pijų vietos žinelėms, prane
šimams skelbti. Bet reiktų 
kai kuriuos jų (arba nau
jus) padaryti bendrais vi
sos Amerikos lietuvių kata
likų laikraščiais. Mano nuo
mone, reiktų vieno tvirto 
katalikų dienraščio (neuž
tenka Čikagos įvykių ’’Drau
go”), vieno savaitraščio ir 
vieno mėnesinio iliustruoto 
žurnalo. Jie visi turėtų būti 
vienos leidyklos, turėtų įvai
riose kolonijose ir miestuo
se tuos pačius platintojus, 
bendradarbius ir skelbimų 
rinkėjus. Tam tereikia tik 
gero plano, kurios nors lei
dyklos perorganizavimo, 
naujų kapitalų ir geros pro
pagandos, o darbo jėgų 
mums užtektų. Aš manau šį 
klausimą visi turėtų nuolat 
kelti ir labiau svarstyti, tam 
ruoštis. Nes tik lietuvių 
spauda galės mumyse vi
suomet palaikyti, kūrenti 
lietuvišką dvasią, tą gyvybi
nę ugnelę, kuri dabar yra 
blaškoma gyvenimo aplinky
bių.

Žodis lietuvybės 
duobkasiams

Jau matau visą eilę juodų, 
žiaurių duobkasių, lietuvy
bės duobkasių, lietuvių 
spaudos graborių; jie kala, 
jau kai kurie sukalė baisius 
grabus, į kuriuos krauna lie
tuvių spaudą, tuos laikraš
čius, kurie pirma ėjo vien 
lietuvių kalba, ir dabar ruo
šiasi juos užkasti. Kartu ka
sa duobę sau pačiam, savo 
vaikų ir giminių lietuvišku
mui. Palaukime! Kam sku
bintis, lai kiti mums duobę 
iškas, kai mirsime! O mes 
tik kovokime su tuo miri
mu, mes dar stenkimės pa
busti iš merdėjimo, dar su- 
kruskime, dar atgykime! O 
gal dar jaunoji karta susi
pras, atgims lietuviškoje 
dvasioje, ja persunks savo 
įpėdinius ir dar ilgai gyvens. 
Kamgi mums patiems pulti 
į giltinės nasrus?

Šiuos žodžius taikau lietu
vių spaudai, kuri, ypač šiais 
metais, pradėjo spausdinti 
visą ar dalį laikraščio ang
lų kalba — ir tiems, kurie 
juos skaito ir užgiria. Taip 
pat, man keista, kai lietuviai 
randa liekamų pinigų užsa
kyti angliškiems dienraš
čiams, žurnalams, tačiau ne
mato reikalo užsisakyti vie
nintelio lietuvių katalikų 
dienraščio, vienintelio žur
nalo! Jie irgi prisideda prie 
sau duobės kasimo. O kiek 
tokių duobkasių yra ir nie
kas dar smarkiau nedrįso 
iki šiol jų pajudinti, su
griauti jų įtikinėjimus, jų 
klaidingą nuomonę! Jau dau
guma kairiųjų ir tautininkų 
spaudos nuėjo duobkasių ke
liais. Jau pradėjo kai kurie 
katalikų laikraščiai juos pa
mėgdžioti, bet, ačiū Dievui, 
vistiek katalikai lietuviai už 
kitus stipresni, dar turi še
šis, septynis grynai liet.

Antanas Skirius

Galybė
laikraščius. Tik labiau pa
laikykime juos.
Pažinkime priešus

Visi žinome, kad yra dau
gybė visokių prieštikybinių 
ir neaiškių laikraščių. Mums 
reikia tokius laikraščius pa
žinti ir jų saugotis. Jiems 
neskirkime nė vieno dolerio, 
nes šiaip maitinsime savo 
priešą ir auginsime jo ra
gus, su kuriais mus pačius 
prismeigs kada nors. Nebū
kime nesuprantą, kaip tos 
gražiosios, mažytės kielutės, 
kurios išperi, šeri, augina 
savo didžiausią priešą — ge
gužiuką. Tiesa, raiba graži 
gegutė, skambus jos balse
lis, bet ji žiauri, ji žalinga, 
nes ji naikina kielės prigim
tį, visą jos giminę. >

Pagalvokime, ar kartais 
katalikai nėra tomis kielė
mis, ar neprenumeruoja 
priešų spaudos, o užmiršta 
savąją, skriausdami patys 
save. Juk patys neriame 
sau kilpą ant kaklos. Tik dėl 
pačių nesusipratimo priei
name tokių nesąmonių.

Brangieji, atskirkime, ku
rie yra priešai ir kurie drau
gai, kurie visuomet tiesą 
sako ir kurie stengiasi tik 
pataikauti.
Lietuvi, nepaskęsk!

Mielas tautieti, nepaskęsk 
gyvenimo audrų sūkuriuose, 
nepaskęsk džiunglėse ištau- 
tėjimo jūros bangose, nepa
skęsk išdvasėjimo ir me
chanizmo dūmuose, miglose.

Nors netikėjimo ir ištau- 
tėjimo audros ūžtų, uraga
nai švilptų aplink jus, nors 
didžiulės bangos visur siū
buotų, tegul į jus, kaip į 
kietas uolas, atsimuša, nors 
galingi verpetai suktų, 
smarki gyvenimo srovė, pa
gavusi mėgintų nešti į pla
čias, neišplaukiamas jūras, 
— dar kovok, kol dar nevė
lu, dar gali laimėti.

Šiose gyvenimo audrose, 
geriausias Jūsų vairas, išti
kimiausias draugas, patarė
jas ir. stiprintojas yra lietu
vių katalikiškoji spauda. 
Toji spauda, kurios pusla
piuose ir eilutėse dvelkia 
Krikščioniškoji Meilė ir Tie
sa, kurios spindįs pergalės 
ženklas — Kristaus Kryžius 
visuomet švies jūsų sunkio
se dienose, jūsų abejojimų 
kryžkelėse.

DAUGELIS RENGIASI 
APLANKYTI LIETUVĄ

Pavasario proga Švedų Ame
rikos Linija išplauks dvi gausin
gos ekskursijos i Lietuvą, ren
giamos kooperuojant Lietuvių 
Laivakorčių Agenhj Sąjungai 
Amerikoje. Pirmoji išplauks iš 
New York o m. s. „Gripsholm” 
laivu gegužės 31 d. per Gothen- 
burgą tiesiog i Klaipėdą, laivo 
nemainant. Antroji ekskursija 
tuo pačių laivu liepos 1 d, per 
Gothenburgą — Stoekholmą, o 
iš čia moderniu laivu „Marie- 
holm” į Klaipėdą. Antrai eks
kursijai vadovaus VI. Mučinskas, 
Švedų Amerikos Linijos lietuvių 
skyriaus vedėjas Amerikoj.

Laivakorčių kainos: trečia kla
se į Klaipėdą ar Kauną $106.50, 
turistų klase $152.00. J. A. V. 
Revenue Tax $5 neįskaityta į čia 
pažymėtas kainas; minėti mokes
čiai reikalinga mokėti prie kiek
vienos pilnos kainos laivakortės.

jau laikas užsisakyti laive 
vietą. Visais keliones reikalais 
malonėkite kreiptis į bet kurį 
vietinį lietuvį laivakorčių agen

A M Ei R I K A

Dabartinis Popiežius Pijus XII, būdamas Vatikano Valstybės sekretorium ir
Popiežiaus Legatu, 1938 m. lankėsi Budapešte, kur dalyvavo Tarptautiniame 
Eucharistiniame Kongrese. Čia jį matome vidury; dešinėje Vengrijos valdyto
jas admirolas Horthy, o kairėje Budapešto miesto valdytojas Szendi.

Ka? Tu Dar Pasninkauji?

(Tęsinys)
Berniukai, o ypač mergai

tės nori būti gražūs. Užlai
kykite pasninkus, Dievas 
pridės ir kūno gražumo! 
Mes skaitome šv. Rašte apie 
Danieliaus ir trijų jaunikai
čių istoriją, kai juos vertė 
karalius Nabuchodonozoras 
valgyti uždraustus valgius, 
bet jie prašė prižiūrėtojo 
Malasaro, kad jiems duotų 
tik daržoves valgyti ir pa
žiūrės, ar jie sublogęs, nes 
karalius norėjo, kad jo tar
nai atrodytų gražūs. Po 10 
dienų šie jaunikaičiai atrodė 
labai gražūs, o kurie valgė 
uždraustus valgius, — ne 
(pig. Dan. 1, 8-17). Pastatyk 
šalia viena antros dvi 
nuotraukas: šventojo veido 
ir kokio patvirkėlio, kuriam 
nesvarbu jokie Dievo ar 
Bažnyčios įsakymai ir pats 
įsitikinsi, kad iš šventojo 
veido spindi dieviškojo gro
žio bruožai, o iš ano kažko
kie gyvulio panašumai. Daž
nai kitų tikybų berniukai 
nori gauti katalikę mergai
tę už žmoną, nes ši spindi 
nežemišku gražumu!

Kai kurie taip teisinasi, 
girdi, liko nuo ketvirtadie
nio, ar nuo Užgavėnių, tai ar 
mesi Dievo dovaną lauk? 
Apsaugok, Viešpatie, nuo 
tokios kalbos! Tai tu manai, 
kad pilvas yra koks atmatų 
kubilas? Atliko koks mės- 
dragalis, tai sumesk tenai. 
Ar manai, kad gyvulio gaba
las yra brangesnis už Dievo 
valią? Ar būsi nuo to gabalo 
daug riebesnis, ar gražes
nis, ar sveikesnis? Anaiptol. 
O Dievo šv. valią ir sulau
žei!

Kiti vėl sako: Dirbu pas 
protestantus, tai nepatogu: 
dažnai pajuokia, pasityčio
ja, tai dėl to ir valgau. O tu, 
vargšeli, jeigu jau nemoki 
apginti savo tikėjimo prieš 
klaidatikius, tai toks tu ir 
katalikas. Dėl to tie protes
tantai ir klaidatikiai daž
niausiai negrįžta į tikrąją 
Bažnyčią, kadangi mes pa
tys katalikai esame kalti. 
Jie pamano: tokia ten jų ir 
bažnyčia, jei ir patys jos ne
klauso, tai kam dar giriasi, 
kad mūs klaidinga, o jų tik
roji? Matyt, visos lygios. 
Bet jeigu mes savo Bažny
čios labiau klausytume, tai 
ir klaidatikiai greičiau susi
prastų. Jeigu iš tikrųjų

čių jose dalyvauti negalėsite, va
žiuokite bet kuriuo ankstyvesnių 
ar vėlesniu Švedų Amerikos Li

žmogus negali gauti kitur 
darbo ir kitokio valgio, tada 
Bažnyčia daro palengvini
mus, bet visados pataria 
tartis su nuodėmklausiu.

Dar kiti teisinasi, sakyda
mi: Ką gi aš padarysiu, kad 
mane šeimininkai verčia val
gyti mėsą. Ką, sako, aš tau 
atskirai virsiu? Padėta ir 
valgyk. O ar tavo tie šeimi
ninkai katalikai? — Taip, 
katalikai ir dar save laiko 
gerais katalikais. — Tai čia 
jau patarčiau labai griežtai 
pasielgti. Kai paduos tams
tai penktadienį mėsą, tai pa
daryk dideles akis ir pa
klausk: Tai už ką mane 
tamstos laikote? Juk tik šu
nelis nemoka atskirti penk
tadienio nuo sekmadienio, o 
aš žmogus ir dar katalikas. 
Bijokite jūs Dievo! Ir vietoj 
valgęs mėsą, suvalgyk duo
nos kąsnį, užgerk vandeniu 
ir eik į darbą. Užtikrinu, 
tamsta jausiesi nepaprastai 
ramus, o šeimininkus grą
žinsi prie Dievo, nes, jeigu 
jų tikėjimas dar neužgesęs, 
jie pajus sąžinės graužimą.

Kartais net tėvai verčia 
savo vaikus laužyti pasnin
ką. Čia nurodysiu vieno vai
kelio didvyrišką pavyzdį. 
Vienas tėvas, norėdamas sa
vo sūnelį priversti valgyti 
mėsą, visąi dienai uždarė į 
kambarį ir padėjo mėsos. 
Mano, kai išalks, suvalgys. 
Motinai pagailo vaiko ir ji 
slapta nunešė kito valgio, 
bet vaikelis atsakė: aš turiu 
tėvo klausyti, jeigu man už
draudė kitką valgyti. — Tai 
dėl ko tu neklausai, kad tau 
tėvas liepia mėsą valgyti? 
O čia Dievas uždraudė. Gi 
Dievo reikia labiau klausyti 
negu žmonių. Motina prane
šė apie tai tėvui, ir tėvas 
susigraudinęs apkabino sū
nų ir prižadėjo daugiau ne
versti laužyti pasninkų, bet 
ir pats prižadėjo ištikimai 
laikyti.

Taigi, matome, Brangieji, 
kad pasninkas nėra koks 
mažmožis, bet įsakymas po 
sunkia nuodėme ir nuo jo 
tik laisvi ligoniai, seneliai, 
vaikeliai iki 7 metų ir visi, 
kuriuos teisėtu keliu Bažny
čia atleidžia nuo pasninko, 
bet savo valia negalima’ lau
žyti pasninkų nei per krik
štynas, nei per šermenis, nei 
per vestuves, nei per jokias 
talkas. Atskiruose atsitiki
muose gali klebonas duoti 
leidimą, bet jeigu neduoda, 
tai nevalia priešintis. Ir, be 
to, yra daug didesnė nuodė-

tą arba į bet kurią š. A. L. ras- nijos laivų išplaukimu. Sekite mė, jeigu dar kitiems duosi 
tinę. Važiuodami į Lietuvą ne su šiame laikrašty skelbimą. mėsą ir versi valgyti, negu 
ekskursija, jei dėl kurių priežas- V. M. pats vienas valgytum. Juk

MIRĖ

Vasario 25 d. Seaview li
goninėje mirė Juozas Daily- 
dėnas, 55 metų amž., gyv. 
383 So. 4th St. Laidotuvės į- 
vyko vasario 28 d. iš Ap
reiškimo parap. bažnyčios 
į šv. Jono kapines.

Vasario 24 d. Greenpoint 
ligoninėje mirė Odeline Hur- 
rinus, 11 mėn. amžiaus. Gy
veno 201 Bedford Ave. Lai
dotuvės įvyko vasario 27 d.

Vasario 26 d. Greenpoint 
ligoninėje mirė Fanny Cas- 
sese, 2V2 metų amžiaus. Lai
dotuvės įvyko vasario 28 d.

Vasario 26 d. mirė Jurgis 
Šumskis, 62 metų, gyv. 263 
Stagg St. Laidotuvės įvyko 
kovo 1 d. iš Angelų Karalie
nės par. bažnyčios į šv. Tre
jybės kapines.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J. Garšva.

Mary Miles, 24 m., gyv. 
109 N. 9th St., Brooklyne, 
mirė kovo -. 6 d. Greenpoint 
ligoninėj. Palaidota šv. Jono 
kapinėse. Laidotuvėse pa
tarnavo grab. J. Garšva.

George Beisel, 63 metų, 
gyv. 8040 — 89th Avė., 
Woodhaven, N. Y., mirė va
sario 26 d. Palaidotas vasa
rio 28 d.

Carrie Phelps, 47 m., gyv. 
9157 — 84th St., Woodha
ven, mirė kovo 4 d. Palaido
ta kovo 7 d.

Abiejose laidotuvėse pa
tarnavo Shalins-šalinsko 
grab. įstaiga.

KETVIRTADIENIŲ „ 
VAKARAIS

Ketvirtadienių vakarais 7 
vai. perduodama lietuviška 
radijo programa iš stoties 
WNCW (1500 kc.). Šiai pro
gramai vadovauja J. Gin- 
kus; pranešėjas Vyt. Uba- 
ravičius. Anglų kalbos sky
rių veda Ant. Kairys.

Kovo 17 d. bus šeši metai, 
kai šios programos perduo
damos. Ketvirtadienį, kovo 
16 d., 7 vai. vak. bus ypatin
ga programa šiai sukakčiai 
paminėti. Sk.

reiks atsakyti ir už kitų 
nuodėmes.

Baigdamas šį rašinėlį, pri
menu, kad čia vartoju žodį 
„pasninkas” vietoj abstinen
cijos, kadangi mūsų žmonės 
tą žodį tik taip ir supranta, 
nors iš tikrųjų pasninkas 
yra ir tada, kai, pavyzdžiui, 
gavėnioj kai kuriose dieno
se yra leidžiama vieną kar
tą valgyti mėsos, o absti
nencija, — kuomet galima
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QUEEN MARY KOVO 24 DIENĄ

Į LIETUVĄ
Puikiuoju, pasaulyje greičiausiu laivu

QUEEN MARY
Ekspresiniai plaukimai per Cherbourgą 

QUEEN MARY Vasario 25, Kovo 10 
AQUITANIA Kovo 4, Balandžio 1

Specialia Velykine Kelione

Per

Parslvešklte savo gimines! Reikalaukite vel
tui knygelių: ’’Kaip parsivežti savo gimines 
Iš Europos”. Dčllal tolimesnių Informacijų

Dienas kreipkitės |:

CUNARD WHITE STAR
25 Broadway, New York City '

KORESPONDENCIJOS

NEWARK, N. J.

Sekmadienį, kovo 5 d. 
Newarko jaunimas, vyčiai ir 
mažasis choras, šv. Kazimie
ro choru vadinamas, ypatin
gu būdu šventė šv. Kazimie
ro šventę. Vyčiai ir vytės, 
nešiodami raudonas rožes, 
šv. Kazimiero choro berniu
kai prisisegę mėlynus kaspi
nus, o mergaitės geltonus, 
bendrai priėmė šv. Komuni
ją. Tėvai stebėjosi gražia 
jaunimo tvarka ir pavyzdin
gu tikėjimo pareiškimu.

Kadangi gavėnia yra at
gailos laikotarpis ir kad 
žmonės būtų prisiruošę 
džiaugtis Išganytojo prisi
kėlimu Velykų rytą bažny
čioje, vedamos įvairios pa
maldos: trečiadieniais 7:30 
vai. vak. Graudūs Veksmai, 
penktadieniais 7:30 vai. vak. 
Kryžiaus Keliai, sekmadie
niais 3 vai. popiet Graudūs 
Verksmai, o nuo kovo 11 d. 
iki 19 d. 8 vai. vak. šv. Juo
zapo devyniadienio pamal
dos.

Penktadieniais parapijos 
salėje tuoj po pamaldų turi
ma ypatingi žaidimų vaka
rai. Kovo 15 d. tuoj po pa
maldų bus rodomi krutamie- 
ji paveikslai par. salėje. Ko
vo 19 d. 7 vai. vak. šv. Ka
zimiero choras ruoš žaidimų 
ir arbatos vakarėlį. Visi 
nuoširdžiai kviečiami.

L. Vyčių 29 kp. kovo 5 d., 
minėdama šv. Kazimiero 
šventę, bendrai priėmė Ko
muniją. Kleb. kun. Ig. Kel
melis pasidžiaugė gražia 
vyčių veikla. Po to Child’s 
valgykloje įvyko bendri pus
ryčiai, kuriems vadovavo P. 
Podgalskis. Kalbėjo centro 
pirm. adv. K. Paulauskas, 
Kearny kp. pirm. V. Grine
vičius, mūsų pirm. J. Gri- 
malauskas, K. Vaškas, J. 
Remeika, J. Montvydas, J. 
Žvingelis, A. Savickas Pr. 
Bernotaitienė ir Anita ir 
Hilda Karčauskaitės.

Kovo 5 d. kėglių (bowl
ing) komanda nuvyko į Lin
den ir ten laimėjo 2:1.

Buvusio žaidimo daviniai:
Newark
Laukžemis 201 177 184 
Grimalauskas 194 192 188

daug valgyti, bet be mėsos, 
pavyzdžiui, paprastam penk
tadienį, gi pasninkas ir ab
stinencija yra tada, kuomet 
ir nuo mėsos ir nuo kieky
bės susilaikoma. Dėl to me
tų ketvirtys ir vigilijos yra 
didesni pasninkai, negu ki
tos dienos, o žmonės mano 
atvirkščiai. »

J. Bružikas S. J.

SHENANDOAH, PA.

Montvydas 144 164 187
Daukšys 226 156 213
Montvydas 226 156 213

937 859 960
Linden Whites
Bokenko 155 171 153
Savickas 203 243 196
Peleckas 142 — —
Parshelunis — 198 186
Venskus 147 149 189
P. Kruze 205 184 203

852 945 927
J K. V.

Šio miesto muzikos mėgė
jai ketina įvesti seriją kon
certų, kuriuose bus kviečia
mi įžymūs artistai. Pirmas 
šių koncertų įvyks rugsėjo 
mėnesį J. W. Cooper High 
School salėje.

Shenandoahriečiai ir arti
mos apylinkės gyventojai 
sudėjo 1,100 dol. fondą 
Schuylkill County raišiems 
vaikučiams. Įvairiose ligoni
nėse bus atitinkamos klini
kos.

Kovo 12 d. Moterų Sąjun
gos apskritis turės suvažia
vimą Tamaquoje. Didelė pro
ga moterims įdomių dalykų 
įvykdyti ne tik sąjungos ge
rovei; į suvažiavimus atvyk
sta gražus būrelis.

F. Gibai susilaukė labai 
gražios dukrelės. P. Gibienė 
per ilgą laiką buvusi šv. 
Jurgio par. choro narė, ge
rai žinoma solistė. Kažin ar 
dukrelė seks savo mamytės 
pėdomis? Enė.

DEMOKRATŲ 
VAKARIENĖ

Vietinė lietuvių demokra
tų Ramovė kovo 26 d. rengia 
vakarienę. Vakarienė susi
dės iš įvairių lietuviškų val
gių, skanėsių. Neseniai įsi
steigusi Ramovė stengsis 
burti visus lietuvius demo
kratus į vieną stiprią drau
giją, kad, rinkimams atėjus, 
lietuviai reikštų daugiau, ne
gu lig šiol.

Vakarienė bus Ant. Povi- 
lansko salėje, 158 Grand St., 
Brooklyne. Visi lietuviai de
mokratai kviečiami sekma
dienį, kovo 26 d., dalyvauti 
vakarienėje. V-ba.

New York Times vasario 
25 d. praneša, kad lietuvis 
Jonas Šarkauskas, 25 metų 
amž., pėsčias nukeliavo 3,- 
762 mylias iš New Yorko iki 
Los Angeles. Jis atmetęs 

»349 pasiūlymus pavėžėti. 
Kelionė jam iš viso kašta
vusi 350 dol.



CHICAGO, ILL.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas

Lietuvos nepriklausomy
bės 21 metų sukaktis pami
nėta Čikagoje labai plačiai, 
iškilmingai ir reikšmingai. 
Kiekvieha lietuvių kolonija 
turėjo didesnį ar mažesnį 
parengimą, radijo valandų 
vedėjai suruošė speciales 
programas, Vanagaitis su 
savo grupe — banketą, o 
konsulas Dažvardis ir ponia 
Daužvardienė lietuvišką pri
ėmimą konsulate.

Konsulate buvo ne tik 
priėmimas, bet ir Vytauto 
bei Gedimino kavalierių iš
kilmingas susirinkimas. Su
sirinkime bei priėmime da
lyvavo beveik visi lietuviai 
kavalieriai ir miesto mayo- 
ras Edward J. Kelly. Kava
lieriai nutarė susiburti į 
fraternitetą, sustatė ir pasi
rašė atitinkamą aktą ir pa
siuntė sveikinimą Lietuvos 
prezidentui bei visiems ko
votojams už Lietuvos nepri
klausomybę.

Konsulatas labai gražiai 
vaizdavo Lietuvą ir lietuviš
kumą. Ant konsulato namo 
plevėsavo didelė Lietuvos 
vėliava, kuri kiekvieno pra
važiuojančio arba praeinan
čio akį traukė ir svečius į 
konsulatą vedė. Konsulatas 
su tautine vėliava ir Valsty
biniu ženklu užėmė pirmą 
vietą visam Bellevue Place 
— jis figūravo ir visuose 
anglų laikraščiuose.

. Konsulate svečius aptar
navo lietuviai skautai ir šv. 
Kazimiero akademijos stu
dentės. Konsulatas buvo iš
puoštas lietuviškais vaizdais 
ir rankdarbiais. Beveik visi 
užkandžiai ir gėrimai buvo 
iš Lietuvos ir iš lietuviškų 
įstaigų. Nors svečių tarpe 
buvo daug ir nelietuvių, bet 
visi jautėsi lietuviškai ir 
džiaugėsi lietuvių tautos 
džiaugsmu. Tarpe lietuvių 
veikėjų, profesionalų, biz
nierių ir menininkų buvo 
miesto mayoras Kelly, Bal
tijos valstybių konsulai 
Bontoux, Coldren ir Whip
ple, Chicagos miesto teisėjas 
E. Holland, Chicagos Uni
versiteto prof. Taylor, 
Northwestern Universiteto 
prof. Taylor’ienė, Chicago 
Evening American redakto
rius Shainmark, visų kitų 
laikraščių atstovai, fotogra
fai, etc.

Paminėjimą gražiai apra
šė visi laikraščiai. Tribune, 
Evening American ir Daily 
Times davė ne tik plačius 
aprašymus, bet dideles foto
grafijas išspausdino. Tribū
no radijo stotis WGN gra
žiai pranešė apie Lietuvą 
vasario 16 d. ryte. Daily 
News vaizdžiai rašė apie 
Lietuvos istoriją ir kultūri
nę bei ekonominę padėtį. 
Daily Times redakcijos na
rys p. Uzemack apie Lietu
vą ilgą straipsnį ir su ilius
tracijomis išspausdino sek
madienio laidoje. Evening 
American įgudęs žurnalistas 
Pieža gyvai rašė prieš iškil
mes ir po iškilmių.

Patrijotingieji lietuviai ir 
Lietuvos bičiuliai, Konsulate 
buvę ir nebuvę, džiaugėsi 
Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktimi, sveikindami Kon
sulą ir linkėdami Lietuvai 
nuolatinės pažangos bei am
žinos Nepriklausomybės.

Įvairios iškilmės, radijo
programos, laikraščių straip- siems dalyviams sugiedant

sniai ir žmonių suėjimai bei 
išsikalbėjimai ne vienam už
dėjo lietuviškumo atbudimo 
žibintuvą. A. S. Ž.

MARIAN APOLIS

Vasario 15 d. 7:30 vai. 
vak. Meno sekcijos pastan
gomis buvo suruošta puiki 
programa, kuria visi kolegi
jos gyventojai ir svečiai bu
vo patenkinti. Programos 
vedėjas stud. Antanas Kas
paras pasakė trumpą, jaus
mingą kalbą apie Lietuvą.

Brolio Banio vedamas 
simfonijos orkestras sugro
jo žinomas garsių muzikų 
kompozicijas: „Brams Waltz 
in A” ir „Shuberto Serena
da”, kurioje kaipo solistas 
pasižymėjo stud. Šeputa. 
Kolegijos choras sudainavo | 
labai gražiai keletą lietuviš
kų liaudies dainelių.

Visi, tikiu, atsiminsime 
įspūdingą stud. Petro Kup-
raičio kalbą apie Lietuvos 
.nepriklausomybę ir Lietu
vos laimėjimus per 21 me
tus. Pats neseniai atvykęs 
iš Lietuvos, artimiau supa
žindino mus su Lietuva ir 
stebėtina josios pažanga. 
Iš tikro negalėjome įsivaiz
duoti kaip maža, silpna ir 
priešų spaudžiama Lietuva 
per 21 m. sugebėjo gražiai 
atsistatyti. Tik dabar klau
sydami supratome, koks tai 
buvo mūsų tėvelių, brolių, 
ir sesučių pasiryžimas ir iš
tvermė išsikovoti sau lais
vę. Stud. Kupraitis skatino 
visus dalyvius domėtis Lie
tuva ir jos ateitimi.

Po kalbos vėl sekė meni
nė dalis. Stud. Jonas Kle- 
bąuskas, akompanuojant 
brol. Baniui, padainavo ži
nomas daineles: „Oi varge, 
varge” ir „Pamylėjau va
kar”.

Stud. Dastikas ir Gurklys 
smuikais puikiai harmoni
zavo „Lietuvos aidai” ir 
Chopino „Preludą”. Tikimės 
jų ateityje išgirsti.

Antroji dalis prasidėjo 
chorui dainuojant „La, la” 
ir „Oi eglute”. „La, la” visų 
balsų harmonizavimas klau
sytojams nepaprastai pati
ko.

Visus žavėjo stud. šeputa 
ir Venslauskas duetais: 
„Nekaltybės valcas” ir „Pi- 
jonkėlės valcas”. Stud. Ven
slauskas saksafonu grojo 
valcą „Per bangas”, o stud. 
Rusteika ir Brazauskas su
žadino mumyse Tėvynės il
gesį, padainuodami duetą: 
„Meilė Tėvynės nemari”.

Manau, kad mes visados 
atsiminsime stud. Dastiko 
smuiko aidus — Gounodo 
„Avė Maria”.

Dr. Rimavičius tarė kele
tą mums rimtų žodžių, pri
mindamas, kad mes turime 
labai interesuotis savo gim
tąja kalba, nes, gerai žino
dami lietuvių kalbą nešime 
naują ateitį savo Tėvynei. 
Taigi, įvertinkime mūsų 
auklėtojo sąmoningus žo
džius ir nuolat remkime vi
sa tai, kas yra lietuviška.

Paskutinis žodis teko my
limam kun. dr. Navickui 
MIC. Jis gražiai ir realiai 
mums nupiešė karo baiseny
bes ir Tėvynės meilę ir įro
dė, kodėl mes šiandien pri
valome šią džiaugsmo dieną 
giliai įvertinti. Tegu Vieš
pats suteikia jam sveikatos 
ilgai su mumis pasilikti.

Minėjimas baigtas vi-

Kovo 10 d., 1939 m.

| Lietuvos himną.
Meno sekcijos 

nuoširdžiai dėkoja 
kurie prisidėjo prie 
mos.
Petras J. Venslauskas, L. K.

ROCHESTER, N. Y.
valdyba 
visiems, 
progra-

Vasario 5 d. čia įvyko A. 
L.K. Stud, ir Prof. S-gos 
antrasis kuopų vadų suva
žiavimas. Svarstė šiuos 
klausimus: 1) dėl sąjungos 
pietų ir šokių, kurie įvyks 
gegužės 6 d. Worcesteryje;

2) pradėti antrąjį kėglių 
rungtynių žygį tarp kuopų 
ratelių, taip pat pradėti de
batų rungtynes;

3) nesumokėjusius nusta
tytu laiku nario mokesčių ir 
„Stud. žodžio” prenumera
tos $1.00, laikyti išstoju
siais iš sąjungos, o kuopas, 
nesumokėjusias šių mokes
čių, laikyti nesančiomis.

Po svarbaus ir rimto su
sirinkimo buvo 
gaudeamus, po to 
vakarienė ir šokiai, 
gana gausiai buvo 
tusios savo atstovų.

— Marianapolio Kolegijos 
metinis vaidinimas jau pa
ruoštas. šiemet sudaryta 
programa iš vaidinimo „Ko
vos už tėvynės laisvę”. Vai
dinimą lydi dainos ir muzi
ka.

Vaidinimo maršrutą per 
lietuvių kolonijas jau pra
dėjo su premjera Worceste- 
ry, šv. Kazimiero parapijo
je, vasario 19 d. Vasario 26 
d. vaidinta Lowell, Mas.., o 
kovo 5 d. Providence.

Tolimesnis maršrutas nu
matytas toks: kovo 12 d. — 
Boston, Mass.; kovo 26 d. — 
Waterbury, Conn.; balan
džio 2d. — Hartford, Conn.; 
balandžio 15 d. — Newark, 
N. J.; balandžio 16 d. — 
Brooklyn, N. Y.; balandžio 
23 d. — New Britain, Conn. 
Tikimės, kad lietuviškoji vi
suomenė gausiai dalyvaus 
vaidinimuose ir tuo parems 
vienintelę Amerikos lietu
vių kolegiją.

— Stud. Antanas Drangi
nis, Marianapolio Kolegijos 
plenumo pirmininkas, Stud. 
S-gos vicepirm., „Stud. žo
džio” redakcijos narys ir 
Spaudos Sekcijos skirtas ko
respondentas „Amerikai” 
pastaruoju laiku sunkiai sir
go, Worcestery šv. Vincento 
ligoninėj jam padaryta ope
racija, dabar jau sveiksta ir 
tikisi šią savaitę grįžti prie 
studijų ir visuomeniško dar
bo. S.

linksmas 
bendra 

, Kuopos 
prisiun

JERSEY CITY, N. J.

— Kovo 5 d. per 8 vai. 
mišias Jersey City lietuvių 
jaunimas minėjo šv. Kazi
miero šventę. Per tas mišias 
choras, vyčiai ir sodalietės 
in corpore priėmė Komuni
ją. Po mišių jaunimas susi
rinko į parapijos salę, kur 
turėjo eucharistinius už
kandžius, kurių metu klebo
nas karštais žodžiais pasvei
kino jaunimą, pagyrė už uo
lų darbavimąsi parapijos 
naudai ir ragino dar ener
gingiau veikti ateityje, pri
traukiant vis daugiau neor
ganizuoto jaunimo. Tegy
vuoja Jersey City lietuvių 
jaunimas.

— Kovo 19 d. parapija 
rengia kortų ir bunko vaka
rą. Dovanėles rinkti sutiko 
A. ir M. Andriuškevičiūtės, 
V. Janužis, F. Smith, Basa
navičių dvi sesutės ir Li- 
pinskienė. Pagirtina, kad 
uoliai darbuojasi parapijos 
naudai.

— Parapijos metinės re
kolekcijos įvyksta kovo 26 
d. — balandžio 2 d. Jas ves 
kun. J. Balkūnas, Maspetho 
klebonas.

Iškilmingai šventėm
Lietuvos 21 m. nepriklau

somybės šventę vietos lietu
viai vasario 19 d. gana iš
kilmingai paminėjo, nors 
oras nuo pat ryto buvo ūka
notas, o prieš pat pamal
doms prasidėsiant prapliupo 
skalsus lietus, bet žmonių 
prisirinko gausingai: šv. Pe
tro, Pauliaus, Jurgio (vyrų) 
ir Marijos (moterų) draugi
jos nariai parapijos salėje 
susirinko ir pasipuošė tri
spalviais ženkleliais krūti
nes, vedini amerikoniškų ir 
ietuviškų vėliavų įžygiavo į 

bažnyčią. Eilėse matėsi ir 
jaunimo, bet galėjo jo būti 
dar gausiai. Mišias atnašavo 
<un. P. Valiukas.

Pamokslą sakė kleb. kun. 
J. Bakšys. Jis pradėjo po
piežiaus Leono XIII žo
džiais, kad savo tėvynę turi- ■ 
me mylėti, nes joje gavom j 
laikiną sau gyvenimą. Pa
moksle papasakojo ir iš gar
saus poeto Adomo Mickevi
čiaus, svetur gyvenusio, 
stiprių Lietuvos ilgesių. 
Sakė, kad net pats Kristus, 
nujausdamas Jeruzalės su
naikinimą, verkė; taip bran
gi tėvynė yra. O kaip gi 
mes, lietuviai, galėtume sa
vos Tėvynės nemylėti, dėl 
kurios daug Lietuvos jaunų 
bernužėlių gyvybes paauko
jo ją begindami. Sakė, kad 
tik mūsų „bendrafrontinin- 
kai”, Maskvos carams ir Is
panijos lojalistams berink
dami dolerius, pavargo ir 
šiandien neatėjo sykiu su 
mumis Lietuvos džiaugsmin
gos šventės apeigose daly
vauti. Apgailestavo, kad 
kai kurie mūsų profesijona- 
lai nei akių neparodo tauti
nėse iškilmėse.

Po pamaldų šv. Cecilijos 
choras ir visi pamaldų da
lyviai griausmingai bažny
čioje užtraukė „Lietuva, tė
vyne mūsų”. Tą dieną alto
rius sės. pranciš. buvo ypa
tingai gražiai papuoštas gy
vomis gėlėmis. Vakare 7 v. 
prasidėjo koncertas. Ir vėl 
tas lietus daug kliudė, bet 
dalyvavo apie 400 asmenų. 
Įdomu, kad daug ūkininkų 
privažiavo. Koncertą atida
rė kleb. kun. Bakšys. Kalbą 
pasakė J. Čapas.

Šv. Cecilijos choras turė
jo įvairią programą. Padai
navo kelias dainas. Pianu 
solo skambino V. Bartulis ir ; 
O. Mocejūnaitė. Atskirai 
dainavo M. Pikūnas, EI. Ma
tulytė, Br. Samuolis. Pasiro- < 
dė ir vyrų grupė. Pociaus 1 
operetę „Vestuvės” suvaidi- ; 
no didelė grupė. Visai šiai 
programai vadovavo Iz. Ro- 
vaitė. Vakaras baigtas Lie- ( 
tuvos himnu. ■

Visas minėjimas praėjo ■ 
geru pasisekimu, sukelda- ■ 
mas ryžtingumo dvasią ge- ■ 
ros valios lietuviuose ir to- : 
liau darbuotis lenkų užgrob- ' 
toms žemėms atvaduoti.

Ant. Žiemys.

BRIDGEPORT, CONN.

Draugijos labai gražiai 
darbuojasi. Klebono dešinė 
ranka bažnyčios darbe yra 
šv. Sakramento moterų ir 
mergaičių draugija, kuriai 
priklauso apie 100 par. mo
terų. Visos labai sutartinai 
viską dirba bažnyčios nau
dai. Turėtų visos parapijos 
moterys ir mergaitės ten 
priklausyti.

Čia yra gabių mergaičių, 
kurios klebonui parapijos 
darbuose daug pagelbsti, 
pav., vakarų rengime, bilie
tų pardavime ir t.t. Dažnai 
tenka matyti K. Petruškevi-

Ed. Rybokaitė (jos 
yra kunigas N. H. 
ir A. Balandytė.
ir daugiau, kurios

pri- 
par. 
pra- 
jau-

zėnas, pirm. J. B. Tamkevi 
čius, rašt. J. Palmeris, ižd. 
J. Zimnickas. Pirmininkas 
prašė draugijų nors po vie
ną narį išrinkti į Federaci
jos apskrities metinį 
žiavimą, kuris įvyks 
19 d. Homsteade, šv. 
ir Povilo par. salėje, 
vai. popiet.

2 Asmeniškai Lydimos I
i

suva- 
kovo 

Petro 
3:30

irciaui

čia verta paminėti piliečių 
draugijos švarų nusistaty
mą. Prieš 2 mėnesius rusų 
ir kitų tautybių komunistų 
organizacija prašė lietuvių 
piliečių draugijos salės susi
rinkimui su prakalbomis ir 
koncertu. Piliečių draugijos 
valdyba pažadėjo užleisti 
vietą, jeigu bus gautas mie
sto valdybos leidimas. Ko
munistai leidimo negavo ir 
todėl salės durys nebuvo at
daros, nors kalbėtojų priva-

Biuras, 
rikos 1

čiūtė, 
brolis 
valst.)

Yra
plačiau su visuomeniniu vei
kimu susipažinusios. Teko 
keletą kartų anglų spaudo
je pastebėti vardą Elenos 
Žukauskaitės, kuri paskuti
niu laiku įsirašė į par. cho
rą ir atsivedė savo draugę 
Tuskaitę, kuri seniau 
klausė prie Apreiškimo 
choro, Brooklyne; abi 
dės daugiau darbuotis 
nimo tarpe.

Iš vyresnių kolonijos ir 
parapijos darbuotojų visuo
menininkų veikėjų paminė
tini: A. Tuska, kuris vado
vauja net kelioms draugi
joms kaipo pirmininkas ir 
kolonijos patikimas asmuo; 
A. Veličkis, laivakorčių ir į- 
vairių valdžios reikalų agen
tūra; Daugiela, laidotuvių žiavo iš visų pakampių. Prie 
patarnautojas ir geras pa- piliečių salės buvo prisirin- 
rapijos rėmėjas, F. Romas, 
laidotuvių patarnautojas ir 
labai geras parapijos rėmė
jas, geras biznierius; abu 
graboriai žmonių mėgiami. 
Paminėtinas didelis biznie
rius, užlaikąs didelę krautu
vę — Eleveckis. Vėliau bus 
paminėti ir kiti parapijos 
darbuotojai. Turiu dar pri
minti, kad yra nebiznierių, 
bet daug dirbančių parapi
jai: J. Masaitis, Stanislaus- 
kas, A. Klimaitis, Dulbis, 
Strutinskai.

Choro visas jaunimas iš
sijudino į darbą. Kortų loši
mo vakaras bus kovo 25 d. 
par. salėje. Norima uždirbti 
bažnytinės muzikos gaidoms 
įsigyti. Manoma išplatinti 
nors kelis šimtus bilietų. 
Chore yra gabaus jaunimo: 
Brilvičius, Bajoras, Rybo- 
kas, Minalga, šumskytė, Ry
bokaitė, Kaminskaitė, Jems, 
Petruškevičiūtė; tai senesni 
choro nariai, o jaunesnieji, 
kurie neseniai yra chore, 
bet daug žada dirbti: Stan
kaitis, Jakutis, Mockevičiū
tė, Ragauskaitė, Andžiulai- 
tienė, Brilvičienė, Jakštaitė, 
Vilsonaitė, Aironytė, Baze- 
vičiūtė, Žaladonis, Žukaus
kaitė, Tuskaitė, Gudminaitė, 
Mockevičius, Radvilas, Vil
činskas, Rybokas, Mačiukai- 
tis, mokyt. Tamošiūnas, Zi
karas, Barnotas, Antanaitis 
ir kt. Tegul Bridgeporte ne 
tik sportas užima svarbią 
vietą, bet ir graži daina ir 
giesmė, šis jaunimo būrelis 
turi sutraukti visą Bridge
port© jaunimą į savo globą, 
o tada tai bus tikrai gražu, 
kai jaunimas banguos, kaip 
jūros vilnys Bridgeporto pa
krantėje.

Muz. A. Stanišauskas pra
dėjo duoti muzikos pamokas 
savo bute, ypač piano sky
riuje. Kurie nori pasimoky
ti skambinti, tegu į jį krei
piasi. Muz. Stanišauskas eis 
ir į namus mokyti, jei juose 
bus pianas. A.

PITTSBURGH, PA.

Kovo 5 d. šv. Kazimiero 
par. bažnyčioje kleb. kun. 
Kazėnas plačiai aiškino apie 
spaudos vajų ir ragino žmo
nes ko daugiausiai platinti 
katalikišką spaudą. Federa
cijos 52 skyriaus metiniame 
susirinkime dalyvavo ir pats 
klebonas, kurs papasakojo 
Federacijos išsišakojimą ir 
ragino draugijas paklausyti 
šv. Tėvo prašymo vieningai 
apaštalauti katalikiškoje ak
cijoje. Visos draugijos, vei
kiančios šv. Kazimiero pa
rapijoje, užsimokėjo į Fede
raciją

kę daug žmonių, bet apie 
valandą pastovėję, išsiskirs
tė. J. B. Tamkevičius.

PHILADELPHIA, PA.

Parama seselėms
Kovo 19 d. įvyks kortų 

vakaras ir dovanų laimėji
mas mokytojų seselių kazi- 
mieriečių naudai šv. Andrie
jaus parapijoje. Daiktus lai
mėjimui aukojo J. Daniels, 
Pr. Pūkas, J. Balnienė, K. 
Dudonis, W. Strogos, G. 
Barvainis ir K. Žemaitis.

Bilietus smarkiai platina: 
Petras Staniškis, Urbienė, 
Adomaitienė, Staniškienė ir 
kitos seserų mokytojų rėmė
jos. šv. Andriejaus mokyk
los vaikučiai lenktyniuoda- 
mi darbuojasi savo mokyto
jų seselių naudai.

Laikams pablogėjus ir 
mokinių skaičiui sumažėjus, 
seserų padėtis finansiniai 
dar menkiau atrodo, žinoti
na, kad joms, kaipo vienuo
lėms, negalima skųstis, o 
reikia būti linksmom.

Petro Staniškio sumany
mu, Maldos Apaštalystės 
draugija rengia kalbamą va
karą. Visi lietuviai, supras
dami padėties ir reikalo 
svarbumą, padarykime šį 
vakarą tikrai sėkmingu.

F. P.

VisiĮ dėmesiui
Paskiausiu laiku žinomas 

čia viengentis, Kazys Vidi- 
kauskas įgaliotas užrašinėti 
įdomų laikraštį, leidžiamą 
Lietuvoje — „Pasaulio Lie
tuvį”. K. Vidikausko adre
sas yra: 2833 Livingston 
St., Philadelphia, Pa.

Tautietis.

Linkėjimas „Garso” 
redaktoriui

Kovo 5 d. LRKSA 20 kuo
pa turėjo savo susirinkimą 
šv. Jurgio par. mokyklos 
kambary, kur visų užgir- 
ta palinkėti savo organo 
„Garso” redaktoriui, Matui 
Zujui; jo 25 metų žurnalisti
nės darbuotės, sukakties 
proga paskelbia viešai tokį 
pareišimą:

Brangus Viengenti, Garso 
redaktoriau, Mate Zujau! 
Už tai, kad per 25 metus iš
tikimai ir uoliai darbavais 
plunksna tėvynės — Lietu
vos labui, šventos Bažnyčios 
ir mūsų Katalikiško Susivie- 
nymo gerovei, tai proga Ta
vo žurnalistinės sukakties, 
mes, 20 kuopos narės-nariai, 
veli j am Tau to visko, ko 
trokšta Tavo kilnioji širdis!

Už kuopą pasirašo:
Kun. Ig. Zimblys, dv. vad. 
J. Turauskas, pirm.

metinius mokesčius. A. Smailiūtė, sekr.
Valdyba palikta ta pati: D. Pečiukevičius, vicepirm. 
dvasios vadas kun. M. J. Ka-^ K. Vidikauskas, rep.

per Gothenburg^, Sveduą ;
Pirmoji Gegužės-May 31 d.

(nepersėdant iki Klaipėdos)
Antroji Liepos-July 1 d.

Antra ekskursija va- 
dovauja VI. Mučiu. ; 
kas, Švedų Amerikai ‘ 
Linijos lietuvių sky. 
riaus vedėjas.
Kelionė: Gothenburg- 
Stockholm. Iš Ha lai
vu “MARIEHOLM" | 
Klaipėdą

VI. Mučinskas
Abi ekskursijos užgirtos Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.

Gauk nemokamai suteikiamą musą 
ekskursijų brošiūrą ir retkartinįlei

dinį “Turizmo žinios”.
Kiti išplaukimai iš New Yorko:

DROTTNINGROLM kovo 18, bal. 15
GREPSHOLM kovo 30, geg. 4
KUNGSHOLM blrž. 3, rugp. 19

į^rrvi 14
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Kreipkitės Į savo vietinį agentą, ar 
SWEDISH AMERICAN LINE 
4 W. 51-st St., Rockefeller Center, 

New York, N. Y.

BALTIMORE, MD.

ir jaunimą 
Pageidauja 
asmenų.

— Pereitą savaitę vėl vie
nas jaunuolis mirė — Pet- I 
ras Vaizingoff; paliko nu-Į 
liūdime tėvus, brolį kunigą, j 
seserį ir kitą brolį.

— Lietuvių jaunimas pra
deda domėtis savo organiza
vimosi pasekmėm. Tik dau
giau pasiryžimo, reikėtų lan
kytis į susirinkimus. Būtą 
gera, kad ir motinos para
gintų savo sūnus rašytis. 
prie jaunimo organizacijos' 
savo parapijoje.

— Lietuvos nepriklauso- * 
mybės šventei minėti vis bū-; 
davo šis tas paruošta viešo- j 
jo knygyno lange, prieš Ka
tedrą, kur daugiau publika 
lankosi, šiemet ir yra lietu
vių langas, bet užpakalinėje 
knygyno pusėje, kur ne taip i 
žymi vieta. Lange padėti: Į 
lietuviški velykiniai margu-1 
čiai; iš medžio išdrožtas I 
garnys, ryjąs varlę; sena, 
juosta, keletas knygų, tarp | 
jų „Vytis kankinys”, šulinys | 
su svirčia; rankų darbo | 
staltiesė ir t.t.
kas skoningai, bet ■ žagrė I 
taip padaryta, kad lietu- s 
viams gėdą daro. Tokios 
žagrės nėra Lietuvoj, nei jos ‘ 
žemaičių daly. Ilgas brank
tas, į jį įsodintos dvi jienos į 
arkliui prie šonų prikabinti; | 
dvišakas medžio lentgalis j 
su noragais be palyčių; kaip I 
šakė: kabyk žemę, kratyk, į 
bet nei art, nei bulves | 
kaupt; už to brankto galų 1 
paimti rankom vargiai siek- I 
sniu pasiektum — ir para- į 
šyta „Lithuanian Plow”. ' 
Kas dirbęs ūkyje, juokais 
trūksta iš tokios lietuvių 
žagrės. Rengėjai turėjo tokį 
padarinėlį atmesti.

Atrodo vis- I

ANSONIA, CONN.

Vasario 19 d. čia par. sa
lėje iškilmingai paminėta 
Lietuvos nepriklausomybės 
21 metų sukaktis. Kalbas 
pasakė vietos kleb. kun. V. 
Karkauskas, miesto mayo
ras ir brooklynietis J. Valai
tis. Programą vedė p. Žile
vičius, o meninę dalį tvarkė 
p. Bujanauskas. Visas minė
jimas praėjo geru pasiseki
mu.
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KUN. NORBERTUI PAKALNIUI
LIŪDINČIAM DĖL MYLIMOS MOTINOS MIR

TIES, NUOŠIRDŽIOS UŽUOJAUTOS GILIAI 
REIŠKIA

Kunigų Vienybės Rytų Provincija, L. K. Studen
tų ir Profesionalų Sąjunga, Lietuvių Universalinis 
Biuras, K. Federacijos New Yorko Apskritis, Ame
rikos Redakcija ir Administracija.

■ ’     V I

VIETOS ŽINIOSJ ...... f
NORINTIEMS MOKYTIS 

TAUTIŠKŲ ŠOKIŲ
laisvas ir dykai. Kviečiama 
visi, kas tik domisi lietuvių 
tautiniais drabužiais.

NGBOLM kovo 18, bill 
LM kovo 30, pį. 
•LM birt 3, rngp I

Į savo vietinį agentą,
I AMERICAN LD

St., Rockefeller Cent
5W York, N. Y.

TUMORE, MD.

Jaunimo draugijos 
šiaip grupės, norinčios 
kytis tautiškų šokių, prašo
mos kreiptis pas p. M. Baro
naitę Lietuvos generalinio 
konsulato adresu (16 W. 75 
St., New York City).

P-lė M. Baronaitė, lietuvių 
tautiškų šokių mokytoja, vi
sur turėjusi gražiausį pasi
sekimą, mielai mokys vaikus 
ir jaunimą tautiškų šokių. 
Pageidaujamos grupės iš 20 
asmenų.

bei 
mo- MASPETHO ŽINIOS

punktais. Kovo 17 d. jie tu
rės sunkias rungtynes, į ku
rias kviečia visus atsilanky
ti. žaidimai įvyksta penkta
dienių vakarais Klasčiaus 
salėje.

— Laimėjimų vakarai 
antradieniais bus tik per šį 
mėnesį. Daugiau jų nebus. 
Likusius paskutinius antra
dienius visi prašomi panau
doti.
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TAUTINIŲ DRABUŽIŲ 
PARODA

Vytauto D. universiteto 
kūno kultūros katedros asis
tentė M. Baronaitė, atvykusi 
paruošti lietuvių amerikie
čių jaunimą Lietuvių Dienos 
tautiškų šokių programai, 
atsivežė didžiulį rinkinį tau
tinių drabužių pavyzdžių. 
Norėdama supažindinti ko 
didžiausią skaičių jaunuo
menės su tautiniais drabu
žiais, p. Baronaitė šį sekma
dienį, kovo 12 d., Apreiški
mo par. salėje, turės tauti
nių drabužių parodą, kuri 
bus atdara nuo 9 vai. ryto 
iki 1 vai. popiet ir nuo 3 vai. 
popiet iki 7 vai. vak.

Į parodą įėjimas visiems

— Pas p. Visminą lankėsi 
Vargonininkų Sąjungos pir- 
min. muz. Žemaitis ir tarėsi 
dėl prisiruošimo darbų Var
gonininkų ir Chorų Sąjun
gų seimams. Abu seimai į- 
vyks Maspethe šiais metais 
rugs. 11 — 12 dienomis.

— Kun. Pijus Lekešis ko
vo 12 — 20 d. laikys noveną 
prie šv. Juozapo lietuvių 
bažnyčioje, Bayonne, N. J.

— Vietinė vyčių kuopa 
nutarė nesidėti į parapijos 
chorą. Vyčiai dirba Dievui 
ir Tėvynei, bet ne Maspethe. 
Dėl to kuopa čia neauga.

— Sodalicijos narės stro
piai ruošiasi savo vakarui 
bal. 2 d. Bilietų jau daug iš
pardavė.

— Sodalicijos narės stro
piai ruošiasi savo vakarui 
bal. 2 d. Bilietų jau daug 
išpardavė.

— Šį sekmadienį, kovo 12 
d., visi maspethiečiai rengia
si pamatyti „Piloto dukte
rį” (5 veiksmų dramą), ku
rią statys parapijos salėje 
šv. Jurgio par. choristai. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

— Krepšininkai laimėjo 
prieš Baers komandą 48—43

Mirė Vaičaitis
Benediktas Vaičaitis, 54 

m., žinomas siuvėjas, gyv. 
56-10 Remsen PI., mirė ko
vo 7 d. Laidojima kovo 11 d. 
Kalvarijos kapinėse. Laido
tuvėse patarnauja grab. Bie
liauskas.

Metinis seimas
Maspetho Lietuvių Audi

torijos bendrovės metinis 
seimas įvyks šeštadienį, ko
vo 18 d., 7 vai. vak. piliečių 
klubo salėje, 60-39 — 56 
Drive, Maspethe.

Nepaprasta vakarienė
Lietuvių piliečių klubas 

rengia puikią vakarienę šeš
tadienį, kovo 11 d., 8 vai. 
vak., klubo salėje, 60-39 — 
56 Drive. Šeimininkės paga
mins skaniausius valgius, 
kad visus patenkintų. Bus 
svečių iš kitų klubų ir drau
gijų. Rep.

NEW YORKO VYČIŲ 
PARAMA „AMERIKAI”

New Yorko vyčių kuopa 
kovo 5 d. turėjo specialų su
sirinkimą, kuriame nutarė 
gegužės 14 d. suruošti Mo
tinų Dienos minėjimo pra
mogą, o jos pelną skirti sa
vo apylinkės laikraščiui 
„Amerikai”. Kuopa, kurios 
pirm, yra Juozas Sartaus- 
kas, labai palanki savo mė
giamam laikraščiui. Apie 
šią pramogą bus vėliau dau
giau pranešta.

NAUJI PATOGUMAI 
ANGLŲ LAIVE

rbęs ūkyje, juokais 
iš tokios lietuviu 

[engėjai turėjo tokį 
Į atmesti.
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Brooklyno Didžiausias Pontiac Dealeris siūlo jums geriau
sią. pirkini už jūsų pinigus — su garantija, tikros vertės. 
— Proga pasirinkimui iš 150 automobilių. Pirkite dabar ir 
sutaupysite nuo $50.00 iki $100.00.

Šiandieninis Vartotų Automobilių Nupiginimas:
1938 Pontiac 4 dr. sedan, su radio, dėže ir šildytuvu
1936 Dodge sedan su dėže
1935 Ford sedar
1937 Plymouth 4 dr., dėžė, radio
1937 Ford 4 dr. sedan
193į3 Plymouth sedan, visai naujas
1936
1937 
1933 
1933

Chevrolet sedan, dėžė
Pontiac sedan, radio, šildytuvas, dėžė
Lincoln sedan, radio šildytuvas
Buick 4 dr. sedan

MONTROSE MOTOR SALES CORP.
Union Ave., (kampas So. 4th St.) Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-1490
Naujų Automobilių Patalpos
470 Broadway, Brooklyn, N. Y.

$675.
325.
185.
450.
345.
145.
365.
550.
175.
195.

.....................  j 
C

GERA NAUJIENA VISUOMENEI!]!
Štai tik ką atėjo didelis krovinys naujų langams 

užuolaidų, tinkamų kitchen dinette, living-room, 
bed-room ir porch, 
negu užsisakysit 
pas mus.

Mes sutaupysim
10% iki 20% jūsų apdanga
lams, pilnai garantuojant jų 
darbą.

Raine’s Curtain Shoppe
709 Grand Street,

netoli Graham Ave.,
Brooklyne.

Tel: EVergreen 7-3671

visos 
savo

jums

naujausios mados. Pirm 
slip-covers, atsilankykite

nuo

KUPONAS
Atsineškit išsikirpę šį 
kuponą ir gausit 10% 
nuolaidą visiems savo 
pirkiniams.

DOVANAI!
Mes uždedame jūsų lan- graži dovana bus duoda 
gų užuolaidas dovanai!

LAIMINGAI NUOTAKAI

ma dovanai!

st

AMERIKA

Kun. L. J. Bracken, kuris 
vadovauja Brooklyno Vys
kupijos garsiajam vyrų cho
rui. Sekmadienį, kovo 19 d., 
Angelų Karalienės parapi
jos bažnyčioje, jo vadovau
jamas choras išpildys baž
nytinio koncerto programą.

nustatyti tik už pirmą šių 
metų pusmetį. Už antrąjį šių 
metų pusmetį ir pirmąjį se
kančių metų pusmetį bus pa
skelbtas naujas namų įkai
navimas ir mokesčių rata. 
Kurie manote, kad jau da
bar jūsų namai yra perdaug 
įkainuoti, išpildykite protes
to blankas ir jas įteikite 
taksų komisijonieriui prieš 
šio mėnesio 15 d.

Plačiau apie mokesčius ir 
įvairius namų savininkų 
svarbesniuosius reikalus iš
girsite minėtame susirinki
me, kurin kviečiami ir nena- 
riai namų savininkai.

J. P. Mačiulis, pirm.

GERAS KUMŠTININKAS

Angelų Karalienės par. 
klubo narys Kazys Butch — 
Bučinskas gražiai pasiro
dė Golden Gloves prirengia
mose kumštynėse. Stebėti
na, kad tai jo buvo pirmieji 
žingsniai į tos rūšies sporto

šaką. Jis laimėjo prieš 4 
priešininkus. New Yorko, 
News labai gražiai apie jį 
atsiliepė. Nors Kazys ir ne
turėjo progos įeiti į Chica- 
gos su New Yorko kumšti
ninkų kovas, bet jam atsi
daro kelias siekti užbrėžto 
tikslo — laimėti pasaulinį 
kumštynių čempijonatą. Vi
si klubiečiai linki jam ge
riausio pasisekimo. Aš.

pinigų $25 jau sunaudoti 
Liet. Dienos Komiteto mote
rų skyriaus reikalams — su
mokėtas užstatas Arcadia 
salei, kur balandžio 23 d. į- 
vyks moterų skyriaus ren
giami šokiai ir koncertas, o 
likusieji pinigai įteikti sky
riaus iždininkei p. A. Buivy
dienei.

IŠ CHORŲ SĄJUNGOS 
VEIKLOS

Kovo 2 d. Brooklyno — 
Maspetho chorų provincija 
turėjo susirinkimą, kuriame 
dalyvavo valdyba ir chorų 
vedėjai. Pirmininkavo P. 
Kalibatas, sekr. V. Rokus.

Nutarta suruošti provinci
jos šokius balandžio 15 d. 
Apreiškimo par. salėje. Bi
lietas bus 40 c. Jaunimas 
kviečiamas atsilankyti ir pa
raginti savo pažįstamus.

Pirmutinė chorų bendra 
pramoga įvyko šv. Jurgio 
par. salėje. Kun. Paulonis 
jokio mokesčio už salę ne
ėmė; chorai reiškia jam nuo
širdžią padėką už tokią pa
ramą. Čia dar pažymėtina, 
kad kun. Paulonis buvo vie
nas pirmutinių, norėjusių 
suorganizuoti šią sąjungą. 
Jis pirmutinis ir parėmė ją.

V. Rokus.

Vasario 5 d. šokių pasise
kimas didele dalimi buvo 
darbščių rengėjų, p-lių A. 
Garšvaitės ir B. Pociūtės, 
nuopelnas. Joms pramogos 
metu pagelbėjo Sagevičiūtė, 
Spurgaitė ir Budraitytė ir 
jaunuoliai Budraitis ir Gar
šva. Moterų Vienybė yra 
pirmoji iš moterų organiza
cijų jau suteikusi pradžią 
Liet. Dienos fondui savo pi
nigine parama.

Pas. Parodos Liet. Dienos 
Komiteto moterų skyriun 
Moterų Vienybė delegavo 
pp. Buivydienę, Garšvienę, 
Valukienę, Vinikienę, Misiū
nienę, Bull, Baltienę, Tre
čiokienę, Jurgėlienę, Litvai- 
tienę, Strumskienę, Meiliū- 
nienę, Valaitienę, Garšvaitę 
ir Pociūtę.
Moterų Vienybės veikėjos 

darbuojasi Liet. Dienos pa
sisekimui, suprasdamos, kad 
tai yra visų lietuvių garbės 
reikalas, o ne bet kurios 
grupės, ir šis darbas turėtų

Ar Vidurių Užkietėjimas 
Atima Jūsų 

Energiją?
PASIGBLBEKIT ŠIUO PAPRASTU 

BET MALONIU BODU!
Ar Jūs Jaučiatės nuvargę ir blogame 
ūpe? Dažnai tas išvargęs, nupuolęs 
Jausmas yra Iš priežasties vidurių už
kietėjimo.
Jei iš tikro taip yra, veikiausiai Jums 
yra reikalinga tiktai gero lluosuotojo. 
Tad, šį vakarą einant gulti, paimkit 
vieną ar dvi Ex-Lax plyteles. Jūs at- 
raslt, kad Ex-Lax yna visiškai gerai vei
kiantis nuomotojas, — Ir be to, Jis 
yra švelnus. Jis lengvai duoda gerus 
rezultatus be sukrėtimo vidurių bei Jų 
skaudėjimo.
Ir prie to dar, Ex-Lax yra lengvai iš
imamas — Jis turi gardaus šokolado 
skonĮ. 10 c. ir 25 c. dėžutės yra pas 
Jūsų vaistininkus.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ t 
ATSI8AKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Laxl 
Įsidėmėkit raides „E-X-L-A-X” ant 
dėžutės Ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rel- 
kaulauklt tikro Ex^LaxI

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLATED LAXATIVE

būti visiems vienodai reikš
mingas.

EI. Jurgėlienė.

New Haven, Conn., nuo 
apsinuodijimo mirė 5 asme
nys ; jų giminės traukia tei
sman pieno bendroves ir rei
kalauja 500,000 dol. atlygi
nimo, nes jų pienas buvęs 
nešvarus.

MOTERŲ PARAMA LIE
TUVIŲ DIENAI

Moterų Vienybės surengti 
vasario 5 d. šokiai Pas. Pa
rodos Lietuvių Dienos fondo 
naudai gražiai pavyko. Gry
no pelno liko $65.06. Iš šių

HAVEMEYER 8-0259 
RALPH KRUCHFOTOGRAFAS

65-23 Grand Avenue
MASPETH, N. Y,

1 SMART SHOES
I
i ČEVERYKAI VISAI ŠEIMAI

ŽEMOMIS KAINOMIS
I

Dr. Posner’s ir
| Douglas vyrams ir
■ moterims aukštos ff )
Į rūšies čeverykai 

nupigintomis įff
kainomis "

329 Grand Street, 
I Brooklyn, N. Y. 
L__________________________

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 ZEDDAT
. Savininkas

411 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Cunard White Star laivų 
bendrovė praneša, kad nau
jausiame laive „Maureta
nia” įrengiami didžiausi pa
togumai, ypač trečioje kla
sėje. „Mauretania” yra 772 
pėdų ilgio laivas, tai di
džiausias laivas Anglijoje 
pastatytas. Trečios klasės 
keleiviams įrengiama erdvi 
sporto aikštė, visai prie pat 
pirmos klasės skyriaus. .

3 klasės rūkymo ir poilsio 
kambarys bus ypatingai 
gražiai išpuoštas. Sienoms 
padabinti surinkta mediena 
iš įvairių pasaulio dalių. Vi
same laive bus 15,000 lempų, 
šildytuvų ir oro valytojų. 
Šis 34,000 tonų laivas bus 
tikra „malonumų sala” vi
siems keleiviams.

Mauretanijai vadovaus du 
25 tonų propeleriai, kurie 
trauks laivą švelniai ir grei
tai.

NAMŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS

j* 
y

y 
y

J

■.f

y

Didžiojo New Yorko liet, 
namų savininkų org-jos sus
inąs įvyks šį penktadienį, 
kovo 10 d., 8 vai. vak. Pijaus 
Shalins-Šalinsko įstaigoj, 
84-02 Jamaica Ave., Wood
haven, N. Y.

Šių metų pirmo pusmečio ! i 
namų mokesčiai bus šiek 
tiek mažesni. Miesto Taryba 
skelbia, kad už kiekvieną 
$100.00 namo įkainuotos 
vertės reikės mokėti sekan
čiai: Kings apskrity — $2.- 
86, pernai buvo $2.94; 
Queens — $2.96, pernai bu
vo $3.04; Manhattan — $2.- 
88, pernai — $2.93; Bronx
— $2.84, pernai — $2.92; 
Richmond — $2.86, pernai
— $2.95. Šie mokesčiai yra

j.

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.
Krallkauskas — Savininkas

Gamintojas Geriausios Rūšies 
Nesvaiginančių Gėrimų 

Pamėginkit mūši} 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.

y 
y

y 
y

y 
y 
y

BROOKLYN 
CENTRAL PALACE, 

Inc.
I. Miller, Sav.

Salė baliams, banke
tams, vestuvėms ir ki

tokiems tikslams.

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

EVergreen 4-6696

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

Papuoškit e savo 
naujais „Dienet Setais”.

Paimame senus 
ir juos perdirbę 
kaip naujus. Už 
primokėjimą išmainome 
naujus rakandus į jūsų* 
nūs.

ANT. PETRAITIS
Biznio Vedėjas

409 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

LIETUVIŠKI BARAVYKAI
MĖGSTAMAS ŽIEMOS SKANĖSTAS

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

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

LITHUANIAN-AMERICAN
IMPORT & EXPORT CORPORATION

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

Brooklyno Graboriai
Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

< 423 Metropolitan Avė.,
: Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Telefonas: STagg 2-4409

A. RODZEWICZ
(A. Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pasivažinėjimams.

Tel. NEwtown 9-4464

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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.

Tel. Virginia 7-4499

ESTATE OF 
BARRY P. SHALINS 

(ŠALINSKAS) 
Laisniuotas Graborius

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)

NOTARY PUBLIC

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS 
UNDERTAKER AND EMBALMER 

REAL ESTATE — GENERAL INSURANCE

54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.



IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS

Kovo 10 d., 1939 m.

„AMERIKOS” «1ĮĮ£S
Balandžio - April 16 d., 1939 m

947 Willoughby Ave., LABOR LYCEUM SALĖJE, Brooklyn, N.
PROGRAMOJE: MARIAN  APOLIO KOLEGIJOS STUDENTŲ VAIDINIMAS, KONCERTAS, 

KIAI IR KITOS ĮDOMYBĖS.
ŠO-

MIRĖ KUN. N. PAKALNIO 
MOTINA

Kovo 7 d. New Yorką pa
siekė liūdna telegrama iš 
Lietuvos: kovo 6 d. jaukia
me Eglaičių vienkiemyje, 
Utenos valsčiuje, mirė Ap
reiškimo par. klebono kun. 
Norberto Pakalnio motina, 
Uršulė Dambrauskaitė — 
Pakalnienė, sulaukusi per 
70 metų amžiaus. Giliame 
nuliūdime Lietuvoje liko ve
lionės vyras Kazimieras Pa
kalnis ir sūnus Balys, o čia 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse sūnus kunigas. Velio
nė palaidota kovo 8 d. Ute
nos parapijos kapinėse.

Kiek teko patirti, kun. 
Pakalnis prieš kurį laiką 
buvo gavęs laišką su prane
šimu, kad motina sirguliuo
janti, todėl jis buvo pasiry
žęs artimoje ateityje aplan
kyti savo motiną, kurią pa
skutinį kartą jis mate 1935 iškilmingi 
m. vasarą.

Dėl motinos mirties, kun. 
Pakalnis susilaukė daug už
uojautos pareiškimų. Atski
ri asmenys ir įvairios drau
gijos užprašė už velionės vė
lę daug mišių.

nieji grūmėsi su St. Leonar-'mišių metu. Po Komunijos 
do vokiečių rateliu ir laimė
jo 33 — 28 punktais. Žaidi
mas buvo įdomus, gyvas. 
Verta visiems tokius žaidi
mus pamatyti.

Vyresniųjų jaunuolių 
krepšinio komanda rengiasi 
susitikti su Apreiškimo par. 
komanda. Bus tai labai įdo
mus žaidimas.

Praeitą trečiadienį mūsų 
jaunuoliai grūmėsi su šv. 
Petro ir Povilo parapijos 
Elizabethport, N. J. koman
da.

bus bendri pusryčiai.

Parapijos jaunimo klubo 
bendra Komunija kovo 12 
d. 9 vai. mišių metu, o po to 
bendri pusryčiai.

Klebonas kviečia parapi
jiečius užsimokėti parapijos 
duoklę už 1939 metus.

sirūpinti; bus pranešta biu
leteny ir laikraštyje.

„Piloto duktė”
Kovo 11 d. bus vaidina

mas gražus veikalas „Piloto 
duktė”. Brooklyno visuome
nė kviečiama gausingiausiai 
į šį vaidinimą atsilankyti. 
Įvyks parapijos salėje 207 
York St. Rengia parapijos 
choras. Veikale dalyvauja 
vien moterys ir mergaitės, 
kurių skaičius sudaro per 
30.

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Ši pati grupė sekmad., kovo 
12 d. vaidins Maspethe, šeš- 
tad., kovo 25 d. Elizabethe 
ir sekmadienį, kovo 26 d. 
Patersone.

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

VALANDOS: 
8—10 ryt® 
1—2 P. P. 
6—8 vak. 

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9339

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

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

221 80. 4th STREET

VALANDOS- 
9—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-6868

Tel. STagg 2-7177

LABAI SVARBUS 
SUSIRINKIMAS

Šį sekmadienį, kovo 12 d., 
2 vai. popiet, Angelų Kara
lienės par. salėje, kviečia
mas New Yorko Apylinkės 
Lietuvių Dienos Komiteto 
narių ir katalikų draugijų 
pirmininkų bei sekretorių ar 
jų atstovų labai svarbus su
sirinkimas.

Tikime, kad visi kviečia
mieji asmenys atsilankys, 
už ką reiškiame dėkingumo 
žodį.

Feder. Apskr. Valdyba.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Parapijos krepšinio rate
liai pradėjo stiprėti. Vyres-

40 valandų atlaidai para
pijos bažnyčioje prasidės 
kovo 12 d. iškilmingomis mi- 
šiomis 11 vai. ryto. švč. Sa
kramentas bus išstatytas 
per tris dienas: sekmadienį, 
pirmadienį ir antradienį. To
mis dienomis rytais bus iš
kilmingos mišios, vakarais 

1 mišparai. Bus 
svečių kunigų, todėl parapi
jiečiams gera proga atlikti 
Velykinę išpažintį ir pasi
naudoti Dievo teikiamomis 
malonėmis tose dienose.

Parapijos rengiamas baž
nytinis koncertas įvyksta 
šv. Juozapo dieną, kovo 19 
d. Dalyvaus Brooklyno die
cezijos choras, vadovaujant 
kun. Bracken. Be to, parapi
jos choras irgi dalyvaus. Bi
lietai koncertan jau parda
vinėjami. Jų kaina $1.00, 75 
c. ir 50 c.; galima gauti kle
bonijoje ir pas vargoninin
ką. Koncertas prasidės 7 
vai. vak.

Šv. Vardo draugijos mė
nesinė bendra šv. Komunija 
Įvyks kovo 12 d. 9 vai. mi
šių metu. Tuoj po mišių, 
par. salėje, įvyks susirinki
mas, kurin prašomi visi pa
rapijos vyrai ateiti ir prisi
rašyti prie draugijos.

Choro bendra Komunija 
irgi bus kovo 12 d. 8 vai.

Mot. S-gos 24 kp. susirin
kimas įvyko kovo 6 d. Įvai
rūs pranešimai išklausyti ir 
priimti.

Šį penktadienį, kovo 10 d., 
par. salėje, tuoj po pamaldų, 
įvyks žaidimų ir laimėjimų 
vakaras. Paskirta daug do
vanų. Pelnas skiriamas pu
siau su parapija. Visi kvie
čiami ateiti.

Sąjungietė Arkučauskienė 
dar tebeserga. Linkėjimai 
greitai išsveikti. Rast.

IŠ APREIŠKIMO 
PARAPIJOS

Misijos
Kovo 20 d., pirmadienį, 

kun. Bonaventūra Paulukas, 
O. P., pradės misijas suau
gusiems. Misijos tęsis iki 
kovo 26 d.

Kovo 26 d. vakare bus 
pradėta misijų savaitė jau
nimui; pamokslus sakys 
kun. R. Johanssen, dominin
konas.

Parapijiečiai kviečiami pa
sinaudoti misijomis.

Gyvojo Rožančiaus dr-jos 
susirinkime kovo 5 d. nutar
ta ruoštis parapijos sidabri
nio jubiliejaus minėjimui. 
Ta proga draugija parūpins 
savo paveikslą jubiliejiniam 
leidiniui.

„Motinėlės” dr-jai paskir
ta 5 dol. Nutarta pasiruošti 
budėjimui prie Švč. Sakra
mento didžiojoj savaitėj ir 
40 vai. atlaidų metu. Susi
rinkime nedalyvavusios na
rės prašomos tuomi irgi su-

Bažnytinis Koncertas
Sekmadieni, KOVO-MARCH 19 d.’39
Angelų Karalienės par. Bažnyčioje
South 4th ir Roebling Streets, Brooklyn, N. Y.

Pradžia 7 vai. vak. punktualiai. Durys atdaros nuo 6 vai. vak.
Bilietai: 50 c., rezervuotos vietos po 75 c. ir $1.00

KONCERTU IŠPILDYS BROOKLYNO VYSKUPIJOS GARSUS VYRŲ 
CHORAS IŠ ŠIMTO DAINININKŲ, kuriam vadovauja KUN. L. J. BRACKEN.

Šis koncertas retenybė, užtat kiekvienas nuoširdus muzikos mėgėjas kviečiamas at
silankyti ir išgirsti tobulą bažnytinį giedojimą. Vietinis parapijos choras irgi pasiruo
šęs išpildyti keletą giesmių. Kovo 19 yra šv. Juozapo diena, tad atsilankydami į kon
certą pagerbsite ir darbštų jį par. kleboną kun. Juozą Aleksiūną. Lauksime visų su 
nuoširdumu.

Kovo 5 d. L. Vyčių 41 kp. 
minėjo šv. Kazimiero šventę. 
Per 8 vai. mišias, kurias lai
kė kleb. kun. N. Pakalnis, 
nariai priėmė Komuniją, o 
po to par. salėje turėjo ben
drus pusryčius, kuriuos pa
ruošė Z. Mažeikienė, Al. Pū- 
kenytė ir O. Kainauskaitė. 
Vadovavo vicepirm. Kun
drotas. Atsilankęs dvasios 
vadas kun. V. Masiulis pasa
kė kalbą. Apie šv. Kazimie
rą kalbą pasakė Amerikos 
redaktorius. Pusryčiai pra
ėjo gražia nuotaika.

Šv. Vardo dr-jos suaugu
sių vyrų bendra Komunija 
bus kovo 12 d. per 8 vai. mi- j vimas vasario 26 d. Great 
šias. Visi nariai prašomi da- AT 
lyvauti.

Moterų surengtas laimėji
mų vakaras kovo 5 d. labai 
gerai pavyko.

— Par. jaunimas minėjo 
šv. Kazimiero šventę. Gau
siai ėjo prie Komunijos ir 
turėjo bendrus pusryčius. 
Choras bendrus pusryčius 
turėjo po 11 vai. mišių.

L. VYČIAI REMIA 
PAVASARIO BALIŲ

L. Vyčių New York 
New Jersey apskr. suvažia-

ir

SUSIVIENYMO 135
SUSIRINKIMAI

KP.

kiekvieno mėnesio

135 
šiol 
ant-

ALK. Susivienymo 
kp. susirinkimai nuo 
bus 
rą penktadienį Apreiškimo
par. salėje.

Sekantis mūsų susirinki
mas bus šį penktadienį, ko
vo 10 d., vakare, tuoj po pa
maldų.

SVARBUS KONCERTAS

Apreiškimo par. choras 
praneša visuomenės dėme
siui, kad balandžio 30 d. jis 
ruošia didelį koncertą — 
vaidinimą. Apie koncerto 
turinį bus pranešta vėliau.

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)
ADVOKATAS

f

| 219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y,
i (Williamsburgh Bridge Plaza)

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad Jie valgo tikrą Lietuvis^ 
Duoną. "GARSO’’ KEPtuVE kepa geriausią lietuvišką duoną, keliaus 

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

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

Necke nutarė nuoširdžiai 
paremti „Amerikos” pava
sario balių, įvyksiantį ba
landžio 16 d., Labor Lyceum 
salėje. Vyčiai sus-me pareiš
kė, kad „Amerika” yra 
jiems labai artimas laikraš
tis, todėl jiems bus malonu 
dalyvauti „Amerikos” baliu
je.

DIDINA KRAUTUVĘ

Šiomis dienomis Robert 
Lipton laikrodžių ir brang
akmenių krautuvė įvedė 
naują, religinių prekių sky
rių. Dabar krautuvėje, kuri 
yra 701 Grand St., Brookly- 
ne, bus galima įsigyti įvai
rių šventųjų stovylėlių, pa
veikslų, kryželių ir kitokių 
religinių prekių labai priei
namomis kainomis.

VISIEM MŪSŲ RĖMĖJAM
Mes dabar esame prisirengę patarnauti jums naujais

Pavasariniais Drabužiais
Vyrams ir Jauniems Vyrams

PALTAI — TOPCOATS
Sekamų dirbinių: Camel’s Hair, Harris Tweeds, 

Herringbone, Covert Clothes ir Worsteds, 
« visi naujausiose madose.

VYRAM IR JAUNIEM VYRAM SIUTAI
yra padaryti Double Breasted, 2 ar 3 guzikais Single 
Breasted, Sportiško ar paprasto stiliaus Tweeds, 
Worsted ir Cheviots, pasiūti dėl jūs atidžiai prižiūrint.

Atlankykite mūsų krautuvę ir pasinaudokite puikiu mūsų 
atidumu ir pagarba jums, ir geriausia verte už savo pinigus.

Henry Narins Sons, Ine.
670 Grand Street, Cor. Manhattan Avenue
Brooklyn, N. Y. Ėst. since 1889

MANUFACTURERS OF FINE CLOTHES

Jei norite už savo pinigus pilną vertę gauti, kreipkitės 
pas Brooklyno didžiausią DeSOTO dealerj, kuris randasi to
je pačioje vietoje jau 30 metų. -Visi šie puikūs automobiliai 
yra pertvarkyti ir parduodami su raštiška garantija.

Speciales Kainos Greitam Pardavimui:
Plymouth 4 dr. sedan, built in radio and tikink $435.
Ford tudor sedan with trunk
Plymouth 4 dr. sedan deluxe with trunk
DeSoto 4 dr. sedan, built in radio, heater, trunk
Oldsmobile 4 dr. sedan deluxe with trunk
Ford Fordoor sedan
DeSoto 2 .dr. sedan with trunk
Plymouth 2 dr. sedan
Nash 4 dr. sedan, built in radio and trunk
Plymouth 4 dr. sedan with trunk

1000 Kitų Visų Išdirbimų ir Modelių
Specialus C.C.C. Finansavimo Planas 

HERMAN GOLDSTEIN, INC.
Broadway Brooklyn

1937
1936
1936
1937
1935
1935
1936
1936
1935
1938

250.
335.
475.
315.
175.
345.
295.
265.
465.

520
Tel.: EVergreen 8-0400. Atidarą Vakarais ir Sekmadieniais

I Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
I GERIAUSIOS RŪŠIES
3 Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate
| PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas S
j AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALŪS 1S geriausių a
4 bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

J. GINKUS
1195 Grand Street,

Tel..- EVergreen 7-1645

Brooklyn, N. Y.

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

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
ELGIN 75-ta 

Pilna Kaina $24.75
SUKAKTIS 

DABAR

1

Tik Apribotam 
Laikui

it 112

Robert Lipton
Jeweler—Laikrodžiai—Brangakmeniai

701 GRAND ST., arti Graham Ave., BROOKLYN 
Įsteigta 1892. Tel. Stagg 2-2173

Daugiausia žinių iš Lietu-1 CR11AA1I hoc Krtzxw. y lemLj 
° * I GB1164U has been issued tn tho iindorRiorwd

vos rasi AMERIKOJE.

BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

GB1164U has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law if 
73 Lafayette Ave., Borough of Brooklyn- 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GREENFIELD’S FOOD STORSS INC.
73 Lafayette Ave.. Brooklyn, N. Y-

suka 
skat 
tos 
sybi 
Liet 
mus 
būvi 
slėp 
mai 
garb 
ugdy 
tinęs 
bet 
pasit 
tauto

Pa
skani
viami

šilau) 
Čeko; 
palai 
valst 
ja va 
kai, k 
pranc

Jau 
ri dai 
moir 
stybė 
sibod 
liūdni

pam

duoti 
azmą

Na 
Audri 
apiei 
entuz

„N( 
tykia: 
dar t 
kia...’! 
skurd

sim gi 
vandei

ria m< 
lysim 
sim vii

naujas

vos kai

Apie 
santvai 
vairiau

apie d 
pačių 
žurnalą 
mery š

„Paži 
vienos 
demokr 
daug t(
- plut 
tos -1
- auto 
jos, aut

Viena 
pana i 
jos mėp 
tų, sver

NOTICE is hereby given that License No

signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Lav 
at 4410—18th Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY MUSIAL • 
4410—18th Ave, Brooklyn, N. I>

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No.
RL7419 has been issued to the undersigned GB11627 has been issued to the under-
to sell beer, wine and liquor at retail under " " ’ ’ ‘
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3410-12 Tilden Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JAMES McDADE, Inc.
3410-12 Tilden Ave. Brooklyn, N. Y.

No.


