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Neseniai šioje vietoje svei
kinome malonųjį Hartfordo 
lietuvių kleboną, kun. Joną 
Ambotą, 70 metų sukakties 
proga, šį kartą mums ypa
tingas džiaugsmas sveikinti 
Jį, sulaukusį Bažnyčios va
dovybės seniai užtarnauto 
pripažinimo. Visi išeivijos 
lietuviai tikrai gali džiaug
tis, sužinoję, kad kun. J. 
Ambotas pakeltas prelatu.

Prel. Ambotas yra sukū
ręs Hartfordo lietuvių Švč. 
Trejybės parapiją, įsteigęs 
pradžios mokyklą, rūpes
tingai, parapijiečių nuošir
džiai remiamas, išlaikęs ją 
ir sunkiais laikais, o pasku
tiniu metu jau įkūrė ir 
aukštesnę mokyklą — High 
School.

Prel. Ambotas, sulaukęs 
Bažnyčios pagerbimo, sutei
kia garbės ir visiems lietu
viams. Reikšdami savo nuo
širdžiausius sveikinimus Jo 
Prakilnybei, linkime Dievo 
palaimos dirbti dar labai il
gus metus Bažnyčios garbei 
ir lietuvių tautos gerovei.

Brooklyno Apreiškimo lie
tuvių parapija, kun. N. Pa
kalnio vadovaujama, šiomis 
dienomis mini savo garbingo 
gyvavimo 25 metų sukaktį. 
Sveikindami sukaktuvinę pa
rapiją, jos vadovybę ir vi
sus narius, reiškiame savo 
pasitenkinimo, kad jos ir 
vadams, ir darbščioms drau
gijoms labai artimas sAvo 
spaudos vertinimas ir jos 
reikalų supratimas.

Reikšdami savo linkėjimus 
šios sukakties proga, ypatin
gai juos kreipiame parapijos 
mokyklos ir jaunimo adre
su, kur glūdi lietuvių para
pijos pastovumo ateitis.

Verta paminėti, kad pas
kutiniu laiku Lietuvoje ypa
tingai iškilo kariuomenės 
vado generolo Stasio Rašti
kio asmenybė, sutraukusi vi
sų lietuvių pagarbą ir pasi
tikėjimą. Jo asmenyje, žino
ma, pirmiausia gerbiama ka
riuomenė, bet taip pat pri
pažįstami jo nuopelnai tau
tai ryšium su naujos vyriau
sybės susidarymu, kur ka
riuomenė tapo visos tautos 
jungiamasis veiksnys.

Gen. Raštikiui išvykstant 
į Varšuvą, „XX Amžiaus” 
dienraštis apie gen. Raštikį 
taip parašė:
„Lietuvos visuomenė savo 

' kariuomenės vadą išleido, 
jausdama, kad jis gali re
prezentuoti daugiau nei save 
ir kariuomenę. Su kariuome
nės vardu dabar yra susijęs | 
didelis tautos pasitikėjimas 
laisvę išsaugoti; su kariuo
menės vado vardu visuome
nės sąmonėje siejamas vie
ningos dvasios tautoje atgi
mimas; su jo istoriniais ra
dijo žodžiais jungiama kon
soliduotosios vyriausybės 
susidarymo pradžia. Kada 
visuomenė daugiausia vilčių 
bei pasitikėjimo yra sudėju
si konkrečiai į šitą vadą, tai 
netenka abejoti, kad mora
liškai jis turi nuoširdų man
datą svečiuose prezentuotis 
visos tautos vardu”.

Žinomas laikraščių ben
dradarbis Heywood Broun, 
laikraštininkų sąjungos pir
mininkas, šiomis dienomis

PLIENO BENDROVĖ KE
LIA BYLĄ PRIEŠ CIO

Cleveland. — Didžiulė plie
no bendrovė, The Republic 
Steel Corp., iškėlė 7 mil. 500 
tūkst. dolerių ieškinį prieš 
CIO vadovybę, atskirus jos 
narius, plieno darbininkų są
jungą ir bendradarbius. Ben
drovė kaltina CIO vadovybę 
ir jos bendradarbius, sąmo
ningai norėjus pakenkti ben
drovės reikalams 1937 metų 
streiko metu.

priims katalikybę. Iki šiol 
jis buvo episkopalas. Su ka
talikų tikybos dėsniais jį su
pažindino mons. Sheen.

Broun buvo žinomas kaip 
labai liberalus, net radikalus 
rašytojas. Mūsiškių komuni
stų spauda dažnai apie jį la
bai palankiai rašydavo. Įdo
mu, kaip ji elgsis dabar, 
Brounui tapus kataliku.

Vilniaus universiteto nau
ju rektorium išrinktas lietu
vių teisės istorijos profeso
rius Erenkreucas. Lietu
viams naujo rektoriaus iš
rinkimas įdomus ta prasme, 
kad garbė atiteko lietuvių 
teisės istorijos profesoriui.
Lyg ir būtų natūralu laukti, 
kad lietuvių teisės istorijos 
profesorius, remdamasis ne- 
pažalotu teisingumu ir teisė
tumu, drįstų pasisakyti vie
šai, kokias teises lietuviai 
turi į Vilnių...

Prof. kan. Kemėšis jaut
riai rašo „XX Amžiaus” 
dienraštyje, nurodydamas, 
kad Lietuvos vidaus didysis 
priešas nr. 1 yra neblaivūs 
papročiai, girtuokliavimas, 
kurs kasmet praryja apie 
100 milijonų litų. Baisi tai 
suma, bet dar baisesnės 
svaigalų pasekmės tautai 
sveikatingumo ir doroviniu 
atžvilgiais.

Ir išeivijos lietuviai nega
li pasigirti blaivumu. Pasku
tiniu laiku taip įėjo į madą 
ruošimas pusiau privatinių 
puotų įvairioms sukaktims 
minėti, kuriose smarkiai 
smaginamas! stipriaisiais 
svaigalais, kad svarbios vi
suomeninio pobūdžio pramo
gos turi visai nukentėti. Šie 
negirtini papročiai žudo 
tautinį atsparumą, žaloja 
lietuvių būdą, silpnina dar
bingumą, mažina lietuvių 
pastangas visuomeninėms 
pareigoms atlikti.

Išeivijos spaudoje dar vis 
atsiranda žmonių, norinčių 
būti „mandresniais” už pri
pažintus istorikus, net ir pa
čius gyvenimo faktus pa
neigti. Štai, „Sandara” ma
no, kad Lietuvos priėmimas 
krikščionybės nebuvęs tei
giamas veiksnys.

Į tai atsako „Vienybėje” 
kultūringas publicistas V. 
Širvydas. Jis rašo, kad rei
kia „atsikratyti minties, kad 
krikštas Lietuvai bloga at
nešė. Krikštas atėjo per vė
lai. Jei jis būtų atėjęs pen-
kiais šimtais metų anksčiau,. M jos karalių ir karalienę, 
pavyzdžiui, švedų įtakoje, į Dionų „penketukės”, ku- 
kurie apie šį laikotarpį pra- rios tuojau bus 5 metų am- 
dėjo apsigyvendinti dabartį- ( žiaus, karališkoj šeimoj 
nes Liepojos, Palangos, Ry- praleido 19 minučių. „Pen- 
gos kraštuose, tai, gali būti, ketukių” tėvai, jas prižiūrįs 
lietuviai būtų suspėję suda- daktaras ir 3 slaugės irgi 
ryti savo literatinę ir tauti- turėjo progą sutikti karalių 
nę kultūrą”. Jurgį ir karalienę Elzbietą.

Generolas Stasys Raštikis, Lietuvos kariuomenės vadas, 
neseniai lankęsis Vokietijoje ir Lenkijoje. Visus lietuvius 
džiugina jo pareiškimas, kad Lietuva neužleis nė vienos 
pėdos savo žemės be kovos. Jo kvietimu, visuomenė gau
siai aukoja Ginklų Fondui.

ROOSEVELTAS KOVOJA 
UŽ „NAUJĄ DALYBĄ”

Washington, D. C. — Pre
zidentas Rooseveltas savo 
karingoje kalboje gegužės 
22 d. griežtai pareiškė, kad 
jo administracija neišsižadės 
„Naujosios Dalybos” politi
kos vien tam, kad patenkin
tų didžiuosius biznierius. Iš 
jo kalbos darosi aišku, kad 
vyriausybė nenumato nei 
mokesčių sumažinti, nei biu
džetą subalansuoti. Ši jo 
kalba, pasakyta Amerikos 
„mažųjų biznierių” suvažia
vimo bankete Washingtone, 
laikoma „naujadalybininkų” 
demokratų platforma 1940 
metų rinkimams, kuriuose 
Rooseveltas galįs trečiu kar
tu kandidatuoti prezidento 
vietai.

NAUJAS ATSTOVAS
LATVIJAI

Kaunas. — Eltos telegra
mų agentūros direktorius 
Pranas Dailidė šiomis dieno
mis paskirtas Lietuvos pa
siuntiniu ir įgaliotu ministe- 
riu Latvijai. Kas bus nauju 
Eltos direktorium, dar nepa
skelbta.

„PENKETUKĖS” PAS 
ANGLIJOS KARALIŲ

Toronto. — Penkios mažy
tės Dionų dukterys, pasipuo
šusios gražiausiais rūbais ir 
linksmom šypsenom, atvyko 
į Torontą, kur joms buvo 
suteikta privati audiencija 
pas Kanadoj viešinčius Ang-

ŽYMĄl^ POLITIKO 
DIDELĖ BYLA

Kansas City. — šio mies
to ilgamečio politinio „boso” 
Thomas J. Pendergast kar
jera užbaigta federaliniame 
teisme, kurs Pendergastą 
nubaudė 1 metų 3 mėnesių 
kalėjimu ir 10,000 dol. pini
gine bauda už nemokėjimą 
pajamų mokesčių. Kaltina
masis prisipažino kaltu ir 
tuojau nuteistas.

Federalinės valdžios pro
kuroras įrodė, kad Pender
gast valstybės iždui nuo 
1927 metų iki šiol yra nesu
mokėjęs 551 tūkst. dolerių 
mokesčių; prie šios sumos 
dar pridedama 279 tūkst. 
dol. pabaudos. Pendergast 
turėjo sudaręs tvirtą politi
nę „mašiną”, kuri visada 
pravesdavo į svarbias vietas 
tuos asmenis, kurie aklai 
tarnaudavo Pendergasto rei
kalams. Politiniame šio mie
sto gyvenime nuteistasis vy
ravo per 25 metus.

TEISĖJŲ BYLOS

Šios savaitės pradžioje 
prasidėjo dviejų buvusių tei
sėjų bylos, kuriose buv. tei
sėjai Manton ir Martin kal
tinami ėmę kyšius ir kito
kiomis priemonėmis žaloję 
valstybės įstatymus ir teisė
jų pagarbą. Bylos gali užsi
tęsti kelias dienas.

KARALIAUS MOTINA
SUŽEISTA

Londonas. — Anglijos ka
raliaus Jurgio motina Mari
ja automobilio nelaimėje su
žeista. Jai užgauta kairė 
akis, bet gydytojai praneša, 
kad akies sveikumui pavo
jaus nėra. Jos automobilių 
užgavo sunkvežimis.

Su Vokietija Sudarytos Naujos Sutartys
PALESTINA BUS ARABŲ 

VALSTYBĖ

Londonas. — Visus pasau
lio žydus sukrėtė Anglijos 
vyriausybės pranešimas, kad 
nuo 1949 metų Palestina bus 
nepriklausoma valstybė, su
jungta artimais ryšiais su 
Anglija, bet kurioje lemiantį 
vaidmenį turės arabai, kurių 
ten du kartu daugiau, nei 
žydų. Tolimesnė žydų emi
gracija į Palestiną labai su
varžoma. Per sekantį penk
metį į Palestiną galės įva
žiuoti tik 75 tūkst. žydų.

Žydai visame pasaulyje 
ruošia didžiausius protestus, 
nurodydami, kad anglai lau
žo savo žodį, pareikštą prieš 
20 metų, kai žydams buvo 
užtikrinta, kad Palestina bus 
jų laisva vietovė, kur jie ga
lės laisvai kurtis ir gyventi, 
kaip savo senoje valstybėje. 

I Žydai daro įtaką į įvairių 
i valstybių vyriausybes, pra
rydami, kad protestuotų dėl 
i paminėto anglų žygio.

AMERIKOS SUTAUPOS
PAKILŲ

Washington, D. C. — Pa
vienių Amerikos piliečių su
taupos bankuose yra prašo
kę visų laikų aukščiausią 
lygį. Harvardo prof. dr. Da
venport tvirtina, kad, esant 
tokiai padėčiai, toms didžio
sioms žmonių sutaupoms ap
saugoti bus reikalinga vy
riausybės pagalba per būsi
mas depresijas.

Dabar esančios bankuose 
ilgalaikės sutaupos siekian
čios 69 bilijonus dolerių, kas 
sudaro vienų labai gerų me
tų visos tautos pajamų su
mą. Tuos indėlius išdalinus 
po lygiai, kiekvienam Ame
rikos gyventojui tektų po 
530 dolerių.

Vokietijos - Italijos Karinė Sąjungą

Berlynas. — Gegužės 22 d. 
čia pasirašyta Italijos Vo
kietijos karinės sąjungos su
tartis. Pačiam Hitleriui da
lyvaujant, sutartį pasirašė. 
Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris Ribbentrop ir Ita
lijos užsienio reik, ministe
ris Ciano. Bendruose pareiš
kimuose pasakyta, kad nau
ja sutartis, kuri pasirašyta 
dešimčiai metų, sujungė ben
drai veiklai 150 milijonų 
žmonių jėgą. Pasirašymo iš
kilmėse dalyvavo Italijos ir 
Vokietijos kariuomenių šta
bų viršininkai ir kiti aukšti 
pareigūnai.

Italijos užsienio reikalų 
ministeris Ciano ta proga 
apdovanotas aukščiausiu Vo
kietijos garbės ženklu. Tai 
pirmas kitatautis, taip aukš
tai pagerbtas.

Nauja karinė sąjunga už
tikrina paramą karo atsiti
kime, nežiūrint dėl ko karas 
būtų kilęs. Abi valstybės pa
sižada nuolat pasikeisti sa
vo nuomonėmis svarbesniais 
klausimais. Nors viešai ne
skelbiama, bet turima žinių, 
kad viešai nepaskelbtoje su
tarties dalyje numatyta, kas 
ir kur vadovaus karo atsiti
kime, Pranešama, kad sau

LIETUVOS SPORTININ
KAI LAIMI RUNGTYNĖSE

Kaunas. — Gegužės 21 d. 
Valstybės Prezidentas A. 
Smetona iškilmingai atidarė 
Europos krepšinio žaidimų 
pirmenybes, kurių pasižiū
rėti susirenka tūkstantinės 
minios.

Lietuvos krepšinio rinkti
nė komanda pradžioje gerai 
pasirodė. Pirmuose susitiki
muose Lietuva nugalėjo Lat
viją 37:36 taškų santykiu, 
Estiją 33:14. Kauno koman
da nugalėjo Varšuvos ko
mandą 29:28.

HITLERIS TARĖSI SU KA
RIUOMENĖS VADAIS

Berlynas. — Gegužės 23 
d. Hitleris buvo pasikvietęs 
kariuomenės aukštuosius pa
reigūnus, su kuriais tarėsi 
apie pustrečios valandos, j 
Pasitarime dalyvavo apie 25 
asmenys, kurių tarpe žy
miausi generolai ir admiro
lai.

ANGLIJOS KARALIAUS 
KELIONĖ LABAI 

SĖKMINGA
Toronto. — Anglijos kara

liaus Jurgio ir karalienės 
Elzbietos kelionė po Kanadą 
praeina didžiausiu pasiseki
mu. Kanadiečiai karališka 
porą visur priima labai nuo
širdžiai. Karaliaus sargybi
niams dažnai tenka daug rū
pesčio. nes karalius neretai 
eina tiesiog į minias žmonių 
ir su jomis sveikinasi, šne
kučiuojasi.

Ypatingai nuoširdžiai ka
ralius su žmona priimti di
džiojo karo veteranų tarpe, 
kur jam teko susitikti su 
ginklo draugais. Karalius su 
veteranais draugiškai šnekė
josi, dalinosi prisiminimais.

sumoje kariniems veiks
mams vadovaus Vokietija, o 
jūroje Italija. Į Italiją jau 
yra nusiųsti vokiečių karo 
technikos ekspertai, kurių 
uždavinys suvienodinti abie
jų valstybių priemones ir ži
nias.

Ministeris Ciano pareiškė, 
kad naujos sutarties svar
biausias tikslas yra palaiky
ti Europoje taiką, tačiau ji 
ypač saugos abiejų valstybių 
teises į gyvenimą ir nuolati
nę pažangą...

Sutartis pasirašyta tuo 
pačiu laiku, kai Ženevoje 
Anglijos, Prancūzijos ir So
vietų Rusijos atstovai tarėsi 
dėl 3 valstybių bendros są
jungos. Vokiečių ir italų 
spauda pažymi, kad Italijos 
Vokietijos karinė sąjunga 
esanti atsakymas į demo
kratinių valstybių pastangas 
apsupti Vokietiją iš visų pu
sių.

Abiejų valstybių užsienio 
reikalų ministerial pažymė
jo, kad nėra tokio klausimo, 
kuris negalėtų būti išspręs
tas taikiu būdu, tačiau jų 
valstybės esančios pasiren
gusios bet kokiems įvy
kiams.

Kaunas. — Gegužės 20 d. 
Berlyne, po ilgų derybų, pa
sirašyti keli susitarimai su 
Vokietija. Lietuvos vardu 
susitarimus pasirašė užsie
nio reikalų ministeris Juo
zas Urbšys. Pasirašyti pre
kių pasikeitimo, pasienio su
sisiekimo, veterinarijos, 
Klaipėdos atsiskaitymo ir 
laisvosios Klaipėdos uoste 
zonos įsteigimo sutartys.

Sutarčių pasirašymo pro
ga Lietuvos užsienio reikalų 
ministeris Urbšys buvo pri
imtas paties kanclerio Hit
lerio. Vokietijos užsienio rei
kalų ministeris Ribbentrop 
buvo suruošęs pagerbimo 
vaišes Lietuvos delegacijai. 
Jis užtikrino Vokietijos 
draugystę Lietuvai.

Kaip išsiaiškintas laisvos 
uosto zonos įsteigimo klau
simas, platesnių žinių nepa
duodama. Amerikiečių spau
dos pranešėjai buvo paskel
bę, kad Vokietija sutikusi 
įrengti Lietuvai visai atski
rą uostą pietinėje Klaipė
dos dalyje, bet apie tai iš 
Kauno nieko nepranešama. 
Taip pat dar nežinoma, ar 
turės Lietuva parduoti Vo
kietijai nustatytą kiekį sa
vo prekių, skiriamų užsienio 
prekybai.

NUSKENDO POVANDENI
NI LAIVAS

Porthsmouth. — Gegužės 
23 d. nuskendo povandeni
nis karo laivas „Squalus”, 
kuriame buvo 59 asmenys. 
Nuskendimo priežastis, kaip 
numatoma, buvęs per neat
sargumą paliktas neuždary
tas išorinis dangtis, pro ku
rį įsiveržęs vanduo. Laivas 
nuskendęs 240 pėdų gilumo
je. Netoli esantiems povan
deniniams laivams pavyko 
susisiekti su nuskendusio 
laivo vadovybe slaptu telefo
nu. Tuojau iššaukta gelbėji
mo komanda ir daromos pa
stangos išgelbėti laivo įgu
lą ir patį laivą ištraukti. Ra
šant šiuos žodžius dar nebu
vo gauta žinių, kaip sekėsi 
gelbėjimo darbas.

Povandeninių laivų šioje 
šalyje stambesnių nelaimių 
nuo 1915 metų buvo 6, ku
riose žuvo 121 asmuo. Pas
kutinė didžioji nelaimė įvy
ko 1927 m., kai prie Pro- 
vinctown, Mass, nuskendo 
povandeninis laivas S-4, su
sidūręs su pasienio sargy
bos naikintuvu. Tada nelai
mėje žuvo 45 asmenys.

AUTOMOBILIŲ DARBI
NINKŲ STREIKAS

Detroit. — Automobilių 
darbininkų sąjungos vadovy
bė keliose dirbtuvėse paskel
bė streiką po to, kai nepavy
ko susitarti su dirbtuviiĮ sa
vininkais dėl sutarties at
naujinimo, kurios galia užsi
baigė gegužės 16 d. Streikas 
palietė apie 24 ftikst. darbi
ninkų. Į streiką įsikišo ir fe
deralinė valdžia, atsiųsdama 
tarpininką.

Streikas paskutinėmis die
nomis dar prasiplėtė ir da
bar palietė per 65 tūkst. dar
bininkų,
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Romą, kur abiejų valstybių vyriausybės sudarė karinę 
jungą. Įvairūs pranešimai liudija, kad abi valstybės ne
trukus pareikšiančios savo reikalavimus, kurie turėtų, jų 
pasisakymu, užtikrinti taiką ilgesniam laikui. Žinoma, 
abi sąjungininkės nieko kitiems nesiūlys, bet daug rei
kalaus.

Sąjungininkių reikalavimais numatomi šie punktai: pa
tenkinti Vokietijos siekius Dancigo ir laisvo susisiekimo 
atskiru „koridorium” su Rytprūsiais per Lenkijos korido- 
rių reikalais; sugrąžinti bent dalį Vokietijos prarastų ko
lonijų; atiduoti Italijai laisvą Džibutį uostą, kurs jungtų 
italų užkariautą Etiopiją su jūromis; užtikrinti Italijai 
vietą Suezo kanalo kontrolėje ir pripažinti ypatingas tei
ses italams Tunise.

Tai reikalavimai, kuriems abiejų valstybių viešoji nuo
monė jau paruošta. Vokiečių ir italų spauda apie tai jau 
seniai rašo ir jaudina savo tautiečius. Jau kelintas mė
nuo, kai vokiečiai veda vadinamą nervų įtempimo propa
gandą prieš lenkus, norėdami palaužti lenkų atsparumą. 
Italų minios nuolat smarkiai pašūkauja Prancūzijos adre
su, reikalaudamos Tuniso, Savojaus ir Džibuti.

Anglija ir Prancūzija, aiškiai pramatydamos ir jau su
prasdamos, ką reikštų jų imperijoms galutinis vokiečių ir 
italų įsistiprinimas, bando sudaryti savo frontą, kurs tu
rėtų būti pajėgesnis nei vokiečių italų. Anglijoje įvesta 
karinė prievolė, Prancūzijoje sustiprinta vykdomosios val
džios galia, dedamos pastangos įtraukti Sovietų Rusiją į 
kuriamą trilypę sąjungą. Didžiosios valstybės, taigi, gru
puojasi į dvi visai priešingas stovyklas. Norima ir Jung-, išrinkdami jai Apreiškimo 
tines Amerikos Valstybes įvilioti.

Mažosioms valstybėms bei tautoms netektų perdaug jau
dintis šiais frontais, jei jie nebūtų artimu pavojumi jų gy-

ir 
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Brooklyno Apreiškimo parapijos bažnyčia. ' Gegužės 
30 d. minima Apreiškimo parapijos 25 metų sukaktis.

Brooklyno Apreiškimo Parapijai 25 metai
Lietuviai katalikai, apsi

gyvenę Williamsburgho šiau
rinėje dalyje, susirūpino sa
vo dvasiniais reikalais. Jau 
buvo numatę patogią vietą 
bažnyčiai pastatyti. Seniau 
ši apylinkė buvo stipri ir 
gausinga vokiečių katalikų 
kolonija. 1863 metais vokie
čiai įsisteigė savo parapiją,

. švč. Panelės vardą. Bet 1914 
metais, beveik visiems vo
kiečiams išsikrausčius į ki- 

vybei. Bepiga Skandinavų valstybėms, kai jų geografinė tas miesto dalis, bažnyčia,
padėtis yra geriausia apsauga nuo užpuolimo. Lietuvos ir 
kitų Baltijos valstybių padėtis pavojingiausia, ypač Lietu
vos. kur susiduria didžiųjų valstybių ypatingi interesai. 
Todėl visiems suprantama Lietuvos užsienio politika, krei
piama visiško neutralumo kryptimi.

Ryšium su paskutiniais įvykiais Europoje visi galime 
džiaugtis Lietuvos atsakingų asmenų savarankiškais elge
siais. . Dėmesy turime kariuomenės vado gen. Raštikio 
keliones į Berlyną ir, Varšuvą. Matė reikalą kariuomenės 
vadas vykti į Berlyną — nuvažiavo, bet netrukus parodė, 
kad Lietuva gyvena savarankiškai, kad ji nori geruoju 
gyventi ir su kitu kaimynu, tad nuvyko ir į Varšuvą, kur 
jis sutiktas su retu nuoširdumu ir pagarba lietuviams.

Lietuvių amerikiečių didžiausiu noru ir linkėjimu, tiki
me, ir yra, kad Lietuvai pavyktų dabartinių tarptautinio 
gyvenimo įtempimų metu vesti ir išlaikyti atsargią, prak
tišką. lanksčią ir savarankišką užsienio politiką. Šiai 
krypčiai išlaikyti labai pagelbsti nauja vidaus padėtis, kai 
vadovauja vieningo darbo vyriausybė, sujungusi visą tau
tą su valstybės vadovybe. Visa tai turėtų paakstinti ir 
išeivių- visuomenę budriau domėtis Lietuvos gyvastingumo 
klausimais, stipriau atjausti būtinuosius tautos reikalus. 
Lietuvos didieji gyvybės reikalai šaukia ir mus visus už
jūryje jaustis ir būti vieningesniais, apčiuopiamiau vyk- 
dvti prof. Pakšto šiemet per vasario 16 d. iškilmes stipriai 
mesta šūkį: lietuvio meilė visiems lietuviams.

tus, reikia pasakyti, kad la
bai daug padaryta. Atsižvel
giant į tai, kad bažnyčios tik 
sienos buvo paliktos, viskas 
reikėjo įsigyti, remontuoti ir 
puošti, skolas išmokėti ir 
mokyklą išlaikyti. Ypatin
gai sunki našta parapijai 
buvo ir yra mokyklos išlai
kymas, bet užtat mokykla 
nuo pat pradžios parapijos 
įsikūrimo iki šių jubiliejaus 
metų buvo ir yra gražiausiu 
parapijos židiniu, parapiją 
cementuojančiu veiksniu. 
Šiandieną Apreiškimo para
pija gali didžiuotis gražiai 
išpuošta, erdvinga, bet tik-:

klebonija ir mokykla buvo 
labai apleistame stovy ir pa
rapijai grėsė galutinis išny
kimas. Vyskupas pasiūlė lie
tuviams perimti parapiją, 
apleistą bažnyčią ir liku
sias skolas, kurių buvo ne
mažai, su šia sąlyga: jeigu 
susirašys norinčių naujos 
parapijos nors penki šimtai 
lietuvių. Susirašė septyni 
šimtai asmenų. 1914 metų 
pavasarį Vyskupas perdavė 
Apreiškimo parapiją lietu
viams, paskirdamas klebonu 
kun. Nikodemą Petkų

Svarstant, kas nuveikta belieka tik palinkėti sulauk- 
per dvidešimt penkeris me ti Auksinio Jubiliejaus.

— Studentai ir visuomenė 
Kaune, Šančiuose ir Mažei- mi 
kiuose gegužės 18 d. iškil- kursus, nutarė steigti atski- 
mingai įteikė kariuomenei 
346 šautuvus, 13 kulkosvai
džių ir 16,000 litų pinigais.

— Gegužės 18 d. Kaune 
prasidėjo SELL (suomių, es
tų, latvių ir lietuvių studen
tų organizacija) konferenci
ja. Akademikai manifestuo
ja Baltijos Skandinavijos 
vienybę.

— Į gegužės 21 — 28 d.d. 
įvykstančias Kaune aštuo- 
nių valstybių krepšinio 
rungtynes atvyko dalyviai ir 
daug svečių.

— Atbėgęs iš Vokietijos 
žydas gydytojas Natanas 
Vulštcinas suimtas už dažną 
girtuokliavimą ir ištremtas 
atgal į Vokietija.

— J. Marcinkevičiaus ro
manas „Kražių skerdynės” 
verčiamas i tat-iii kalbą. Šis 
romanas laimėjo Katalikų 
Veikimo Centro skirtą 2,000 
litų dovaną.

— Katalikų savaitraščio 
„Mūsų Laikraštis” redakto
rius Juozas Grušas, žinomas 
rašytojas, buvo s pikiai su
sirgęs plaučių uždegimu; 
dabar jo sveikata gerėja, bet 
turės išvykti keliems mėne
siams į sanatoriją.

— Jaunalietuvių vadas į- 
sakė skyriams turėti savo 
susirinkimus ne mokyklose, 
kaip iki šiol būdavo, bet pri
vačiuose butuose. Be to, jau
nalietuviams įsakyta neda
lyvauti tuose visuomenės su
sirinkimuose, kuriuose gali 
būti kritikuojama buvusi vy
riausybė.

— Gegužės 18 d. studentai 
minėjo pavasario šventę ir 
ta proga padovanojo kariuo
menei stambų kiekį įvairių 
ginklų. Tuo laiku Kaune į- 
vyko Pabaltės studentų sū

rai jaukia bažnyčia, patogia važiavimas.

rus kursus tarnaitėms pa
ruošti.

— Lietuvos Karo Mokyk
los pirmosios laidos karinin
kai nutarė paminėti savo 
laidos 20 metų sukaktį lie
pos 6 d. Norima pastatyti 
paminklą savo kurso drau
gui Sidaravičiui, žuvusiam 
mūšio lauke.

— Uždarytos Vilniaus Lie
tuvių Mokslo Draugijos tur
tas jau atgautas ir perduo
tas naujai įsteigtai Lietuvių 
Mokslo Mylėtojų Draugijai. 
Nemažai mokslinio turto yra 
labai sužaloto.

— Visose pradžios moky
klos dabar dirba 5384 mo
kytojai, kurių 3191 moteris. 
Mokytojai tautybės atžvilgiu 
taip skirstomi: 4918 lietu
viai, 383 žydai, 20 vokiečių, 
12 lenkų, 22 latviai, 21 ru
sas, 7 gudai. Tikybų atžvil
giu 4810 katalikų, 149 evan
gelikai ir t.t.

— Plungė nuo ateinančių 
mokslo metų pradžios turės 
pilną gimnaziją. Žemaičiai 
tuo labai džiaugiasi.

— Lietuvos jūrininkų są
junga nutarė leisti žurnalą 
„Mūsų Jūra”.

— Nuo praeito mėnesio 
žymiai pakeltos linų kainos, 
kuo ūkininkai labai džiau
giasi.

— Remiantis įvairiais su
rinktais duomenimis, mano
ma, kad Lietuvoje apie 60 
tūkst. žmonių serga tracho
ma; spėjama, kad ši liga 
kasmet padaro apie 1 mil. 
litų nuostolių.

— Amerikietė stud. Joha
ną Bučinskaitė, Švietimo Mi
nisterijos stipendininkė, šio
mis dienomis ištekėjo už 
mokytojo A. Grybės, kurs

Lietuvos skyriaus Pasauli
nėje Parodoje gen. komisa
ras M. Avietėnaitė gegužės 
19 d. pakvietė į Lietuvos 
Paviljoną Lietuvių Dienos 
propagandos komisijos na
rius, laikraščių redakcijų at
stovus ir lietuviškų radijo 
programų vedėjus, kuriems 
aprodė Lietuvos Paviljoną 
ir plačiai paaiškino apie vi
sus paviljono eksponatus. 
Apie prekybos skyrių aiški
no gen. konsulas J. Budrys, 
Vėliau visi dalyviai pavai
šinti.

Lietuvos Paviljonas jau 
galutinai įrengtas ir publi
kos gausiai lankomas.

AVIACIJOS IR ŠAULIŲ 
ŠVENTES

Kaunas. — Gegužės 21 d. 
įvyko didingos karo aviaci
jos ir šaulių šventes. Ta pro
ga visuomenė paaukojo 400 
šautuvų ir 35 kulkosvai
džius.

yra studijavęs Chicagos uni
versitete.

— Neseniai Kaune įspū
dingai paminėta ukrainų ra
šytojo Ševčenkos gimimo 
125 metų sukaktis. Ševčenko 
gyveno tik 47 metus; 24me
tus jis buvo baudžiauninku, 
9 metus laisvas, 10 metų iš
trėmime ir 3 metus policijos 
priežiūroje.

— Birželio 24 d. Kaune į- 
vyks Lietuvos šaulių sąjun
gos jubiliejinė dainų šventė, 
kuria bus minima šaulių są
jungos 20 metų sukaktis.

— Vilniaus lietuvių tris 
kartus savaitėje leidžiamas 
laikraštis „Vilniaus Aidas” 
šiomis dienomis sulaukė vie- 
nerių metų sukakties. Laik
raštis vilniečių lietuvių labai 
mėgiamas.

Parama Lietuvių Dienai
Lietuvos paviljonas New 

Yorko Pas. Parodoj atidary
tas sekmadienį, gegužės 14 
d. Iškilmėse dalyvavo Lietu
vos min. P. Žadeikis, gen. 
paviljono komis. M. Avietė
naitė, gen. kons. J. Budrys, 
Liet. gen. konsulas Kanadoj 
Grant-Suttie, prof. Coldwell, 

, parodos pirm. Grover Wha
len, Fed. kom. E. Flynn, Pa
baltos valst. ir organizacijų 
atstovai ir keletas tūkstan
čių publikos. Programoj bu
vo kalbos, liaudies dainelių 
ir benų muzikos. Atidarymo 
iškilmės, nors kuklios, pra
ėjo labai gražiai. Po iškilmių 
publika apžiūrėjo paviljoną, 
kurio gražiu sutvarkymu vi
si. gėrėjosi.

Lietuvos paviljonas į vi
sus lankytojus, o ypač mūsų

jaunimą, kuždės paslaptinga 
jėga, kaip jauna valstybė di
džiu pasiryžimu kuria ateitį, 
atiduodama savo duoklę ben
drai žmonijos kultūrai. Tas 
pakels mūsų tautos vertę 
prieš kitus, tas sustiprins 
mūsų pačių nuotaiką ir savi
mi pasitikėjimą. Tačiau, kad 
iš šio Lietuvos dalyvavimo 
parodoj būtų ko daugiau
sia naudos, mes turime or
ganizuotai ir nuoširdžiai pa
dirbėti.

Speciali mūsų pasirodymo 
diena bus sekmadienį, rugsė
jo 10 d., kuri parodos vado
vybės yra pavadinta Lietu
vių Diena, šiai dienai remti 
susikūręs lietuvių komitetas, 
kurs yra numatęs suruošti 
Lietuvos paviljone Dariaus- 
Girėno dieną liepos 17 d. ir

prof. K. Pakšto paskaitą bir
želio pradžioje. Tačiau di
džioji ir svarbiausioji mūsų 
iškilmė — Lietuvių Diena. 
Jos programa jau nustatyta 
ir jai intensyviai ruošiasi 
chorai, benai, tautiškų šokių 
šokėjai. Iš įvairių kolonijų

i gaunami užklausimai ir pra
nešimai, iš ko susidaro vaiz
das, kad Lietuvių Diena bus 
visų Amerikos lietuvių di
džioji demonstracija. Pavyz
džiui, iš Philadelphijos, Pa. 
jau užregistruota 10 autobu
sų, iš Waterburio — 30 au
tobusų. Iš Chicagos, tur būt, 
susidarys speciali ekskursi
ja, su kuria atvyks ir apie 
300 jų rinktinių choristų. Iš 
viso, Lietuvių Dienos pro
gramoj dainuo per 3000 cho
ristų, kurių prisiruošimu rū
pinasi spec, muzikų komisi
ja su komp. Žilevičium prie
šaky. Tiesa, dainų progra
mos iškilmingumą pagyvins 
Metropolitan artistės Onos 
Katkauskaitės solo; ji su
dainuos „Karvelėli” su Chi
cagos rinktiniu choru. Atvy
kusi iš Lietuvos p-lė M. Ba
ronaitė rengia jaunimą tau
tiškų šokių programai.
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mokykla. Visos skolos išmo
kėtos. Mokykloje darbuojasi 
seserys dominikietės, visos 
lietuvaitės. Parapijoje gra
žiai gyvuoja gausingos 
draugijos. Visas jaunimas 
suorganizuotas, susispietęs 
prie parapijos. Galima drą
siai tvirtinti, kad Apreiški
mo lietuvių parapijos ateitis 
yra užtikrinta. Minint Sida- 

jbrinį Parapijos Jubiliejų,

organizacijas,

Ryšium su tokios milžiniš
kos programos rengimu yra 
nemaža išlaidų, kurioms pa
dengti reikalinga visos Ame
rikos lietuvių parama. Užtai 
P. P. Liet. Dienos Komitetas 
ir kreipiasi į Amerikos lietu
vius, visas
prašydamas prisidėti prie 
šios didžios šventės pasise
kimo. Be rėmėjų specialių 
ženklelių, kurie jau seniai 
platinami, yra išleista Lie
tuvių Dienos garbės Globėjų 
ir Rėmėjų diplomai, kurie 
duodami už suteiktą para
mą Lietuvių Dienai. Komite
tas su pasigėrėjimu praneša, 
kad darbą parėmė ir tapo 
Globėjais: ministeris P. Ža
deikis ($25.00), adv. Zuzana 
Šalnienė ($25.00), Brooklyno 
Moterų Vienybė ($65.00) ir 
S.L.A. Centras ($100.00). 
Rėmėjais: L. Normantaitė iš 
Chicago ($10.00) ir savait
raštis „Amerika” ($25.00).

Už paramą širdingas lie
tuviškas ačiū! Tikime, kad

— Lietuvos rašytojų drau
gijos pirm. Liudas Gira, ru
sų rašytojų pakviestas, lan
kosi Sovietų Rusijoje, kur 
jis labai šiltai priimtas.

— Kauno Vaikelio Jėzaus 
draugija nutarė praplėsti 
savo veiklą, steigdama sky
rius ir kitose vietose.

— Žagarės progimnazija 
sulaukė 20 metų sukakties, 
kuri iškilmingai minima bir
želio 4 d.

— Gegužės 6 d. sukako 
lygiai 35 metai, kai atgauta 
lietuviškos spaudos laisvė.

— Praėjusiais metais Lie
tuvos miškuose įvyko 169 
gaisrai, kurių 21 buvo pik
ta valia. Daugiausia gaisrų 
būta gegužės ir birželio mė
nesiais. Buvę gaisrai miš
kuose padarė apie 86 tūkst. 
litų nuostolių.

— Visiems mokyklų moki
niams įsakyta pasiduoti 
skiepijimui prieš raupus.

— Galvijų snukio ir nagų 
liga, atplūdusi iš užsienio, 
jau galutinai išnaikinta. Lie
tuvai ji padarė nuostolių 
apie 209 tūkst. litų.

— Birštone užbaigtas dr. 
Basanavičiaus . paminklas, 
kurį statė dail. Aleksandra
vičius.

— Lomžos kunigų semina
rijoje gegužės 30 d. bus į- 
šventinti kunigais du lietu
viai klierikai.

kuriančių ir susikūrusių ko
lonijų komitetų neatidėlio
jant pranešti apie savo veik-

komiteto darbai susilauks lą ir kiekvienu reikalu kreiP’ 
; tis į: Worlds Fair Lith
uanian Committee, 16 W. 
j 75th St., New York City.

Kazys P. Vilniškis.

didesnio pritarimo ir para-i 
mos iš visų Amerikos ir Ka-j 
nados lietuvių.

Šia proga prašytume besi-

Kaip Lenkijoje Sutiktas Gen. Raštikis
Kaunas. — Gegužės 8 d. 

rytą Lietuvos kariuomenės 
vadas gen. Raštikis, lydimas 
antrojo skyriaus viršininko 
pulkininko Dulksnio ir kelių 
aukštesnių karininkų, atvy
ko į Varšuvą. Stotyje, kuri 
buvo papuošta Lietuvos ir 
Lenkijos vėliavomis, ji pasi
tiko maršalas Smigly-Rydz, 
karo ministeris gen Kaspžic- 
ki, generalinio štabo virši
ninkas, daug lenkų genero
lų ir karininkų, Lietuvos mi
nisteris Šaulys su pasiunti
nybės nariais ir kiti. Karinę 
pagarbą atidavė pėstininkų 
kuopa. Orkestras sugrojo 
Lietuvos himną. Žmonės, su
sitelkę prie stoties, svečiui 
iš Lietuvos sukėlė ovacijas. 
Generolas Raštikis buvo 
maršalo Smigly - Rydzo sve
čias ir gyveno Blanko rū
muose, kuriuose paprastai 
apsigyvena įžymūs svečiai. 
Buvo atvykęs pasitikti gau
sus Varšuvos lietuvių būrys.

„Express Poranny”, vy
riausybės laikraštis, dėjo 
generolo Raštikio atvaizdą 
ir rašė apie generolo Rašti
kio nuopelnus Lietuvos kra
što apsaugai ir kariuomenei 
sumoderninti. Laikraštis pa
brėžė asmeniškus generolo 
Raštikio privalumus kaip 
talentingo vado, administra
toriaus ir auklėtojo.

Lenkų kariuomenės laik
raštis „Polska Zbrojna” iš
kėlė gen. Raštikio puikią 
karjerą ir didelį moralinį 
autoritetą, kuriuo jis naudo
jasi savo tėvynėje. Laikraš
tis rašė:

„Širdingai sveikindami vy-

riausiąjį lietuvių kariuome
nės vadą Lenkijoje, reiškia
me pageidavimą, kad jo vie
šėjimas pas mus turėtų at
garsį, kuris nuaidėtų Lenki
joje ir Lietuvoje kaip tarpu
savio tautinių idėjų gerbimo 
išraiška ir draugiškų santy
kių pranašystė tarp kariuo
menės jėgų dviejų tautų, pa
sirengusių su atsidavimu 
ginti savo nepriklausomy
bę”.

Lietuvos kariuomenės va
das buvo priimtas maršalo 
Smigly - Rydz, o paskui da
lyvavo priešpiečiuose, ku
riuos jo garbei surengė Len
kijos prezidentas Moscicki. 
Priešpiečiuose taip pat daly
vavo užsienių reikalų minis
teris Beck.

Lenkų kariuomenės vadas 
maršalas Smigly - Rydz įtei
kė generolui Raštikiui didįjį 
Polonia Restituta ordiną. 
Ordinais buvo apdovanoti ir 
gen. Raštikio palydovai ka
rininkai. Gegužės 10 d. mar
šalas Smigly - Rydz surengė 
Lietuvos kariuomenės vado 
garbei pietus, kuriuose daly
vavo krašto apsaugos minis
teris generolas Kaspryzcki, 
vyriausiojo štabo viršinin
kas generolas Stachiewicz, 
kariuomenės inspektorius 
generolas Fabrycy ir kiti 
aukšti karininkai.

Gen. Raštikiui vykstant 
gatvėmis, visur jis buvo su
tinkamas ovacijomis: „Lai 
gyvuoja Lietuva”, „Lai gy
vuoja gen. Raštikis” ir pan. 
Spaudos atstovų priėmime 
gen. Raštikis sutiktas ir pa
lydėtas ypatingu šiltumu.
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OVAI 
RODOJE

i Pasauli- 
, komisa- 

gegužės 
Lietuvos

Dienos 
rijos na- 
ikcijų at- 
kų radijo 

kuriems 
Paviljoną 
o apie vi- 
ksponatus. 
yrių aiški- 
J. Budrys, 
rviai pavai-

Ijonas jau 
is ir publi- 
imas.

ŠAULIŲ
ĖS

1

Gegužės 26 d., 1939 m.

KORESPONDENCIJOS
SO. BOSTON, MASS.

igužės 21 d. 
karo aviaci- 
įtės. Ta pro- 
aaukojo 400 

kulkosvai-

licagos imi-

Laime įspū- 
ukrainų ra- 
:os gimimo 
is. Ševčenko 
etus; 24 me- 
udžiauninku, 
10 metų iš- 

itus policijos

L d. Kaune į- 
šaulių sąjun- 
dainų šventė, 
ma šaulių są- 
į sukaktis, 
lietuvių tris 
e leidžiamas 
jaus Aidas” 
j sulaukė vie- 
akties. Laik- 
lietuvių labai

, Raštikis

uvių karinome- 
akijoje, reiškia
mą, kad jo vie
nius turėtų at- 
nuaidėtų Leng
voje kaip tarpų- 
[ų idėjų gerbimo 
Iraugiškų santy 
rstė tarp karino 
dviejų tautų, pa
su atsidavimu 
nepriklausomy-

Klaidų pinklėse
Geg. 21 d. bažnytinėj 

lėj antrą kartą buvo vaidi
nama žymaus anglų rašyto
jo Goldsmitho 5 veiksmų ko
medija „Klaidų pinklėse” 
(angliškai žinoma kaip „She 
Stoops to Conquer”). Ją su
lietuvino ir vaidinimui reži
savo kun. K. Jankus. Kome
dija intriguojanti, įdomi ir 
linksma. Vertėjas ją padarė 
ypatingai lietuviams artimą, 
įjungdamas lietuvių liaudies 
išsireiškimus bei priežodžius. 
Tai tikrai vertingas ir pagei
dautinas įnašas į lietuvių 
scenos veikalų repertuarą.

Vaidino gabiausi vietos 
vaidintojai: muz. R. Juška, 
M. Sinkevičiūtė, P. Šidlaus
kaitė, P. Vervečka, Pr. Aver- 
ka, M. Grilevičiūtė, J. Var
nas, V. Šmigelskytė, A. Kle- 
ponis, J. Virbickas, A. Jaka- 
vonis, J. Keršiauskas, V. 
Janulevičius ir J. Taruška. 
Kostiumai taisyklingi ir sce- 
nerija, kiek buvo galima — 
pritaikinta. Jauteisi it žiūrė
damas miesto teatre profe
sionalų vaidinimo. Visi turė
jo pakankamai sveiko juoko. 
Kai kurie atėjo net antrą 
kartą jo pamatyti. Žmonių 
buvo apie 200. Tai per ma
žai dėl tokių pastangų ir 
taip puikiai priruošto vaidi
nimo! ”^7

Motini} diena
Motinų dieną vietos jauni

mas gražiai paminėjo. L. 
Vyčių 17 Algirdo kuopa, pa
gal seniai įgyvendintą tradi
ciją, bendrai klausė mišių ir 
ėjo prie Komunijos. Tą pat 
darė ir parapijos choras. Po 
mišių buvo pusryčiai. Kal
bas pasakė kleb. kun. P. Vir- 
mauskis, kun. K. Urbonavi
čius, kun. K. Jenkus, kun. 
J. Plevokas, A. Gaputis, adv. 
Jankauskas, Grilevičiūtė ir 
Kleponis. Vedėju buvo Pr. 
Razvadauskas.

Vakare įvyko vaidinimas. 
Suvaidino veikalėlį „Prie 
motinos kapo” ir komediją. 
Kalbas pasakė kun. P. Vir- 
mauskis ir kun. K. Urbona
vičius. Vakarą vedė kuopos 
pirm. A. Gaputis. Žmonių

sa-

kariuomenės va- 
riimtas maršalo 
rdz, o paskui da- 
ešpiečiuose, ka
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MUZIKOS VAKARAS

grūdų

JERSEY CITY, N. J.

3

SUOMIŲ VAKARAS

ir pama- 
sąmanę, 

negalėjo, 
ir keturi

Birželio 2 d. 8 vai. vak. 
Fifth Ave. Hall patalpose,

atida- 
garsi

Islan-

į uostą. Pažiūrėję 
kas mūsų laive

apsukrumo dėka 
gavo leidimą į-

Artinas šiluma ir atostogų 
laikas! Tuoj bus galas mok-

Rezervuo- 
o visos ki-

ramiai, 
išbalęs

Geg. 19 d. choro mergai
tės turėjo kortų pramogą 
par. salėje.

ją? —

Kun. Juozas Aleksiūnas, Brooklyno Ange
lų Karalienės par. klebonas, gegužės 25 d. 
sulaukęs kunigavimo 10 metų sukakties, 
kuriai atžymėti gegužės 26 d. drauge su 
kun. P. Lekešiu išvyksta į Lietuvą.

Praeitą sekmadienį 
ryta Jones Beach, 
maudynių vieta Long 
de.

NAUJOS SPALVOTOS 
FILMOS

slo metų. Mokyklos vaiku
čiai birželio 11 d. rengia 
programą — užbaigimą mok
slo metų. Enė.

Sudegus Chicago j e 
sandėliams, Brooklyno san-

vo.
skiriama 
Pasaulinės 
to fondui.

Šokiams

buvo

viją praleisti atostogas.
Prisiminkite apie tai savo 

pažįstamiems.

KOMP. ŽILEVIČIUS 
RUOŠIASI KELIONEI

buvo per 200. Įžanga 
dykai, išeinant buvo renka
mos klaipėdiečiams aukos. 
Surinkta keliolika dolerių.

Biznierių banketas
Geg. 14 d. St. Omer Hall 

įvyko lietuvių biznierių ban
ketas. Dalyvių buvo gana
daug, valgių kiek norėjai, o', 
alutyje nors ir maudykisJ 
Jame žymiai figūravo lietu
viškų bravorų Brocherts ir 
Cremo atstovai p.p. Pinkevi-, 
čius ir Skritulskis. Vedėju 
buvo S. Minkus. Kalbas pa-' 
sakė „Darb.” red. A. F.1 
Kneižys, „Keleivio” red. S.' 
Michelsonas, pryčeris B. F. 
Kubilius ir daugelis kitų. 
Rengėjų tikslas, rodos, buvo 
suorganizuoti biznierius. Be 
to, buvo siūloma pirkti lietu
viškų bravorų akcijas. Ar 
rengėjams pavyko savo tik
slą atsiekti, neteko sužinoti.

Kas antra savaitė, antra
dieniais, J. Jurkevičiūtė Ju
nior High School auditorijo
je veda muzikos vertinimo 
kursus.

Gegužės 16 d. Jurkevičiū
tė diskusavo apie Paganini, 
įžymiausią smuikininką.

Anas. Medonienė, viešnia, 
smuiku grojo Paganinio kū
rinius.

Vaikelių pirmoji Komuni
ja įvyko sekmadienį, geg. 21 
d. per 7:30 vai. mišias.

Tą pačią dieną, popiet, vi
si pirmos Komunijos vaike
liai — altoriaus tarnautojai, 
sodalietės ir mergaitės skau
tės ėjo iš bažnyčios į kapi
nes prie švč. Panelės iš 
Lurdo maldyklos. Įvyko vai
nikavimas.

Kun. A. Degutis iš Miners
ville buvo pamokslininkas. 
Dalyvavo didelis būrys žmo
nių. Tai buvo malonus įvy
kis, iššaukęs ir ašarų.

Paslaptingoji Deivės Statula
Jis numetė nuo savęs au- 

. dėklo gabalą, kuris dengė jį 
pusiau ir į jo vietą užmovė 
diržą, prie kurio kabojo di
delis peilis; paskiau dar dėl 
visa ko pririšo virvę pažas
tėje ir pagriebęs kitą, ant 
kurios kabojo pririštas ak
muo, pasinėrė ties ta vieta, 
kur buvo kajutė, bet skęsda
mas šokterėjo į šalį. Mes 
matėm, kaip jis vienu šuoliu 
atsidūrė ties kajutės duri
mis, priėjo prie jų, stengda
masis nepaslysti ant glitų 
žolių ir... dingo kajutėj.

Iš mūsų rankų žemyn bė
gusi virvė sustojo. Tačiau 
greit mes pajutom, kad ji 
pradėjo judėti ir netrukus 
iš kajutės iššoko Kamanas, 
gindamasis nuo mums ne
matomo priešo. Kažkokio ne
aiškaus pavidalo pilnos ran
kos apėmė jį, o jis, pajutęs 
jų palytėjimą, mėgino į pa
viršių pakilti, bet tuojau tri
linkai susirietė. Mes iš visų 
jėgų traukėm virvę, kol jis 
pasirodė vandens paviršiu
je; visą laiką, kol mes jį kė
lėm į vaitų, šmėkliškoje van
dens dangoje judėjo kažko
kie baisūs pavidalai, o ap
link putojo ir kunkuliavo line siena Aitu. Kajutėj bu-

vanduo, paskiau visa nuri
mo.

Padėjom mes didelį, raus
vą kanako kūną ant įkaitu
sių nuo saulės spindulių len
tų, išsupom iš jo vandenį, į- 
pylėm jam į burną keletą 
gurkšnių degtinės 
žu grąžinom jam 
tačiau kalbėti jis 
Kalderis, vienuolis
kanakai išvyko su juo į lai
vą, o aš su dviem kanakais 
likau valty. Jūroj ir ant nu
skendusio laivo ramu, ta
čiau viduj tamsios kajutės 
slėpėsi kažkokia pragariška 
paslaptis... Užsirūkiau pyp
kę ir ilgai galvojau dėl ką 
tik įvykusio, kol nepadariau 
šiokio tokio sprendimo. Ne
trukus po to mane pakvietė 
Kalderis.

— Na, Grigaliau, — tarė 
jis, — paaiškink man visa
tai, jei gali. Kamanas atga- aš pradėjau grimzti, visą 
vo sąmonę, bet netenka abe- laiką virvės laikydamasis, 
joti, kad jis ką tik neatsidū- '“ 
rė pas prabočius.

Kanakas lovoj gulėjo vi
sas pageltęs ir buvo tiek to 
įvykio parblokštas, kad aš 
pusvalandį sugaišau, kad iš 
jo šį tą patirčiau. Pažvelgęs 
į duris jis pastebėjo ties ga-
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Ekskursija
Kitą šeštadienį, birželio 
d., 10 vai. ryte, įvyks pa

rapijos ekskursija laivu
„City of New York”. Važiuo
sime drauge su Elizabetho 
par. ekskursija. Laivas iš
plauks iš Pier B, Jersey Ci
ty. Visi vietiniai ir apylin
kės lietuviai maloniai kvie
čiami dalyvauti šioje sma
gioje ekskursijoje.

Švedų Amerikos Linija 
pagamino Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos spalvotas filmas. 
Jos jau buvo rodomos gegu
žės 12 d. Brooklyn, N. Y. 
Filmą yra 16 mm dydžio.

vo visai tamsu, išskyrus tą 
vietą, kurioj durys buvo. Jis 
ruošėsi užmesti virvę ant 
Aitu galvos, kai šešėlis atgi
jo ir ant jo suspindėjo pik
tos akys... Jis slinko į priekį

Jei kas norėtų tas filmas 
pademonstruoti bet kurios 
organizacijos susirinkime ar 
pokily, prašoma kreiptis į 
Švedų Amerikos Liniją. Mi
nėta filmą bus skolinama 
lietuvių organizacijoms, klu
bams, parapijoms ir kt. or
ganizacijoms, kurios tik 
kreipsis tuo reikalu. Reika
lui esant dar galima pridėti 
ir apie Švediją filmos dalį. 
Rodyti ima apie 1 vai. 30 
min.

Pasaulinės Parodos Lietu
vių Dienos jungtinio choro 
vyr. dirigentas komp. J. Ži
levičius šiomis dienomis ren
giasi kelių savaičių kelionei 
tikslu aplankyti ir patikrinti 
chorus, užsirašiusius daly
vauti Lietuvių Dienoje. Cho
rų tikrinimą pradės nuo Ma
ssachusetts.

Ryšium su Lietuvių Diena, 
jos rengimo išlaidos kaskart 
auga, todėl laukiama plačio
sios visuomenės didesnės pa
ramos. Reikalinga lėšos, ku
rios gali būti tik iš geros va
lios lietuvių ir jų draugijų
aukų bei surengtų pramogų pės ruošia tautinių suomių 
pajamų. Lietuvių Dienos iš- vakarą, į kurį kviečiami ir 
laidoms padengti yra išleis- lietuviai. Suomių šokėjai ir 
ti L. D. ženkleliai, kurie par- kiti dalyviai bus tautiniuose 

kostiumuose.

Į LIETUVĄ PER|7 DIENAS 
Puikiuoju, pasaulyje greičiausiu laivu 

QUEEN MARY 
Ekspresiniai plaukimai per Cherbourgą 

SPECIALŪS EKSKURSIJŲ IŠPLAUKIMAI
QUEEN MARY — May 24, June 7 AQUITANIA--------------- May 15, 31

AQUITANIA--------June 14, 28, July 15
Parsivežklte savo gimines! Reikalaukite nemokamai knygelių: "Kaip 

parsivežti savo gimines iš Europos”.
Dėl tolimesnių Informacijų kreipkitės 

CUNARD 
25 Broadway, New York City

2056 Fifth Ave., New Yorke, dėliuose padvigubinta sargy- 
suomių tautinių šokių gru-

davinėjami po 25 et. Jų ga
lima gauti pas L. D. Komite-1 
to iždininką Petrą Barzilaus-: 
ką, 8071-87 Rd., Woodhaven, I

ĮVAIRIOS ŽINIOS

ba ir darbininkai yra pasi
rengę sutikti bet kurią ne
laimę.

Forest parke ir jo apylin
kėse jau pradedami koncer
tai. Be koncertų bus dar ir 
šokių vakarai.

Antroji ekskursija į Lietuvą
Antra Švedų Amerikos Li

nija ekskursija į Lietuvą iš
plauks Gripsholm laivu iš 
New Yorko liepos 1 d.

Antrai ekskursijai vado
vaus VI. Mučinskas. Jau lai
kas rezervuoti laive vietas, 
nes šis išplaukimas yra pir
mas po mokyklų sezono už
baigimo ir jis bus užpildy
tas šeimų su vaikais, kurie 
lanko mokyklas ir taipgi 
daugelis mokytojų tuo laivu 
plaukia į ramiąją Skandina-'

Penktadienį, gegužės 26 d. 
9 vai. vak. Susivienijimo sa
lėje, 197 Grand St., bus 
Amer. Liet. Muz. Men. dr- 
jos paskutinis šio muzikos 
meto koncertas. Programoje 
Lietuvos Dainos ansamblis 
(ved. V. Tamkiūtės), teno
ras St. Kažemėkas, pianistė 
Milda žudžiūtė ir sopranas 
Aldona Liutkiūtė.

Baigdami šį muzikos me
tą, Muzikos Menininkų Drau
gija nori išreikšti savo padė
ką už paramą, kokia ji bu- 

Šio vakaro pelnas bus 
Lietuvių Dienos 
Parodos Komite-

gros Adomo Je- 
zavito orkestras, 
tos vietos 75 c., 
tos po 50 c. Vien tiktai šo
kiams 35 c.

Visi kviečiami dalyvauti. 
Įžanga 35 c. K.

čių, metėsi į visas puses. — Pamėginai ir užteks. 
Tuo tarpu mano akys apsi- — Mažmožis, aš neblogai 
prato ūkanotoj vandens švie- jaučiuosi, — atsakiau jam. 
soj ir aš, pažvelgęs į duris, 
pamačiau septyneto pėdų 

J aukščio Aitu statulą, o kai- 
ir pradėjo mojuoti didelėm,'rėj ir dešinėj kažkokius ga- 
baisiom rankom, kurios tuo- na didelius šešėlius. Aš turė
jau jį pagavo už rankos ir jau virvę su paruošta už- 
visą aplink pradėjo suktis ir traukiama kilpa. Vienu me- 
kažkur plaukė. Jis atsipeikė- timu užmečiau kilpą Aitu 
jo tik gulėdamas valty. Aš ant galvos, nuleidžiau ligi 
ėjau pas Kalderį, kuris žiū- pusės, kur buvo lyg pusiau- 
rinėjo naro apvalkalą.

— Nejau tu manai leistis?
— klausė jis.

— Taip, tikiuosi pasiseki
mo, — atsakiau.

Ilgai man teko plušėti su 
naro apvalkalais, bet ketvir
tą valandą po pietų jie buvo 
visiškai sutvarkyti. Padėjo 
man apsivilkti, diržus su
segti... Oro siurbliai pradėjo 
šniokšti ir aš, pasiėmęs sun
kų laivo kabeklį, išžengiau 
iš valties. Vanduo viršuje 
mano galvos susiglaudė ir

ju sąsmauka ir pradėjau kil
pą traukti, koja atsiremda
mas į durų kraštą. Durys 
buvo glitos, koja paslydo, ir 
aš įgriuvau į kajutę kniupš- 
čias. Tą pat akimirką pašo
kau, bet ir sustingau pama
tęs ūkanos pavidalo, iš tam
sumos išplaukiančią baise
nybę. Tą pat valandėlę paju
tau plikos rankos daly aštrų 
skausmą. Žalsva vandens 
spalva virto ugnine... Mano 
smegenis pervėrė lyg lieps
na...

Kapt. G. Wald, J.A.V. ka
rininkas, yra užpatentavęs 
naują radiją, kuris kaštuo
siąs nedaugiau 50 dol. Savo 
išradimu jis norįs duoti pro
gos visiems televizijos radi
jo priimtuvams įsigyti.

ŠALDYTUVŲ IR RADIO KRAUTUVE
Didelis pasirinkimas

ŠALDYTUVŲ (Refrigerators):
Frigidaire, General Electric, Stewart-War nėr 
ir Crosley;

RADIO:
• Philco, Zenith, General Electric, Stromberg- 

Carlson ir Emerson;
Taipgi Visokį Kiti Elektriniai Namams Reikmenys.

MASPETH MELODY SHOP
69-17 Grand Avenue, Maspeth, N. Y.

Tel. NEwtown 9-5969

DEL AKINIŲ KREIPKITĖS PAS 
LIETUVIŠKĄ OPTOMETRISTĄ

Dr. J. Kauderer praktikuoja toj pačioj vietoj nuo 
1905 metų Ir yra pasiruošęs visiems patarnavimams
akims, būtent: aklų Išegzamlnavlmul Ir pritaikymui 
akinių. ___

Dr. Jacob Kauderer
OPTOMETRIST

536 Broadway, Brooklyn, N. Y.
Tel.: EVergreen 8-2343

Kurti aplinkinės tyla buvo 
ardoma tik atodūsio ir oro 
siurblių šniokštimo...

Minutei praslinkus aš į- 
žiūrėjau laivo denį, į viršų 
kyšančią didžiojo stiebo da
lį, o už jos. ir kajutę. Arti
nantis laive visas pulkas 
mažų žuvyčių, kaip paukš-

III
Atsipeikėjau valty begu

lįs: viršuje matėsi žydras 
dangus ir saulė švietė tie
siai man į veidą.

— Ar ištraukėte 
klausiau.

— Gulėk, drauge,
— atsakė kaip drobė 
Kalderis.

'— Reikia ištraukti į pavir
šių tą daiktą... jis iškils, 
kaip kumštis. Kajutės lubos 
netvirtos, galima bus ir pro 
jas ištraukti. Jis guli dabar 
ties pačiomis durimis.

Iš pradžių manęs nenorėjo 
klausyti, bet aš priverčiau 
juos traukti virvę, pririštą 
už Aitu, kurios galva greit 
pasirodė duryse, o vėliau ir 
visa ji išlindo. Netrukus iš 
vandens iškilo šypsąs Aitu 
veidas. Per kokią dešimt mi
nučių ji jau gulėjo ant denio 
kajutėje tarp virvių ir bū
rių.

— Ei tu, gražuoli! — ta
rė Kalderis, grasindamas 
jam kumštimi. — Verta bū
tų tau į nosį gerai krestelti. 
Na, Grigaliau, dabar mes 
galėsime leistis į kelionę. 
Tamsta vėliau mums papa
sakosi, ką esi matęs.

— Palauk truputį, — ta
riau aš Kalderiui. — Prieš 
išvykdamas turiu jam atly
ginti.

— Dar kokią kvailybę su
manei? — klausė jis. — Ar 
tamstai neužtenka? Ir be to 
ką tik nežuvai.

Tačiau aš nulipau į valtį, 
pasiėmiau su savimi grana-

tą, kokią naudojasi čiabū- kos išvaizdos žnyplės. Tuo- 
viai vykdami žvejoti. Greit met Kalderis priplaukė kita 
atsispyriau nuo škunos, kuri valtimi.
jau ruošėsi išvykti. Pradėjo 
temti, bet aš gerai pastebė
jau nuskendusio laivo vietą 
ir leidausi į ten, kur buvo 
kajutė. Čia aš neskubėdamas 
įdėjau granatą į maišą, įsta
čiau vamzdelį su šniūru, 
tvirtai įrišau ir uždegęs me
čiau tiesiai ant durų, o pats 
kiek galėdamas įriausi į ša
lį. Reikia manyti, kad gra
nata buvo menka, ar aš ne
gerai apskaičiavau laiką, nes 
nespėjau kiek tolėliau nu
plaukti, kaip ties manimi 
pakilo vandens stulpas, metė 
mano valtį į šalį ir pardaužė 
mane ant valties dugno taip 
smarkiai, kad aš beveik są
monės netekau.

Garsūs šauksmai pažadi
no mane ir aš pakilau. Ap
link jūra bangavo ir bangos 
šlamėjo į valties kraštus. 
Visas jūros paviršius ties 
valtimi buvo pilnas įvairių 
nuskendusio laivo skeveldrų. 
Tačiau ne tas atkreipė ma
no žvilgsnį, bet visai kas ki
tas, — besirangą mirties 
agonijoj. Tai buvo didelė, 
pilkos spalvos biauri esybė, 
maišo pavidalo, kokių trijų 
metrų ilgumo. Viename jos 
gale buvo ištisa eilė spindin
čių akių, paskiau ilgos ran-

— Koks kvailys, — kalbė
jo jisai. — Ką tik nenuke
liavai į aną pasaulį pats ir 
mus nepasiuntei.

— Ar tu sužeistas?
— Mažmožis, — atsakiau 

jam. — Štai kur slėpėsi visa 
paslaptis!

— Ajai! — šūkterėjo Ka
manas. — Aš žinau kas tai 
yra... mieganti žuvis.

— Na ir baisenybė, dabar 
jau ji nepavojinga, — prabi
lo Kalderis.

Po penkiolikos dienų mes 
jau buvome ties Draugijos 
salomis ir, iškėlę vėliavą, į- 
plaukėmę 
būtumėt, 
yra!

Mūsų 
vienuolis
steigti misijų stotį. Kalderis 
gerą biznį padarė, bet ir ma
no daliai teko pora tūkstan
čių dolerių. Kuomet tautelės 
vadas atsipeikėjo nuo neap
sakomo džiaugsmo ir jau 
galėjo kalbėti, .jis suteikė 
mums išimtiną teisę supirki
nėti kokoso grūdus, o visus 
kitus pirklius boikotavo.

Vertė St. Šiugžda 
(Galas) 

(Iš „Misijų”)



Gegužes 26 d., 1939 m.

2 Asmeniškai Lydimos
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NEW PHILADELPHIA, PA.

ir
darbuotis. NEWTOWN, PA.

NEWARK, N. J. O.

O.

Tel. Harrison 6-1693

O.
są: Kaunas, Aukštaičių g. 4, riamas choro kelionei į Pa-

HARRISON, N. J.

BRIDGEPORT, CONN.

V.

BALTIMORE, MD.

J

Garsas” gegužės 4 d.

kalba- 
metinį 
liepos

$1.00
6.50
2.00

Sesers darbuojasi ir moko 
mokyklos vaikus visokių dai
nų ir juokų mokyklos užbai-

daugiausia 
parapijos 

kuris įvyks

įvyksta 
vakaras 

lėšoms

310 John Street, 
Harrison, N. J.

Choras turės gražų lietu
višką balių gegužės 27 d. 
parapijos salėj; pelnas ski-

KUNGSIIOLM-------- birt. 3, rugp. UI
DROTTNINGHOLM birt. 12, llep. 13
GRIPSHOLM---------llep. 24, rūgs. 8

Antra ekskursija 
vadovauja Vladas 
Mučinslcas, švedų 
Amerikos Linijos 
lietuvių skyriaus 
vedėjas Amerikoj.

Geg. 26 d., 9 vai. vak., iš 
WE AF. stoties. (New Yorke) 
šį kūrinį visai Amerikai gros 
Abe Lyman orkestras.

Vyčių susirinkime pri- 
3 nauji nariai. Svečiais

Lithuania. Kam parankiau, 
gali siųsti ir šiuo adresu: 
Kun. Pr. Juras, 94 Bradford 
St., Lawrence, Mass.

Philadelphijietis.

Kreipkitės Į savo vietini agentą, ar 

SWEDISH AMERICAN LINE 
4 W. 51-st St., Rocketfeller Center, 

New York, N. Y.

Gegužės 15 d. mirė Myko- I———— . —
las Svetulis, gyv. 201 John --------------------------- -------- -
St. Palaidotas šv. Kryžiaus lietuvių par. bažnyčios. Pa
kapinėse No. Arlingtone iš tarnavo grab. B. Shawko- 
gražiai pasirodė savo daino- nis.

B. J. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

Ft

Kun. Pijus Lekešis, Maspetho par. vi
karas, „Motinėlės” dr-jos sekretorius, 
gegužės 26 d. išvykstąs drauge su kun. 
J. Aleksiumi į Lietuvą. <

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

Gauk nemokamai suteikiamą musų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartlnj lei

dinį "Turizmo Žinios”.
Kiti išplaukimai 18 New Yorko:

Oldsmobile 4 dr. trunk sedan
Oldsmobile 4 dr. trunk sedan
Oldsmobile 4 dr. trunk sedan
Packard 4 dr. sedan
De Soto 4 dr. trunk sedan
Pontiac 2 dr. trunk sedan
Pontiac 2 dr. trunk sedan
Dodge 4 dr. trunk sedan
Dodge 4 dr. trunk sedan
Chevrolet 2 dr. Master DeLuxe

Ir daugelis kitų puikiausių automobilių.

HARPER OLDSMOBILE
381 Broadway, Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-0094

Leoskite perstatyti jums 
Vėliausių Pavasarinių Madų 

Vyriškas Skrybėles ir Reikmenis.

Mes laikome visų eilę

STETSONO SKRYBĖLIŲ IR 
MANHATTAN MARŠKINIŲ 
taipgi didelis pasirinkimas puikių 

* vyriškų reikmenų.

Užeikite Ir pasirinkite sau naujus 
Velykoms aprėdalus.

Asmeniško Patarnavimo Krautuvė

JACK LEVY
679 Grand St, Brooklyn 

netoli Manhattan Ave. Tel. EVergreen 7-3958

-t?

LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
L795 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1133 Washington Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises,

RAY WOLFF
1133 Washington Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L775 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 76 Montague St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

WILLIAM H. VAN VLECK, Inc. 
76 Montague St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L796 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2037 Fulton St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed off the premises.

LOUIS & SAM SCHNEIDER 
2037 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L782 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1725 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.
SAMUEL’S WINE & LIQUOR STORE, Inc. 

1725 Broadway, Brooklyn, N. Y.

atliko puikiai. K.

IŠPLAUKS iš NEW YORKO
PER GOTHENBURGĄ, ŠVEDIJĄ 

Pirmoji Gegužės-May 31 d, 
Antroji Liepos-July 1 d.

Sis
ELIZABETH, N. J.

Ekskursija
Birželio 3 d., šeštadienį, į- 

vyksta vienintelė šiais me
tais laivu ekskursija į Rey 
Beach, N. Y. Laivas išplauks 
10 vai. ryte (DST) nuo E. 
Jersey St., Elizabethe. Jis 
sustos ir Jersey City prie
plaukoje. Bendras parapijie
čių susirinkimas išrinko eks
kursijai reikalingus darbi
ninkus. Visi kviečiami daly
vauti šioje smagioje ekskur
sijoje. Laivo vadas — City 
of New York.

gimo dienai. Kiek girdėti, 
bus ko pasiklausyti ir pa
matyti. Kada visa tai bus, 
dar neteko tikrai sužinoti.

PHILADELPHIA, PA.

Nežiūrint nei šilto oro, nei 
gražių mėnesienos vakarų, 
lietuvių kalbos kursai yra 
gausingai lankomi, ir kiek 
teko girdėti, žadama juos 
tęsti per ištisą vasarą. Jau
nas vikaras parūpino vi
siems mokiniams po grama
tiką ir žodynėlį. Dabar jau 
iš tikrųjų ne baikos. Lietu
vių kalbos pamokos yra rim
tai ir nuosekliai vedamos 
kas trečiadienis.

Juozas Pavėsis.

paskelbė šv. Kazimiero dr- 
jos malonų pranešimą: kas 
užsisakys 50 egzempliorhį 
Šv. Rašto Amerikoje, kaš
tuos tik 25 c. knyga. Kas 
imsis darbo praplatinti Šv. 
Raštą lietuvių tarpe?

— Gegužės 26 d. 
moterų kortavimo 
bažnyčios dažymo 
padengti.

Šv. Jurgio parapija
Sesučių pranciškonių pri

rengti vaikučiai labai gražų 
įspūdį visiems padarė, eida
mi aną sekmadienį prie pir
mos Komunijos. Mergaitės 
baltomis suknelėmis ir gra
žiais vainikais visus žavėte 
žavėjo, o berneliai tamsia 
drabužių eile ir baltais ran
kovių ryšuliais visų akis vė
rė. Kun. Jer. Bagdonas atlai
kė mišias ir pasakė progai 
pritaikintą pamokslėlį anglų 
ir lietuvių kalbomis. Kleb. 
kun. Ig. Zimblys įrašė visus 
vaikučius į škaplerius.

Šv. Jurgio parapija pa
siuntė 35 dol. 15 c. į Federa
cijos centrą Klaipėdos pabė
gėliams remti. Tai gražus ir 
pavyzdingas darbas ir reiš
kinys, jog mūsų parapijie
čiai neužmiršo savo gimto
sios žemelės. Matyt, jog rič- 
mondiečių širdyse dega tė
vynės meilė.

Parapijos vaikų benas 
šuoliais žengia pirmyn. Jau 
neužilgo parapijiečiai galės 
pasiklausyti, pasidžiaugti ir 
pasididžiuoti savu parapiji
niu benu. Mokytojai nemaža 
darbo ir triūso padėjo ir de
da, mokydami mūsų vaikus.

Artėja vasara, artėja ir 
mūsų piknikai. Pirmasis jau 
rengiamas pirmą ateinančio 
mėnesio sekmadienį, Myko
laičio farmoj. Tikimasi susi
laukti visų parapijiečių.

Kun. Kapočiaus balsas
Vienas vietinių veikėjų 

gavo laišką iš Lietuvos nuo 
dekano kun. Felikso Kapo
čiaus, Prisikėlimo paminkli
nės bažnyčios statybos ko
miteto pirmininko.

Laiške kalbama truputį 
apie paminklinę bažnyčią ir 
kiti dalykėliai minimi; o 
apie dabartinę politinę būk
lę taip rašoma:

„Mes čia, tėvynėje, pergy
venome skaudžių smūgių ir 
dabar dar neesame visai tik
ri dėl Europą užgulusio neri
mo. Tačiau, pasitikėdami 
Dievo Apvaizda, manome, 
kad jei ir kiltų karas, tai 
mūsų tėvynės gal taip greit 
ir nepaliestų, gal pavyktų iš
laikyti neutralitetą”.

Jei kas norėtų dolerį *kitą 
paaukoti statybai tos mums, 
lietuviams, taip labai bran
gios bažnyčios, tai pažymiu 
ir dek. kun. Kapočiaus adre-

Praeitą savaitę sušauktas 
mūsų kolonijos veikėjų posė
dis, kuriame suorganizuotas 
Pasaulinės Parodos Lietuvių 
Dienai Remti Komitetas: 
garbės pirm. kleb. kun. J. 
Kazlauskas, pirm, mokyt. E. 
Tamušiūnas, vicepirm. A. 
Mačiukaitis, rašt. EI. Žukau
skaitė, finansų rašt. J. Bur
notas, ižd. P. Radvilas, iždo 
globėjai kun. J. Kazlauskas

Nepamainoma Atsakomybe
Mes Egzaminuojame Akis ir Išrašome Receptą, 

Suprojektuojame, Pagaminame ir Pritaikome Aki
nius, kada tik reikalinga.

Mes pataisėme akis virš 500 Gydytojų ir Profe
sionalų žmonių, lygiai kaip ir jų šeimoms ir pa
cientams.

Drs. Schonger & Stenger
OPTOMETRISTS

394 - 398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

331 - 335 Division Ave.
STagg 2-8342

ir muz. A. Stanišauskas; na-|sioms, bet eiti viešumon 
riai — Mockevičius, V. Ka
minskaitė, Tuskaitė, Klimai- 
tis, A. Tuska, Romas. Šio 
komiteto tikslas išplatinti 
ko daugiausia ženklelių ir 
sukelti lėšų choro kelionei į 
Pasaulinės Parodos Lietuvių 
Dieną.

Praeitam „Amerikos” nu
mery, žinutėj iš Bridgepor- 
to, įvyko klaida: praleistas 
vardas darbščios choro dar
buotojos Viktorijos Kamin
skaitės, kuri Motinų dienoje 
dainavo solo dvi dainas.

saulinės Parodos Lietuvių 
Dieną. Daug dirba mokyt. 
Tamušiūnas, Ribokas, Minal- 
ga, Žukauskaitė, Mačiukai
tis, Mockevičius, Šumskytė, 
Brilevičius ir kiti.

Dabar 
ma apie 
pikniką,
9 d., Montreys Park, Bridge-
porte. Šis piknikas skirsis 
nuo anksčiau buvusių; bus 
dainų programa, kurią išpil
dys parapijos choras ir kiti 
pamarginimai; ir visa publi
ka, kuri dalyvaus piknike, 
dainuos kelias lietuviškas 
liaudies dainas.

Teko nugirsti, kad rengia
mas visų didelių draugijų 
piknikas, kurio pelnas Klai
pėdos nukentėjusiems pabė
gėliams. Reikalas svarbus ir 
remtinas.

Parapijos choras užkvies
tas dalyvauti Kat. Susivieni
jimo, Moterų Sąjungos ir 
Darbininkų Sąjungos apskri
čių piknike liepos 16 d., Cliff 
Inn, New Haven, Conn. Tik
rai dar nežinoma, ar choras 
dalyvaus. S.

Praeitą sekmadienį 3 vai. 
popiet buvo Marijos mergai
čių draugijos surengta Švč. 
Panelės vainikavimo gausi 
procesija, kuri buvo labai 
graži ir įspūdinga. Ypač gra
žiai giedojo solo M. Petruš- 
kevičiūtė. Pamokslą pasakė 
Waterburio klebonas, kun. 
Valantiejus. Šiai mergaičių 
draugijai gražiai vadovauja 
gabi Vilčinskaitė (Wilson); 
ji ne tik tos draugijos pir
mininkė, bet ir parapijos 
choro narė per ilgus metus; 
turėtų ir kitos mergaitės pa
sekti ją, nebūti ųžsidariu-

Mills Music Co., New Yor
ke, išleido naują muzikos 
kūrinį „I whisper good
night”, kurio tekstą ir muzi
ką parašė Juozas Sabaitis, 
jaunas muzikas, Saldž. Šir
dies par. vargonininkas.

Pottsville Federal Band 
vedėjo M. Slovitskio pasidar
bavimu, muz. Sabaičio kūri
nys priimtas iv atspausdin
tas.

imti
buvo A. Savickas ir V. Pauk
štasis iš Harrisono kuopos. 
Išklausyta įvairių praneši
mų. Kėglininkų (bowling) 
vyrų komanda apskrityje už
ėmė 3 vietą, moterų (vado
vavo Pr. Bernotaitė) — 2 
vietą. Sveikiname savo žai
dėjus, linkėdami geresnio 
pasisekimo kitą kartą.

Jau veikia „soft-ball” ko
manda, kurios vedėju yra J. 
Montvydas, kapt. J. Sakevi- 
čius, o Pr. Vaškui (206 Van 
Buren St.) pavesta sutvar
kyti žaidimų laiką su kito
mis kuopomis bei organiza
cijomis. Ruošiamasi apskri
ties sporto šventei.

V. Daukšys pranešė, kad 
senų ir dabartinių narių su
sitikimo vakaras buvo sėk
mingas.

Tėvų vakaras geg. 10 d. 
praėjo labai sėkmingai. 
Pirm. J. Grimalauskas dėko
jo visiems atsilankiusiems 
tėvams ir kitiems svečiams. 
Vaišių komisija savo parei
gas

— Baltimore j e lietuvių 
mirimai taip padažnėjo, kad 
vieno ar -kito mirtis atrodo 
visai ne naujiena; mūsų 
brangieji pažįstami keliauja 
viens po kito į Amžinastį. 
Pereitą savaitę palaidota V. 
Sidaravičienė iš Hollins gat
vės, dar nesena moteris ir 
L. Žilinskas, dantisto dr. Ži
linsko dėdė.

— Bažnyčios bokštas bai
giamas dažyti, tuoj bus da
žomos sienos. Įvesti perkūn
sargį kaštavo 1000 dol., visi 
darbai kaštuos iki 4000 dol. 
Nors parapijos išvažiavimas 
gegužės 12 d. gražiai pavy
ko, bet pelno padengti dažy
mo išlaidoms neužteks. Ne
didelė dalis lietuvių dalyva
vo. Kita dalis lietuvių tą 
dieną važiavo į Anapolį at
lankyti Lietuvos ąžuolo, ku
ris jau sparčiai pradėjo aug
ti. Šios ekskursijos komisi
ja įteikė piniginę dovaną 
ąžuolo prižiūrėtojui, o sugrįš 
žę turėjo lietuvių salėje pie
tus.

— Birželio 10 d. bus eks
kursija į šv. Pranciškaus 
vienuolyną Washingtone, D.

Villa Joseph Marie
Vilos sode buvo suruošta 

visų parapijinių mokyklų aš
tunto skyriaus mergaitėms 
susipažinimo diena. Aštunto 
skyriaus mergaitės iš visų 
apylinkės lietuvių parapijų 
suvažiavo susipažinti su vi
la ir vilos akademikėmis. 
Akademijos mergaitės tikrai 
lietuviškai priėmė savo vieš
nias ir gražiai pavaišino. 
Pietūs buvo paruošti vilos 
sode, kur svečiai kunigai ir 
visos viešnios skaniai ir 
gardžiai užkando.

Po pietų sesers Vincenta 
ir Estellė atidarė programą, 
paaiškindamos tikslą ir sie
kį šio surengto suvažiavimo. 
Kapelionas kun. Vasiliaus
kas, gražiai pasveikinęs vi
sus svečius, ragino mergai
tes stoti akademijon, nes 
Vilos Juozapo Marijos aka
demija akredituota, vadina
si, seserų kazimieriečių mo
kykla. Kalbėjo svečiai kuni
gai J. Čepukaitis ir I. Va- 
lančiūnas.

Akademijos mergaitės vi
sas savo viešnias pasikvietė 
žaisti. Akademijos kūno kul
to bei mankštymosi mokyto
ja Miss Phyllis Kallenbach 
parūpino visokių žaidimų, 
lenktynių, kuriose visos 
mergaitės dalyvavo. Po 
sporto žaidimų akademikės 
surengė devynias galybes 
juokų, šposų ir panašių pa
silinksminimų savo dekla
macijomis, vaizdais, teatre-j 
liais ir dainomis. Mokinė 
Alicija Kurkauskaitė pa-' 
kvietė viešnias pasirodyti, 
ką jos moka ar gali. Ir ne 
veltui. Visų parapijinių mo
kyklų mergaitės, vienos ki
toms nepasiduodamos, labai

mis, lošimais ir juokdarystė- 
mis.

Kun. dr. V. Martusevičius, 
kuris darbavosi ir rūpinosi, 
kad visos šv. Kazimiero par. 
aštunto skyriaus mergaitės 
galėtų dalyvauti susipažini
mo dienoje, suteikė palaimi
nimą ir sukalbėjo gegužines 
maldas, po kurių buvo žaidi
mų, juokų ir valgių.

Tarp suvažiavusių svečių 
buvo: kunigai Ig. Valančiū- 
nas, J. Čepukaitis, dr. Vyt. 
Martusevičius, V. Ažukas ir 
Jer. Bagdonas.

Viešnios iš Philadelphijos: 
M. Vabalytė, D. Rutkauskai
tė, E. Menalytė, T. Sabaitė, 
G. Rupšytė, A. Uselytė, Elž. 
Sideravičiūtė, M. šeperaus- 
kaitė, E. Spudytė, Ag. Ma
žeikaitė, V. Tylaitė, E. Nor- 
mantaitė, E. Balionytė, Ag. 
Norgelytė, Em. Valavičiūtė, 
R. Muizaitė, L. Jonaitytė, 
Mičiuliūtė, I. Repšytė, E. Ur
bonaitė, O. Urbaitė, O. Ri- 
maitė, E. Adomaitytė, B. 
Jurkonytė, D. Kvietkauskai- 
tė, H. Dikšaitytė, E. Urbo
naitė ir E. Vezgytė.

Iš New Philadelphijos: 
Mičiulytė, O. Stenulytė, 
Zutelytė, D. Navarckytė, 
McLaughlin, M. Zirdytė,
Batter, R. Linder, J. Tama- 
sūnaitė, E. Rusatskaitė, A. 
Paplauskaitė, S. Duneik ir 
J. Bagdonaitė.

Iš Minersvillės: K. Vens- 
kiūtė, A. Valantavičiūtė, A. 
Draskinaitė, R. Valukevičiū- 
tė, A. Kaukaitė, E. Kareč- 
kaitė, F. Taraškevičiūtė, M. 
Aranauskaitė, A. Muškitytė 
ir K. Bertasevičiūtė.

Iš Baltimorės: M. Paulio- 
nytė, L. Letkauskaitė, Ag. 
Kaleikytė, D. Keidošiūtė ir 

Petkiūtė.
Bastūnas.

VARGONININKAS
Paieško Vietos

Gerb. Klebonų, reikalui 
esant, prašome kreiptis į 
„Amerikos” administraciją 
423 Grand St., Brooklyn,

Harper Oldsmobile krautuvė, 20 metų ant Bed
ford Ave. atidarė naują skyrių ant 381 Broadway, 
Brooklyne, netoli nuo Hooper St. su ištisa eile nau
jų Oldsmobile ir dideliu pasirinkimu puikių vartotų 
automobilių, štai jų keletas:

1938
1937
1936
1936
1937
1937
1936
1937
1936
1937

DOVANOS
DIRMAVONEI-SUŽIEDOTUVSMS-VESTUVĖMS

Rožančiai ir kryželiai ...
Deimanto žiedai ...........
Laikrodėliai ...................
Silverware ir laikrodžiai

nuo
99

99

CAPTAIN ... A handsome new Gruen. Yellow gold 
filled case, Guildite back, 15 jewels.................... $24.75

Atsilankykit į mūsų religinių prekių skyrių, kur 
dabar eina didelis išpardavimas. DYKAI — Popie
žiaus Pijaus XII medali jonas.

Robert Lipton
Laikrodininkas nuo 1892 m.

701 GRAND STREET, BROOKLYN
Tel. STagg 2-2173 Tarp Graham ir Manhattan Avės. 

Atidarą vakarais.
Atsineškit šį skelbimą ir gausite nuolaidą.
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VIETOS ŽINIOS

ATLYDĖJO ARKIVYSKU
PĄ SPELLMANĄ

NAUJAS ARKIVYSKUPAS

Antn ekstansija 
ndonaji vilta 
Moneta, švedą 
Amertta Unija
Mrtą ijrtai 
vettju Amdrito).

Gegužės 23 d. pradėjo sa
vo pareigas naujasis New 
Yorko arkivyskupas Spell
man, iki šiol buvęs Bostono 
vyskupas pagelbininkas. At
lydėjusių Bostono vyskupi
jos kunigų tarpe buvo So. 
Bostono lietuvių par. kleb. 
kun. Pr. Virmauskis ir Cam
bridge par. kleb. kun. Pr. 
Jaškaitis.

los uitfrtos lietuvių 
Lgentų Sąjunga Aa 
mal sutelkiamą imą 
tilmą b retkartinlld- 
tolimo žinios”.
imat U Nw W.

- - - - - birt. S, nų
OLM birt. 12, Uų.

Uep. M,np,i

aro vietini

AMERICAN I®
it., Rockefeller Cee 

York, N. Y.

Svečiai kunigai iš Massa
chusetts dalyvavo iškilmin
gose pamaldose šv. Patriko 
katedroje ir arkivyskupo 
priėmimo pietuose; vėliau 
abu aplankė Lietuvos pavil
joną Pasaulinėje Parodoje. 
Kun. Virmauskis paėmė pra
platinti 500 Lietuvių Dienos 
ženklelių.

Gegužės 23 d. pradėjo sa
vo pareigas J. E. New Yorko 
arkivyskupas Francis J. 
Spellman. Iš Bostono jis at
vyko gegužės 22 d. vakare 
automobilium. Prie New 
Yorko arkivyskupijos ribų jį 
pasitiko šios arkivyskupijos 
atstovai ir atlydėjo į naują 
gyvenimo vietą. Kelyje nau
ją ganytoją sveikino daug- 
tūkstantinės minios katali
kų ir nekatalikų. Spaudos 
pranešimais, kelyje nuo Con
necticut valst. pasienio iki 
New Yorko katedros arkivy
skupo laukė per 250 tūkst. 
asmenų, kurie visur jį 
džiaugsmingai sveikino.

Gegužės 23 d. katedroje į- 
vyko iškilmingos pamaldos, 
kurioms vadovavo Apaštali
škas Delegatas arkiv. Ci-

cognani. Dalyvių tarpe buvo 
per 50 vyskupų, šimtai kuni
gų, vienuolių ir tūkstančiai 
pasauliečių. Visa New Yorko 
spauda labai šiltai sveikina 
naują šios arkivyskupijos 
katalikų ganytoją, linkėda
ma geriausio pasisekimo.

Arkiv. Spellman dar pa
čiame jėgų stiprume; šį mė
nesį jam sukako 50 metų. 
Visur jis laimėjo nepaprastą 
pagarbą ir prisirišimą savo 
kuklumu, demokratiškumu, 
visiems dvelkiančia meile.

Tel. EV. 4-9672 ATSILANKYKITE
LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLUBE 

280 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.
BAR, RESTAURANT & DANCING

Tikros Lietuviškos degtinės, visokii^. valgių ir gėrimų. 
Svečiams bus duodama „souvenirs”.

Galėsite sužinoti įvairių informacijų apie Pasaulinę Parodą, jūsų 
gimines, senus draugus ir pažįstamus,

SUEIKITE LIETUVIŲ CENTRE 
280 Unior Ave, Brooklyn, N. Y.

Klubo Šeimininkas — JURGIS KARPUS

j Viduriams Užkietėjus • 
Milijonai Vartoja 

EX-LAX!
■ MALONUS, MODERNIŠKAS BŪDAS 
į PAIMTI LIUOSUOTOJĄ!
I Vyrai, moterys ir vaikai visur pasitiki 
Į Ex-Lax sutelkti Jiems malonią, atgai

vinančią pagelbą nuo vidurių užkietė
jimo, Per virš 30 metų Jis buvo Ame
rikoje labiausiai parduodamas lluosuo- 
tojas.

j žmonės žino, kad Ex-Lax yra veiklus 
Į ir patikimas — betgi švelniai veikian

tis. Jis išvalo vidurius be apsunkinimo 
j ar nemalonumo.
• Kitą kartą Jums ar jūsų valkams prt- 
į neikus lluosuotojo, .pamėginkit Ex-Laxl 

Jis turi gardaus šokolado skonį. 10 c. 
ir 25 c. dėžutės yra pas Jūsų vaisti
ninkus.

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS
FEDERACIJOS NARIAMS

ŪKININKAS 
ško Vietos 
klebonų, reihk 
.šome kreiptis į 
’ administrate 
i St., Brooklyn

Visiems Žinotina
GEGUŽĖS — MAY 26 d. Angelų Karalienės parapijos sa
lėje, įvyksta šv. Vardo Draugijos

LINKSMAS BALIUS
su skaniais užkandžiais. Šokiams gros geras orkestras.
Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga tik 25 centai.

Visi prašomi atsilankyti.

rison 6-1693

SHAWKONIS
Lšakūnas)

BŪRIUS -
1MUOTOJAS

as New 
Jersey vaisi

John Street, 
rison, N, J.

jar. bažnyčios, h 
grab. B. Shawb

l metų, ant Bed- 
it 381 Broadway, 
ju ištisa eile nan 
nu puikių vartoti

xe 
jbiliu.

JBILE
Brooklyn,

)94

TOS
ZĖMS-VESTUV$

. . . . . . nuo
" U

v Gruen. Yellow 
wels—------- »«, u

inių prekių skyrių

,8.

Liptou
nuo 1892 m. (

Graham ir

į ir gausite nuo^

Seymour’s
Geros Vertės Specialiai Šiam Mėnesiui

3 d i a vestuvių 14 K geltono aukso žiedas .............
Sterling silver stebuklingas medalikas su retežėliu 
Vaikų rankinis laikrodėlis su 1 metų garantija.....
Popiežiaus Pijaus XII paveikslas ....................... ......
Mėlyno stiklo rėmuose šventųjų paveikslai ..........
Chromium Cocktail setas, 6 cups, .tray & shaker ...

Visa tai sudaro puikiausias dovanas kiekvienam šeimos 
nariui.

Pereitą sekmadienį sesu
čių pranciškonių paruošta 
juokinga operetė ,,Auksinė 
kurpelė” gražiai suvaidinta. 
Žinoma, pačiam veikalėliui 
būtų pridavę daugiau reikš
mės, jeigu berniukams skir
tas roles būtų vaidinę ber
niukai. Bet tas nėra taip 
lengva; berniukai neturi 
tiek ištvermės, kiek mergai
tės, užtad berniukų roles 
vaidino mergaitės, kurios vi
sai tinkamai pasirodė.

Darė gražų įspūdį gražiai 
ir skoningai pritaikinti rū
bai, kuriuos pagamino pa
čios sesutės.

Veikalėlis reikalavo nema
ža darbo, nes vaidinime da
lyvavo apie 30 asmenų. Gar
bė priklauso sesutėms ir vai
dintojoms, taip vykusiai šią 
operetę suvaidinusioms.

Žmonės įvertino šį darbą 
gausingu savo atsilankymu.

K. Federacijos New Yorko 
apskrities mėnesinis susirin
kimas įvyks šį penktadie
nį, gegužės 26 d., 7:30 vai. 
vak. Apreiškimo par. salėje.

Visi nariai prašomi atsi
lankyti. Valdyba.

PADIDĖJO ŠEIMA

Juozas ir Irena Avižoniai, 
gyv. 240 Irving Ave., Brook
lyne, susilaukė gražios duk
relės. Šiuo laiku motina ir 
dukrelė šv. Kotrynos ligoni
nėje.

Motinai linkime greitai 
sustiprėti, o jaunai lietuvai
tei laimingai augti. Sn.

PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTAS 

DR. J. VAITULIONIS 
GYDO be pelito, be .—.
vaistų ir be chemi 
kalų, tik su savo 
plikomis rankomis. 
Visokios ilgos yra 
gydomos: vyrų, 
terų ir valkų, 
tarimai veltui. 
VALANDOS: nuo 
ryte iki 8 vakare. 
Nedčldienlais 
šventadieniais 
10 ryte iki 
pietų.

•XsXsXsXsX!)®^^
REIKALAS TAISYTI |

NAMUS! — f
Šauk I

$6.00 
.75 

1.75 
1.00 
2.75 
2.49

713 Grand St., netoli Graham Ave., Brooklyn
Tel: EVergreen 8-4735

Maža Krautuvė — Mažos Išlaidos — Mažos Kainos

Kellys — Broadway Motors yra didžiausias vartotų auto
mobilių dcaleris Brooklyne. Šią savaitę Kellys — Broadway 
Motors siūlo jums didžiausius nupiginimus vartotų automo
bilių istorijoj. Mūsų automobiliai yra visiškai pertvarkyti 
kiekvienam pirkėjui duodama raštiška garantija.

ATEIKITE IR BŪSITE ĮTIKINTI
1932 Chevrolet 4 dr. sedans, choaches ir coupes
1933 Terraplane 4 dr. sedan
1934 Chevrolet sedans, coaches ir coupes
1935 Ford sedans, coaches, coupes ir convertible coupes
1936 Plymouth sedans, coaches ir coupes
1936 Dodge 4 dr. sedan, su dėže
1936 Buick 4 dr. sedan su radio ir šildytuvu
1937 Chevrolet sedans ir coaches
1938 Nash 4 dr. sedan su dėže
1938 Plymouth sedan
1937 Chevrolet Station Wagon

Taipgi daugiau kaip 500 kitų vartotų automobilių
KELLYS-BROADWAY MOTORS, INC.

1469 Bedford Avenue, Brooklyn, N.
Tel. MAin 2-3540-1

ir

lr 
nuo

1 po

331 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. 
EVergreen 7-2534

j J. E. McKILLOP I 
| Laisniuotą ir registruo- | 
I tą architektą | 
I 764 Manhattan Avė., f 
Į Brooklyn, N. Y. | 
| Tel: EVergreen 9-5088 | 
| Modernizavimui ir per- | 
Įtaisymui jūsų namų mes | 

išsirūpiname leidimus ir t 
sudarome visus planus. |

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax! 
Įsidėmėkit raides „E-X-L-A-X" ant 
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rel- 
kaulauklt tikro Ex-Lax!

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLATED LAXATIVE

Skaityk ir platink savo 
laikraštį AMERIKĄ.

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

U n

TRD - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

Šv. Vardo vyrų dr-ja per
eitą sekmadienį žygiavo kar
tu su visos Brooklyno vys
kupijos šv. Vardo dr-jos vy-' 
rais. Mūsų vyrai nešė ir Lie-. 
tuvos vėliavą, kuri buvo vie-' 
na tarp keleto šimtų įvairių1 
vėliavų ir tuo parodė tūks
tantinėms minioms, kad čia 
atstovaujami ir lietuviai.

Elizabetho koncertas
Geg. 20 d. pas mus viešė

jo Elizabetho par. choras su | 
komp. Žilevičium priešaky 
ir išpildė ilgą ir įdomią kon
certo programą. Koncertas 
turėjo 2 dalis — bažnytinės 
ir pasaulinės muzikos kūri
nius. Bažnytinės muzikos 
kūriniai (Žilevičiaus, Dubois 
ir Lotti) išklausyti gausin
gos publikos visu rimtumu.

Solistais pasirodė Puzinas, 
Iz. Buniūtė, V. Baranauskas. 
Atskirai dainavo vyrų gru
pė; vyrai sudainavo J. 
Žilevičiaus naujas dainas 
„Pane tegu” ir „Jes ser”, 
pilnas gyvumo ir smagaus 
jumoro. Atskirai dainavo ir 
merginų choras.

Programa baigta keliomis 
dainomis iš operetės „Už 
Vilnių”, kurią yra parašęs 
J. Žilevičius.

Kleb. kun. K. Paulonis dė
kojo Elizabetho chorui ir jo; 
vadui už gražų pasirodymą 
ir pareiškė džiaugsmo, kad 
tarp chorų vyksta darnus 
bendradarbiavimas.

Po koncerto įvyko pasi
linksminimas. Muz. J. Brun- 
dzos rūpesčiu svečiai gau- 
šiai pavaišinti. Ats. ;

JAUNIKIS IŠ KAUNO

Šiuo vardu 3 veiksmų ko
medija bus suvaidinta parap. 
salėje šį sekmadienį, geg. 28 
d. Bus taipgi koncertinė da
lis, kurią išpildys Patersono 
par. choras ansamblis, An
gelų Karalienės par. choro 
ansamblis, šv. Jurgio par. 
choro ansamblis ir vietinis 
ansamblis. Vakaras baigsis 
šokiais. Dainuos solo Al. Va
siliauskas. Visų lauksime 
Maspethe. Pradžia lygiai 

'6:30 vai.

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal Co.) ’ *

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

J Tel.: MArket 2-5270 |

GOLDEN STAR | 
BOTTLING CO. f
Krallkauskas — Savininkas J 

Gamintojas Geriausios Rūšies >£ 
Nesvatglnančlų Gėrimų J 

Pamėginkit mūsų specialų Drink- <i 
Mixer TOM COLINS J 

Taipgi parduoda lietuviško bra-
voro alų iš New Britain >£ 

CREMO „CONNECTICUT BEST” J 
Pristato pareikalavus: sallūnams, 
krautuvėms, vestuvėms ir t.t. 1 

Reikalaukite visur to vardo V
Sodės ir Alaus |

91-93 Warwick St., Newark, N. <1.

J j.

.P 
y 
£i

HAVEMEYER 8-O259
RALPH KRUCHFOTOGRAFAS

65-23 Grand Avenue
maspeth. n. y.

GRYNAIS PINIGAIS 
PERKAME 

vartotus Dining Room, 
Bedroom ir Kitchen se

tus; taipgi siuvamas 
mašinas, ir t.t.

294 Grand Street 
Tel. EVergreen 4-8083

Dėl Pavasarinių Rūbų
atsilankykit pas

' HENRY NARINS SONS 
Trys aukštai užpildyta

Vyrų - Jaunų Vyrų - Studentų — ir — Vaikų
SIUTAIS IR PALTAIS (TOPCOATS)

VISOS naujos mados------ VISI nauji rūbai
Didumas pritaikomas kiekvienam

Vaikų siutai pradedant nuo ......................... $ 6.95
Mokinių siutai pradedant nuo...........................10.95
Vyrų ir Jaunų Vyrų rūbai pradedant nuo...... 14.50

Model Shop Rūbai po $18.50 ir $21.50 
Williamsburgho Didžiausia Rūbų Krautuvė

Henry Narins Sons, Ine.
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.
Brooklyn, N. Y. Įsteigta nuo 1889

MANUFACTURERS OF FINE CLOTHES 
Galimą pirkti pagal mūsų 10 Pay Plan

j SMART SHOES
j ČEVERYKAI VISAI ŠEIMAI

ŽEMOMIS KAINOMIS
I Dr. Posner’s ir
| Douglas vyrams Ir
• moterims aukštos
į rūšies čeverykai

nupigintomis į Įf
j kainomis

329 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKAS

RESTORANAS
BAR ir GRILL

Gaminam Valgius Amerikoniš
ko ir Lietuviško Stiliaus, čia 
taip pat galima gauti Ameri
kos išdirbimo ir importuotų 

degtinių, visokių vynų 
ir. gero alaus

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Brooklyn© Graboriai
1

It.-I EVergreen 7-4335

I
STEPHEN AROMISKIS

(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

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

STagg 2-5043 Notary Public.

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

me
me

Lietuviams Duodame 
Išsimokej imui

Lengvomis Sąlygomis
Papuoškite savo namus naujais „Dienet Setais”. 
Paimame senus rakandus ir juos perdirbę padaro- 

kaip naujus. Už nedidelį primokėjimą išmaino- 
naujus rakandus į jūsų senus.

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

EVei green M-9770

JOSEPH GARSZVA
G-raborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B'klyn, N.Y.

409
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

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

Didelė nuolaida pirkėjams, kurie paminės apie šį 
skelbimą.HORNE BABY - CARRIAGE CO, INC.
BABY-CARRIAGES and JUVENILE FURNITURE

Didžiausias pasirinki
mas puikiausių prekių už
tikrintai žemiausiomis 
kainomis visame mieste.

„Per virš 20 metų tar
nauja ant Graham Ave.”

56 Graham Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 8-9441

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.

p:o:o .0:010:0.

Phone STagg 2-0783 jį
Night HAvenieyor H-II58)

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pan'*‘nytas numeris bu 

vusIg 107 Union Avenue.

Tel. Virginia 7-4499 $
ESTATE OF <

BARRY P. SHALINS |
(ŠALTNSKAS) |

Vestie E. Davis, |
Licensed Mgr. |

Suteikiam garbingas |
laidotuves |

$150 S
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 8

NEMOKAMAI |

84-02 Jamaica Ave. |
Brooklyn, N. Y. |

.010:0.

S Tel. Newtown 9-4464 Virginia 2-1717 S
I ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS |
® T. Fred Lefevre, Manager, |
| LAISNIUOTAS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS |

I Veronica R. Valantiejus |
: GENERAL INSURANCE AGENT i
I 54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y. |
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Apreiškimo Pan. švč. parapijos

Sidabriniam Jubiliejui Paminėti
Antradienį, Gegužes-May 30, 1939

Klasčiaus Clinton Salėje, Maspethe
„ .. . ,T .. . ® Maspeth, N. Y.Betts ir Maspeth Avenues,

Apreiškimo lietuvių parapija, sulaukusi garbingo 25 ; 
metų Jubiliejaus, džiaugiasi nuveiktais per tą laikotarpį i 

darbais Dievui ir Tėvynei. Bet ne vien turi džiaugtis j 
šios parapijos lietuviai parapijiečiai. Šis įvykis turėtą | 

rasti nuoširdaus pritarimo kiekvieno letuvio kataliko i 

širdyje. Visi esate maloniai kviečiami dalyvauti šiose Į 
iškilmėse ir džiaugtis pasiektais laimeijmais drauge su j 

sukaktuvinės Parapijos nariais.
\

Bilietų galima gauti klebonijoje ir pas par. Komiteto 

narius.
Bilietas $2.00 asmeniui.

Vakarienės pradžia 6 vai. vak

prik 
istor

minis 
panai 
ko hį

Am
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IŠVAŽIUOJA Į LIETUVĄ

Šį penktadienį, gegužės 26 
d., Bremen laivu į Lietuvą 
išvyksta kunigai Pijus Le
kešis ir Juozas Aleksiūnas. 
Juodu Lietuvoje tikisi pra
būti apie 3 mėnesius.

Kun. Lekešis jau kelintą 
kartą vyksta į savo gimtąjį 
kraštą, o kun. J. Aleksiūnas 
pirmą kartą keliauja pama
tyti savo tėvelių gimtinę. 
Maspetho ir Angelų Karalie
nės parapijiečiai ir visi apy
linkės lietuviai iš širdies lin
ki abiem kunigams labai lai
mingos kelionės, gražių vai
šių Lietuvoje ir sėkmingo 
sugrįžimo.

Ypatingi linkėjimai lydi 
kun. J. x Aleksiūną, Angelų 
Karalienės par. kleboną, 
kurs kunigavimo 10 metų 
sukakčiai paminėti pasirinko 
aplankyti Lietuvą, pažinti 
jos gražiąją gamtą, jos ge
ruosius žmones, daug vargu
sius svetimųjų priespaudoje, 
atgavusius laisvę ir šiais ne
ramiais tarptautinių audrų 
laikais pasiryžusius ginti 
savo žemelę, savo laisvę vi
somis jėgomis. Žinome, kad 
kun. Aleksiūnui bus maloni 
kelionė, turint tokį prityrusį 
bendrakeleivį, kaip kun. Le- 
kešį.

Taigi, laimingos kelionės, 
nepamirštamų įspūdžių, ku

riais kviečiame Gerb. Ke- 
i liautojus pasidalinti ir su 
„Amerikos” skaitytojais.

IŠ ANGELŲ KARALIENES 
PARAPIJOS

Gegužės 25 d. mūsų para
pijos klebonas, kun. J. Alek
siūnas, minėjo savo kunigys
tės 10 metų jubiliejų pamal
domis bažnyčioje. Žmonių, 
kaip ryte, taip ir vakare pa
maldose dalyvavo daug.

Visai netikėtai mūsų kle
bonas kun. J. Aleksiūnas 
šiandien vakare išvyksta į 
Lietuvą, kurios jis dar nėra 
matęs. Šv. Vardo draugija ir 
visi kiti linki klebonui lai
mingos kelionės ir gražaus 
poilsio Lietuvoje. Linkime 
daug ko pasiekti ir sveikam 
sugrįžti.

Jaunimo klubas gegužės 
20 d. surengė draugišką sa
vo nariams vakarėlį, kuria
me visiems tikriems nariams 
buvo įteikti klubo ženkle
liai. Pavalgę, pasišokę jau
nuoliai išsiskirstė. Dv. va
das kun. J. Laurynaitis gavo 
nuo klubiečių gražią dovaną.

Parapijos ekskursijos lai
vu į Rey Beach bilietai par
duodami ir tikimasi, kad jie 
visi bus parduoti. Parapija 
turi tik 450 bilietų išparduo-
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Kun. N. Pakalnis, Apreiškimo par. klebonas, 
kurio vadovybėje iškilmingai minima parapijos 
25 metų sukaktis.

pirkti iš kalno. Galima pirk
tis pas sodalietes arba drau
gijos nares.

— Geg. 20. susituokė Mil- 
dreda R. Švilpaitė su Teodo
ru F. Martinu.

BROOKLYlfO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
IRI NO 6th STREET

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

Šventadieniais susltaru* 
Tel.: EVergreen 8-0239

ti. Kurie mano važiuoti, lai 
pasiskubina nusipirkti!
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XAVERAS STRUM5KIS
ĮSTAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR MANDAGIAI 
5U DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

SAVAS PAS SAVĄ.

Pirkite tik lietuvių gamybos „OVER GLOBE’ ’ avalynę ir 
tik lietuviškose krautuvėse. Čia jūs rasite visokios rūšies ir 
geros kokybės BATŲ, BATELIŲ, GALIOSIU, RUBBERS, 
ARCH SUPPORT, SLIPPERS, SNEAKERS ir moterims šil
ko KOJINES.

Užtikriname, kad

SUNDIAL 
SHOES

MILCHIUS SHOE SHOPS, Inc.
235 Grand St., tarpe Driggs Ave. ir

Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
56-27 Clermont Ave., Maspeth, N. Y. 
66-31 Grand Ave., Maspeth, N. Y• 
69-21 Grand Ave., Maspeth, N. Y.

pirkiniu ir kaina jūs būsite pilnai pa- į
tenkinti. Į

Šv. Vardo draugija sveiki
na savo kleboną kun. J. 
Aleksiūną, sulaukusį 10 me
tų kunigystės sukakties ir 
linki jam ilgiausių metų ir 
gražios, gražios sveikatėlės.

Šį penktadienį, geg. 26 d., 
parapijos salėje, šv. Vardo 
draugijos metinis balius. Vi
si, tur būt, žino šios- draugi
jos parengimus, nes kiekvie
name jų daug lankosi. Ma
nau, kad ir ši pramoga vi
sus patenkins, nes draugijų 
nariai deda pastangas, kad 
visi lietuviškai pasilinksmin
tų. Bene tai bus paskutinis 
balius prieš vasaros karš
čius. Visi dalyvaukime.

Amžinojo Rožančiaus 
Angelo Sargo draugijos 
sekmadienį per 9 vai. mišias 
bendrai eis prie Komunijos.

MASPETHO ŽINIOS

ir 
šį

Atvyks vyskupas
Vyskupas Kearney atvyks 

Maspethan birželio 3 d. ir 
suteiks sutvirtinimo sakra
mentą lietuvių bažnyčioje 11 
vai. ryte. Pirmoji Komunija 
vaikučiams bus geg. 30 d. 8 
vai. ryte.

Žinutės
_ Kun. P. Lekešis šian

dien Bremenu išplaukia Lie
tuvon, kur išbus keturis mė
nesius.

— Geg. 22 d. mirė Stanis
lava Eidukynienė ir palaido
ta Kalvarijos kapuose geg. 
25 d.

— Sunkiai serga J. Visoc
kis. Guli Kings County ligo
ninėje.

— Birž. 4 d. Altoriaus dr- 
jos išvažiavimui į Fort So- 
longą tikietus reikia nusi-

Gegužės 21 d. mūsų baž
nyčioje 4 vai. popiet įvyko 
procesija, kurioje sodalietes 
pagerbė Dievo Motiną Mari
ją, uždedamos jos statulai 
gėlių vainiką. Klebonas kun. 
J. Balkūnas pasakė 
gražų pamokslą.

Pagerbė
Gegužės 15 d. 30 kp. są- 

jungietės pagerbė savo darb
ščią narę Oną Petrulienę, 
uolią veikėją, artimą „Ame
rikos” bičiulę. Vakarą pra
dėjo pirm. M. Tamašauskie
nė malda, o vedėja buvo J. 
Skarulienė. Linkėjimų ir 
sveikinimų kalbas pasakė 
M. Tamošauskienė, O. Lizū- 
nienė, M. Zabelskienė, A. Ki- 
vytienė, V. Gražulienė, Tar- 
nauskienė, Navickienė, Tau- 
rienė, Raubienė, Paškauskie- 
nė, Bagočiūnienė, Nedzins- 
kienė, Valantiejienė, Jocie
nė, Kivytienė, Kuniškienė, 
Šimkienė, Petrulienės dukre
lė ir kitos. Visos linkėjo 
Petrulienei ir toliau dirbti 
visuomeninį darbą. J. S.

DR. ED W. ŽUKAUSKAS

4302 FLATLANDS AVENUE

Tel.,- EVergreen 7-1645

labai

DR A. .PETRIKĄ
<DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO 4th STREET

Tel. STagg 2-7177

NAUJAS KUNIGAS

Birž. 3 d. vyskupas T. E. 
Molloy kunigu įšventins Pra
ną K. Ramanauską. Pirmas 
iškilmingas mišias naujasis 
kunigas atlaikys birž. 4 d. 
šv. Stanislovo bažnyčioje, 
Brooklyne (Driggs Ave.). 
Sveikiname jauną Kristaus 
darbininką.

Lie. No. L886

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn

Kampas Roebling St.

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

didžiausia, geriausia, žemiau
sių KAINŲ IR LABIAUSIAI 
PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVE 

BROOKLYNE

VALANDOS: 
1—2 p p

Ir pagal b u tart) 
Tel.: NAvarre 8-1919

VALANDOS 
*—12 ryt® 
1— 8 Tat 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-6868

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Inc.

Savininkas — A. SHRUPSK1S
GERA DUONA - ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad ]le valgo tikrą Lietuvišką
Duoną, ’’GARSO’' KEPTUVE kepa geriausią lletuvlfiką duoną, kelkeus 

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

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

Tel. EVergreen 4-7142
SALDAINIU PALOCIUS

GERIAUSIOS ROSIES
Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI — PILTUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie ifi geriausios Smetonos. ALUS 18 geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
J. GINKUS

495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. j

Senas vynas, kaip seni draugai, 
kuo ilgiau stovi, tuo geresnį skonį 
jis įgauna.
Seni draugai mus pažįsta, nauji — 
mus pažins. Kada jūs ieškote geros 
kokybės, madų ir stailų, mūsų išti
sa eilė moteriškų suknių ir paltų 
(dresses and coats) jus įtikins, kad

/ Sutaupysit Pirkdami

f JULIUS DRESS SHOP
395 Grand St., arti Rodney St., 

Brooklyn

Lietuviškų

LITHUANIAN-AMERICAN 
IMPORT 4 EXPORT MITUI 
157 Chambers St., New York City 

REctor 2-2786

"MAISTO” Konservuoti}
KUMPIŲ—Hams & Picnic-Hams, 
Krapuose Paraugintų AGURKŲ

Užsakymai priimami nemažiau 3 dėžių kiekiams

gacija 
priešą 
Lietu1 
galim 
kimu 
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dar i 
mą, k
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Prancūz 
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