
939 dl

ŠTAI KAIP
---------------. I

Tiesa laimi!
Griūna „frontai”. J
Didele geda. f
Savi reikalai. F
Lietuvis iškąs!
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• Komiteto

kams šviesuoliams, kurie bu
vo baigę Vytauto Didžiojo 
Universiteto teologijos - filo
sofijos fakultetą. Buvęs švie
timo ministeris J. Tonkūnas 
buvo palikęs juos be duonos 
kąsnio, atimdamas jiems 
priklaususias literatūros ir 
istorijos mokytojų teises. 
Skriaudą atitaisė švietimo 
ministeris dr. L. Bistras, 
panaikindamas savo pirmta
ko aplinkraštį.

Amerikiečiai lietuviai ka
talikai dėl šio žygio gali 
ypatingai džiaugtis, nes 
jiems tuo reikalu teko ypa
tingai rūpintis. Minėtos ka
talikams skriaudos panaiki
nimo reikalu pernai pas 
aukštus vyriausybės asme
nis lankėsi amerikiečių dele
gacija su kun. J. Balkūnu 
priešaky. Džiaugdamiesi 
Lietuvos katalikų laimėjimu, 
galime pareikšti tik pasiten
kinimo nuolat giedrėjančia 
Lietuvos vidaus padange ir 
dar kartą pabrėžti įsitikini
mą, kad tiesa visada laimi.
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Komunistų įtaka visur 
braška, tad suprantama, ko
dėl Maskva taip lengvai lei
džia komunistinei spaudai 
keisti savo toną, gerintis ka
talikams, nešmeižti tikybi
niai nusiteikusių darbinin
kų. Didžiausias pralaimėji
mas komunistams buvo Is
panijos pilietinis karas, ku
riam jie paruošė dirvą, no
rėdami paimti Ispaniją į sa
vo rankas.

Šią savaitę naujas komu
nistams pralaimėjimas — 
Prancūzijos socialistai atsi
sakė toliau dalyvauti su ko
munistais vadinamame liau
dies fronte. Po 3 metų ben
dro darbo socialistai pama
tė, kad su komunistais ne
įmanomas joks bendradar
biavimas. Ir mūsiškiai „Nau
jienų” socialistai jau kratosi 
komunistų talkos, kuri reiš
kėsi per kelis metus vadina
mame Kongrese Lietuvos 
demokratijai atsteigti. Jau 
„Naujienos” drąsiai rašo, 
kaip komunistai pražudė Is
panijos respubliką.

Rodos, buvo džiaugtasi, 
kad išeivijos visa spauda 
paskutiniu laiku žymiai su- 
kultūrėjo. Deja, taip nėra. 
Dėl amerikiečių lietuvių kai 
kurios spaudos tono neretai 
tenka stipriai pečius suju
dinti ir net rausti.

Didžiausią gėdą lietuviams 
daro Chicagos komunistų ir 
Bostono neva socialistu laik
raščiai. šie spaudos leidiniai 
iokiu būdu neįstengia išlai
kyti padorios kalbos, rimto 
tono ribų. Nejau negalima 
surasti priemonių paveikti 
minėtą spaudą skaitančius 
lietuvius ta prasme, kad jie 
susiprastų darą gėdą visai 
išeivijai, remdami ir palai
kydami tokią spaudą?
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Visiems suprantama, kad 
savi reikalai artimiausi. Bet 
ši taisyklė ne visada pritai- 
kintina amerikiečiams lietu
viams. Taip, savas reikalas 
ir Lietuvos Ginklu Fondas, 
ir Klaipėdos pabėgėlių šelpi
mas. Bet ar ne savas reika
las. pavyzdžiui, Pasaulinės 
Parodos Lietuvių Dienos rė
mimas?
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Socialistai Atsiskyrė Nuo Komunistų
Paryžius. — Socialistų 

partijos atstovų suvažiavi
mas 5,490 balsų prieš 1,761 
nutarė panaikinti „liaudies 
frontą”, kurį jie 1936 metais 
buvo sudarę su komunistais. 
Suvažiavimas šiuo balsavi
mu pasakė, kad socialistai 
nutraukia bet kokius ben
dradarbiavimo santykius su 
komunistais.

Dalis atstovų pareiškė sa
vo nepasitenkinimo partijos 
laikraščiu, kurį redaguoja 
buvęs premjeras Blum. At
stovai pareiškė, kad laikraš
tis savo netiksliais praneši
mais apie užsienio politiką 
klaidinęs skaitytojus ir tar
navęs Maskvai.

Nuo šiol Prancūzijos so
cialistai neturės jokių ben
dradarbiavimo santykių ir 
su tomis grupėmis, kurios 
vra komunistų įtakoje.

Tos dienos tikslas pasiro
dyti daugtūkstantinėms ki
tataučių minioms su lietu
viška jėga, patriotingai nu
teikti savo jaunimą, kad jis 
visada žavėtus tuo, kas lie
tuviška. Jei lietuvių draugi
jiniai vienetai Pasaulinės 
Parodos Lietuvių Dienos į- 
vykdymo reikalams paauko
tu bent po vieną dolerį, susi
darytų labai graži suma, ku
ri būtu sunaudota reikšmin
gam tikslui.

Būdami dosnūs, būkime ir 
tvarkingi. Neužmirškime, 
kad Lietuvai parama tik ta
da bus visada užtikrinta, 
kai ir patys viduje, savo tie
sioginiuose reikaluose, būsi
me sudarę sąlygas lietuvy
bei ko ilgiausiai išlaikyti. 
Taigi, remkime ir tuos veik
snius. kurie ruošia lietuvių 
amerikiečiu visuomenei už
tikrintą šviesią ateitį.

Telegramų agentūra „El
ta” praneša smagią žinią — 
Lietuvos užsienio prekyba 
balandžio mėnesi Lietuvai 
buvo pelninga. Užsienyje per 
ta mėnesį1 Lietuva pirko į- 
vairių sau reikalingu prekių 
už 9 mil. 629 tūkst. litų, o 
užsieniui savo prekių par
davė už 14 mil. 852 tūkst. li
tu. Šie prekybos daviniai pa
rodo. kad ir Klaipėdos nete
kimas nesugniužino lietuviš
ko atsparumo. Taip, lietuvis, 
amžiais užgrūdintas, viską 
iškęs ir išsilaikys!

AMERIKOS LIETUVIŲ KATALI

KŲ VISUOMENINTO IR KULTŪ

RINIO GYVENIMO SAVAITRAŠ
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LIETUVOS PAVILJONAS
GAUSIAI LANKOMAS

New York. — Lietuvos Pa
viljonas Pasaulinėje Parodo
je turi didelį pasisekimą. 
Parodos Vadovybė gavo ke
lis prašymus iš įvairių mo
kyklų atsiųsti mūsų sky
riaus eksponatų nuotraukas. 
Gen. Konsulatas gavo tokį 
prašymą net iš Quebec, Ka
nadoje, iš oficialios įstaigos, 
prašant muralų ir kai kurių 
kitų eksponatų nuotraukų. 
Tą laišką rašęs Žemės Ūkio 
Ministerijos valdininkas nu
rodo, kad jį nustebino Lietu
vos pažanga žemės ūkio sri
tyje ir kad iš Lietuvos dau
gel senų valstybių galėtų 
imti pavyzdį.

Gegužės 26 d. New Yorko 
Miesto Public School moky
tojų suvažiavime konferenci
jos pirmininkas dr. Wendt 
rekomendavo mokytojams 
būtinai aplankyti Lietuvos 
Paviljoną, kur jie ras sau 
daug naudingos medžiagos. 
Paviljonas gausiai lanko
mas.

ITALAI GRĮŽTA NAMO

Cadiz. — Ispanijos pilieti
niame kare dalyvavę italų 
kareiviai šiomis dienomis 
baigia grįžti namo. Šią sa
vaitę pasiruošę laivais grįžti 
apie 20,000 italų karių, ku
riuos lydi apie 4,000 ispanų 
karių. Romoje įvyks didelis 
laimėjimo paradas, kuriame 
dalyvaus ir ispanų kariai. 
Manoma, kad netrukus Ispa
nija pasiųs atitinkamą skai
čių savo karių į Italijos val
domą Libiją, kur lyg ir bus 
atsilyginama Italijai už su
teiktą talką.

BUS IMAMA DAUGIAU 
KAREIVIŲ

Washington. — Kariuome
nės vadovybė pasiryžus per 
sekančius 13 mėnesių priim
ti į kariuomenę 115,000 nau
jų kareivių. Daugiausia nau
jų kareivių reikia karo avia
cijos skyriui. Bus panaudota 
naujausia propaganda, kvie
čianti jaunuomenę stoti į 
kariuomenę. Norima, kad į 
kariuomenę ypatingai stotų 
kaimų jaunimas.

Laivynas kitais metais 
priims tik apie 5,000 naujų 
kareivių.

NUSKENDĘS LAIVAS 
BUS IŠTRAUKTAS

Portsmouth. — Praeitą sa
vaitę nuskendęs povandeni
nis laivas „Squalus” bus iš
trauktas. Naudojami nau
jausi prietaisai ištraukimo 
darbams. Nuskendusiame 
laive šiuo metu yra tikros 
kapinės, priglaudusios 26 
asmenų lavonus. Išgelbėti 
jūrininkai visi sveiki. Nelai
mės priežastis vis dar tiria
ma.

Berlynas. 4- Nacių vado
vybė paskelbė* griežtą įsaky
mą, kuriuo uždrausta per
duoti per radiją bet kokias 
pamaldas, kurias iki šiol pa
rūpindavo katalikai ir pro
testantai. Perduodamų per 
radiją pamaldų labai pagei
davo ypač sergantieji, ku
riems tai būdavo didžiausia 
paguoda.

Rusija Nepritaria Trilypei Sąjungai

Londonas. — Prancūzija 
ir Anglija, galutinai pasira
šiusios trilypės apsigynimo 
sąjungos planą, šią savaitę 
pasiuntė jį Sovietų Rusijos 
vyriausybei. Paruošto plano 
pagrindiniai nuostatai yra 
šie: ,

1. Jei Anglija ar Prancū
zija būtų įtrauktos į karą 
Europoje ar būdamos užpul
tos, ar priverstos pildyti sa
vo pasižadėjimus kitų vals
tybių gynimo atžvilgiu, Ru
sija tada ateiti} visa savo 
pajėga Prancūzijai ir Angli
jai į pagalbą. Panašiai ir 
Rusija gautų pagalbą iš šių 
dviejų valstybių.

2. Trijų valstybių viena 
kitai ir kitoms valstybėms 
pagalba teikiama pagal Tau
tų Sąjungos paktą.

3. Bus vedamos derybos 
tarp trijų valstybių, kaip 
bus teikiama pagalba.

4. Visos trys valstybės su
tinka tartis, kai, jų nuomo
ne, gresia Europai karas.

5. Duodamos pagalbą susi
tariančios šalys prižada pa
gerbti interesus ginamosios 
valstybės (tai liestų Lenki
ją, kuri nenori, kad Rusijos 
kariuomenė būtų įleista į 
jos teritoriją).

6. Sutartis sudaroma pen- 
keriems metams.

Gegužės 31 d. vyriausio
Sovietų atstovų suvažiavimo riją, kur jis nuolat gyvena.

Lietuvos Sportininkai Pirmoje Vietoje
URBŠYS ATOSTOGOSE

Kaunas. — Užsienio reika
lų ministeris Juozas Urbšys 
išvyko ilgesniam laikui po
ilsio ir sveikatos pataisyti. 
Užsienio reikalų ministerio 
pareigas dabar eina ministe
rio pirmininko padėjėjas Ka
zys Bizauskas.

UŽDRAUDĖ SĖDĖJIMO
STREIKĄ

Harrisburg. — Pennsylva- 
nijos atstovų rūmai priėmė 
naują įstatymą, kurs už
draudžia sėdėjimo streikus, 
kaip neteisingus ir neteisė
tus. Įstatymas leidžia darbi
ninkams ir darbdaviams 
kreiptis į Valstybės Darbo 
Tarybą, kuri spręs abipu
sius ginčus. Darbo Santy
kių Tarybos nariu ateityje 
negalės būti joks asmuo, 
kurs dalyvauja politiniame 
darbe ar biznyje ar yra dar
bininkų unijos vadovybės 
narys.

Naujam įstatymui labai 
priešinasi ir darbo federaci
jos ir CIO vadovybės, nuro
dydamos, kad jis labai su
varžys darbininkų teises. 
Priimtas įstatymas nusiųs
tas gubernatoriui pasirašyti.

DINGO LAKŪNAS

Londonas. — Čia negauta 
jokių žinių apie amerikietį 
lakūną Thomas H. Smith, 
kurs gegužės 28 d. išlėkė 
mažu orlaiviu per Atlantą. 
Lakūno orlaivis tinkamas 
tik 250 mylių kelionei, bet 
Smith norėjo įrodyti, kad 
jis gali tuo orlaiviu perskri
sti Atlantą.

posėdyje Rusijos komisarų 
tarybos pirmininkas ir už
sienio reikalų komisaras 
Molotovas pareiškė, kad An
glį j os-Prancūzi jos pasiūly
mas nėra priimtinas, nes jis 
nepakankamai užkertąs ke
lią užpuolikui. Molotovas nu
rodė, kad į paktą neįtraukta 
Baltijos valstybių apsauga. 
Anglija ir Prancūzija, sakė 
Molotovas, pasitenkinančios 
gynimu tik tų valstybių, ku
rių nepriklausomybę jos yra 
garantavusios. Be to, Molo
tovas pareiškė, kad greitai 
Rusija atnaujins prekybos 
derybas su Vokietija.

Tame pat Sovietų atstovų 
suvažiavimo posėdyje pra
nešta, kad vyr. prokuroras 
Višinskis paskirtas komisa
rų pirmininko padėjėju.

PADEREWSKI IŠVYKO

New York. — Praeitą sa
vaitę Ignacas Paderewski, į- 
žymus lenkų pianistas, bu
vęs Lenkijos premjeras tu
rėjo duoti Madison Square 
Garden piano koncertą, bet 
prieš pat koncertą jį ištiko 
širdies smūgis. Gydytojas 
uždraudė jam skambinti ir 
įsakė visiškai ilsėtis.

Paderewski panaikino vi
sus numatytus koncertus ir 
šią savaitę išvyko į Šveica-

NACIAI UŽĖMĖ VYSKUPO 
NAMUS

Salzburg. — Vokiečių na
ciai užėmė arkivyskupo 
Waitz namus, juose apsigy
veno, o arkivyskupo baldus 
iškraustė į senų daiktų na
mą.

Prieš kurį laiką arkivys
kupas kreipėsi į patį Hitlerį, 
prašydamas pagerbti vysku
pijos nuosavybę, bet jokio 
atsakymo nesulaukė. Naciai 
labai neapkenčia arkivysku
po, nes jis nebalsavo, kai 
naciai užėmė Austriją ir rei
kalavo visus austrus daly
vauti „plebiscite”.

RESPUBLIKONAI RUO
ŠIASI 1940 METŲ RIN

KIMAMS

Washington. — Respubli
konų politinė padangė, ry
šium su 1940 m. įvyksian
čiais prez. rinkimais, šią sa
vaitę paryškėjo, nes jau vie
nas asmuo viešai pasisakė 
sutinkąs būti respublikonų 
kandidatu. Senatorius Ar
thur H. Vandenberg pareiš
kė savo draugams Michigan 
valstybėje, kad jis sutiks bū
ti respublikonų partijos kan
didatu prezidento rinkimuo
se, jei partija jį išrinks.

Savo pareiškime Vanden
berg pažymi, kad prezidento 
pareigoms 'jis numato tik 
vieną terminą — 4 metus; 
apie tai jis viešai skelbtų 
rinkiminėje kovoje, jei būtų 
išrinktas kandidatu.

TURKIJA SU PRANCŪ
ZAIS IR RUSAIS

Ankara. — Turkijos pre
zidentas Inonu respublikos 
partijos suvažiavime savo 
kalboje pareiškė, kad Turki
ja šiuo metu labai draugin
guose santykiuose su Pran
cūzija ir Sovietų Rusija ir 
kad šių ryšių bus stropiai 
laikomasi.

Šiomis dienomis Turkija 
pasirašysianti naują sutartį 
su Prancūzija.

GIMIMAS SUTEIKIA 
PILIETYBĘ

/ ■—, ■
Washington. — Vyriau

sias teismas išsprendė labai 
svarbios reikšmės bylą, ku
rioje išaiškinta ir patvirtin
ta, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių pilietybė pirmoje 
eilėje įgyjama gimimu šioje 
šalyje.

Darbo departamentas no
rėjo ištremti Mariją Elg, 32 
metų amžiaus merginą, kuri 
gimus šioje šalyje, bet maža 
tėvų išvežta į Švediją, iš kur 
ji sugrįžo 1929 m. Jos tėvas, 
jai būnant dar mažamete, 
atsisakė Amerikos piliety
bės. Darbo departamentas 
norėjo įrodyti, kad tėvo at
sisakymas pilietybės panai
kinęs ir dukters pilietybę, 
bet Vyriausias Teismas iš
aiškino, kad tėvo atsisaky
mas Amerikos pilietybės ne
palietė mažametės dukters 
pilietybės, nes ji, būdama 
nepilnametė, negalėjo pa
reikšti savo nuomonės ir va
lios.

——-——
Kaunas. — Gegužės 27 — 

28 d.d. Kauno ir tolimesnių 
vietų gyventojai, lankę spor
to stadijoną, pergyveno ypa
tingai įtemptus momentus, 
kai Lietuvos rinktinė krep
šinio komanda rungėsi dėl 
Europos pirmenybių^ Pasku
tinėse rungtynėse^ Lietuvai 
teko žaisti prieš Suomiją ir 
Italiją. Abiejų valstybių ko
mandas lietuviai labai leng
vai nugalėjo. Prieš suomius 
laimėta 112:9 taškų santy
kiu, o prieš italus 48:15.

Lietuvos krepšinio koman
da antrą kartą laimėjo Eu
ropos krepšininkų čempi jo
no vardą. Jai atiteko pirma 
vieta. Antrą vietą laimėjo 
Latvija, trečią — Lenkija, 
ketvirtą — Prancūzija, penk
tą — Estija, šeštą — Italija, 
septintą — Vengriją, aštun
tą — Suomija.

Pirmenybių žaidimai pra
ėjo didžiausiu pasisekimu. 
Juos uždarė ministeris pir
mininkas Černius. Lietuvos 
krepšinio komanda nugalėjo 
visas pirmenybėse dalyvavu
sias Europos valstybių ko
mandas.

GRASINA APVALYTI NE
ŠVARIĄ POLITIKĄ

—  . į ■

■ ■ ' ■

New Orleans. — Vyr. pro
kuroras Frank Murphy pa
reiškė, kad federalinė vy
riausybė yra pasiryžus 
smarkiai apvalyti nešvarią 
politiką valstybėse ir mies
tuose, jei vietiniai valdžios 
organai nesugebės ar nesi
ims žygių jos atsikratyti. Jis 
pažymėjo, kad Kansas mies
to ilgamečio politinio vado 
Pendergasto nuteisimas ir 
federalinio teisėjo Mantono 
byla New Yorke tik pradžia 
vyriausybės didesnės veik
los prieš nešvarią ir visuo
menę išnaudojančią politiką.

Murphy pažymėjo, kad de
mokratinė santvarka turi 
būti veikli, jei ji norima iš
laikyti. Demokratinė san
tvarka turinti pakankamai 
jėgų reikalingai veiklai, tik 
tenka jas tinkamai sunaudo
ti. Vyriausybė pradėjusi val
stybinę kampaniją nešva
riai ir visuomenę išnaudo
jančiai politikai išnaikinti ir 
tai būsią atsiekta.

MILIJONAI PAŠALPAI

Washington. — Nuo 1935 
m. balandžio 8 iki šių metų 
balandžio 30 d. nepapras
tiems pašalpos reikalams 
valdžia išleido 10 mil. 499 
tūkst. dolerių. Beveik pus
trečio milijono dolerių šios 
sumos išleista šiemet per 4 
mėnesius.

CHAMBERLAINO 
SUKAKTIS

Londonas. — Gegužės 28 
d. sukako lygiai dveji metai, 
kai ministeris pirmininkas 
Chamberlain pradėjo savo 
pareigas eiti. Jo valdymo 
metu Vokietija ypatingai su
stiprėjo, gaudama be jokių 
sąlygų Sudetų kraštą iš Če
koslovakijos, o vėliau ir vi
są Čekoslovakiją. Jam kovo 
mėnesį sukako 70 metų. .
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TARNAUTOJŲ 
PRIESAIKA
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$$2.75
$1.50

$2.00
$1.10
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$1.60

Vėsi rasa vis krenta taip sodriai krisdama, 
Naktis plačiai pravėrusi savus vartus.
Basa mergaitė, svajingai brisdama rasa, 
Vaikščioja po mylimuosius tėviškės laukus.

O, miela tėviške, koks malonus tas kvapas
Tavo kvapiųjų dobilų, laukų ir sodų!
Širdis ten skrenda, nuskrenda lyg varpo aidas — 
Tartum samanės grįždamos iš miško pievų.

Mėnulis šypsosi ir vis aukštyn vis kopia, 
Laisvai galėdams slėpinius nakties stebėti.
Tai pavargai, širdie, kaip skraidžiusi plaštakė! — 
Ne tau dabar nakčių dvelkimus beatspėti.

Diena palinko lyg nusvirus beržo šaka, 
Veltui dar lauktum jos — ji šiandien nebegrįš 
Išėjo ji kaip reta ir mylima viešnia — 
Pro debesis pralindo tik silpnas atspindys.
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Birželio 2 d., 1939 m.

IŠ TĖVŲ ŽEMES

Nors šioje šalyje konstitucija užtikrino sąžinės laisvę vi
siems gyventojams, bet nelaisvės šalininkai nesnaudžia ir 
nuolat mėgina žaloti prieš 150 metų įrašytus į konstituci
ją daugiau nei aukso vertės žodžius, kurie leido įvairiose 
valstybėse persekiotiems atkeliauti į šią žemę ir čia suda
ryti ramybės uostą. Kitose valstybėse kentę persekioji
mus dėl savo tikybinių ar politinių įsitikinimų čia' rado 
užuovėją ir sukūrė reikšmingų vertybių, kuriomis dabar 
gėrisi visas pasaulis.

Niekam ne paslaptis, kad šioje šalyje katalikai sudaro 
tik šeštą dalį gyventojų, bet, būdami gerai organizuoti, 
valstybės gyvenime suvaidina stambų vaidmenį. Katali
kų tikybos išpažinėjai kasmet skaičiumi auga, kasmet su
silaukia naujų bičiulių iš protestantų, visai netikinčių ir 
įvairių tikybų asmenų. Tai nepatinka griežtiems fanati
kams laisvamaniams bei kitų tikybų atsakomingiems as
menims. Katalikams priešingos jėgos kreipia savo di
džiausią dėmesį į ten, iš kur kyla katalikybės nuolatinio 
stiprinimo pajėgos.

Katalikų idėjai, tiesai ir svarbiesiems krikščionybės dės
niams skleisti viena svarbiausių įstaigų yra savos katali
kiškos mokyklos, kurios išauklėja, paruošia ištisas eiles 
nuoširdžių darbininkų apaštalų. Tai mato katalikų prie
šai ir jie deda visas pastangas, kad katalikų mokyklos 
negalėtų išsilaikyti. Svarbiausia kovos kryptis taikoma į 
pradžios mokyklas, kuriose padedamas pagrindas jaunuo
lio sieloje. Tai vienoje, tai kitoje šios šalies valstybėje 
bandyta apsunkinti katalikų vaikų siuntimą į privatines 
parapijų mokyklas. Bet, ačiū Dievui, tos priešininkų pa
stangos visur pradeda būti tinkamai atremtos.

Šiomis dienomis New Yorko gubernatorius pasirašė įsta
tymą, kurs leidžia katalikų ir šiaip visų privatinių mokyk
lų mokiniams naudotis valstybės parūpintais autobusais, 
vykstant į mokyklas ir grįžtant namo. Kol šis teisingas 
dėsnis įgava. ^privalomo įstatymo formą, katalikams ir jų 
draugams kitatikiams teko ilgai kovoti, kol laimėjo. Ka
talikų priešininkai bandė įtikinti, kad toks įstatymas su
kurtų katalikams privilegijuotą padėtį. Jiems nesvarbu, 
kad katalikai, išlaikydami savo lėšomis mokyklas, sutaupo 
milijonus valstybei, kad jie moka lygiaį su visais gyvento
jais nustatytus mokesčius.

Neseniai ir Illinois katalikai laimėjo svarbią bylą. Vie
nos apylinkės savivaldybė buvo išleidusi įsakymą, uždrau- 
dusį katalikams toje apylinkėje steigti savo mokyklą. Rei
kalas pateko į paties vyriausio teismo rankas ir ten suras
ta tiesa — ten pasakyta, kad katalikai tokie pat piliečiai 
ir todėl jiems teisės negali būti varžomos. Panašių laimė
jimų pasiekta ir kitose valstybėse.

Paminėti laimėjimai džiugina katalikus, kad šioje šalyje 
aukščiausios valstybės įstaigos vadovaujasi teisingumo 
dėsniais, nežiūrint katalikams priešingų jėgų labai didelės 
įtakos, šie faktai kvieste kviečia katalikus dar labiau 
jungtis draugėn, žinoti savo teises ir jas energingai ginti. 
Jei teisė nėra ginama, ji tampa neveikianti. Paminėti fak
tai taip pat liudija, ko siekia fanatikai laisvamaniai bei ki
tatikiai. Jie pripažįsta teisę laisvai tikėti, laisvai elgtis,

- bet tiktai sau, tik savo grupės žmonėms. Katalikų kelias 
yra platusis kelias, leidžiąs laisvai išpažinti savo tikėjimą 
ir pagal savo sąžinę tvarkyti savo gyvenimą. Katalikai 
taip pat turi neužmiršti, kad gyvenimas iš jų reikalauja

' nuolatinio budėjimo žmoniškumo teisių sargyboje.

(Antroji Lietuvos Minis- į menamų laikų gyvendama 
terio, pulk. p. Žadeikio, kai-į Baltijos pajūry ir abejose 
ba, angliškai pasakyta Pa
viljono atidarymo proga 
New Yorko Pasaulinėje Pa
rodoje š. m. gegužės 14 d., 
keletos tūkstančių dalyvių 
lietuvių ir amerikiečių aki
vaizdoje) : >

Garbės svečiai, Lietuvos 
bičiuliai,

Lietuvių tauta, viena
niausiu Europos tautų, Bal
tijos viena jauniausių res
publikų, turėdama savo tur
tingą istorijos praeitį (kaip 
kad šios salės paveikslai liu
dija), turėdama savo lietu
višką kalbą, kalbotyros mok
slininkų laikomą raktu į se
novės Sanskritą, nuo neat-

Didžiąja Lietuvos Kunigaik
štija vadinama, kuri XV 

i šimtmety, laikais Vytauto 
I Didžiojo, sūnaus Kęstučio ir 
Birutės palangiškės, buvo 
pasiekusi aukščiausios gar
bės ir reikšmės; ir štai čia 
to didvyrio stovyla viešpa
tauja patalpose šios paro
dos, kuri yra akyvas įrody
mas Lietuvos oficialaus da
lyvavimo šiame milžiniška
me sumanyme, pasauliui ži
nomam kaip New Yorko Pa
saulinė Paroda arba „Ryto
jaus Pasaulis”.

Kalbant apie šiandieninę 
Lietuvą, privalu neužmiršti 
reikšmingą faktą, kad Lie
tuva savo nepriklausomybę 
paskelbė 1918 metais 16 va
sario Vilniuje Didžiajam Ka
rui dar toli nepasibaigus. 
Per 20 metų nepriklausomo' 
gyvenimo Lietuvą daug ko 
laimėjo, bet ir daug skriau
dų patyrė, nes dėl taikos iš
laikymo jai teko daug savo 
gyvybiškų reikalu paaukau
ti. Tačiau Lietuvių Tauta, 
ištikima savo senam šūkiui: 
„Kas bus, kas nebus, bet lie
tuvis nepražus”, moraliai iš
augo ir sustiprėjo ir jos pa
siryžimas būti ir kovoti dėl 
nepriklausomybės yra nūnai 
kietas kaip uola. Lietuva su 
pasitikėjimu savo jėgoms 
žiūri pirmyn ir tikisi laimin
gesnės ateities, įsitikinusi 
galėsanti dalyvauti Ryto
jaus Pasaulio veiksmuose 
kaipo taikos ir pažangos ak
tingas faktorius.

Lietuvos dalyvavimas šio
je stebuklų parodoje, paro
doje taikingų pastangų tarp 
daugelio pasaulio tautų, yra 
gan greit grynai kultūros ir 
jausmo sumetimais, nes ma
ted j alio išrokavimo elemen-l 
tas atpuola jau vien dėl toj 
kad Lietuvos prekybos san
tykiai su Amerika ne tik 
kad tebėra beveik dar užuo
mazgoje, bet ir sudaro net 
problemą tam tikru atžvil
giu, ypač po netekimo vie
nintelio jūros uosto, kuris 
Lietuvai reiškė palyginamai 
tiek pat daug, kiek New 
Yorkas reiškia Amerikai.

— Dailininkas Petras Rim
ša išvyko į Šveicariją spaus- voje vėsus, tačiau žiemken- 
dinti naują Šaulių Sąjungos 
20 metų sukaktuvėms pami
nėti medalį. Vėliau P. Rimša 
Italijoje iš bronzos liedins 
savo kūrinius: Karo dievai
tę, Lietuvos Mokyklą ir ki
tus. Atliedintoji iš bronzos 
Lietuvos Mokykla bus per
siųsta Pittsburgh© universi
tetui, kur yra įrengtas lietu
vių kambarys.

— Kipras Petrauskas pa
davė pareiškimą įstoti į 
Šaulių Sąjungos eiles. Parei
škime K. Petrauskas rašo: 
„Dirbsiu šaulių eilėse, kiek 
mano jėgos leis, mano tėvy
nės labui ir garbei, o lemia
mai valandai atėjus esu pa
siryžęs paaukoti savo gyvy
bę”.

— Nuo giružės 9 d. „Lie
tuvos Aidas” pradėjo eiti 
per dieną 3 kartus. .

— Iš spaudos išėjo turiz
mo draugijos suredaguotas 
anglų kalba informacinis 
leidinys apie Lietuvą „Visit 
Lithuania”. Leidinyje yra 
Lietuvos istorinė apžvalga ir 
krašto miestų bei vasarvie
čių aprašymas. Leidinys 
gausiai iliustruotas.

— Gegužės 10 d. prisiekė 
tautai ir valstybei apie 1,200 
Švietimo Ministerijos tar
nautojų. švietimo ministe
ris Bistras savo prakalbo
je, be kitko, pasakė, kad jei 
valdininkai duos gerą pavyz
dį ir po savo tiesioginio dar
bo, tai tas daug prisidės 
prie geresnio auklėjimo.

— Kauno pašto moterų 
šaulių būrys „Jūratė” paau-

— Artimiausia visuotinė ko j o Ginklų Fondui 1,000 lt. 
dainų šventė numatoma 1943 ' Albinas Jankūnas Motinos 
m., kartu su Lietuvos nepri- dienos ir šeimos savaitės 
klausomybės 25 metų sukak- proga vietoje dovanos savo 
tuvėmis.

— Jau pasirašyta sutartis 
su rangovais pastatyti lakū
nams Dariui ir Girėnui pa
minklą Vytauto Kalno ąžuo
lyne. Paminklas būsiąs baig
tas 1940 metų birželio 1 d.

Kaunas. — Gegužės 
i prisiekė ir davė iškilmingą 

pasižadėjimą tautai ir vals
tybei užsienių reikalų minis
terijos tarnautojai. Užsienių 
reikalų ministeris Urbšys 
savo žodyje, priminęs, kad 
valdininkai už savo tarnybas 
gauna iš valstybės atlygini
mą, todėl jų darbo faktas 
dar nesudaro kokio nors 
nuopelno, pabrėžė, kad tau
ta gali būti ir tėra gyva 
per pasišventimą. Pasišven
tėliai, o ne paprasti samdi
niai prikėlė mūsų tautą į 
nepriklausomą gyvenimą, 
pasišventėliai gynė ją kovos 
laukuose, pasišventėliai šian
dien triūsia jai nuošaliai, be 
triukšmo, bet su amžinos

1 reikšmės rezultatais.

didžiojo 
kartais 
Gintaro Kraštu, apytikriai 
susideda iš 5 milijonų asme
nų, kurių betgi tik pusė te
gyvena nepriklausomos Lie
tuvos globoje, kai kita pusė 
randasi už Lietuvos politi
nės sienos; taip, pavyzdžiui, 
veik trys ketvirčiai milijono 
gyvena šiose Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse ir jų 
bent 25,000 gyvena štai čia 
pat Didžiajame New Yorke.

Lietuva, praeities istorijos 
šviesoje, jau XIII amžiuje 
buvo žinoma kaipo karalystė 
(karaliaus Mindaugo valsty
bė) ; vėliau Lietuva pragar
sėjo kaipo plati imperija,

Lietuvos žmonės yra dė
kingi didžiajai Amerikos 
tautai už įvairius prielanku
mo veiksmus praeityje ir 
užtai Lietuvos vyriausybė 
tikisi atsilyginti savo prie
volių išpildymu prie pirmos 
progos ir tikisi, kad tolimes
nis draugingų santykių pa
gilinimas tarp Lietuvos if 
Amerikos bus įvykdytas 
kaip kultūrinėje, tai ir eko
nominėje srityse.

Lietuvai, kaip matėm, te
ko nukentėti matomai dau
giausia dėl to, kad Lietuvai 
lemta būti mažųjų valstybių 
tarpe, tat net ir šis palygi
namai kuklus Lietuvos šioje

Parodoje pasirodymas, anot 
panelės Avietėnaitės, Lietu
vos Generalinio Komisaro 
Parodos reikalams, nėra 
lengvas dalykas. Tačiau Lie
tuvos vyriausybė skaitė sa
vo malonia pareiga atsiliepti 
į malonų pakvietimą, gautą 
iš Jūsų didžiai gerbiamo did
vyriško Prezidento, giliai 
atjautė reikalą paženklinti 
savo pagarbą Amerikos pa
stangoms ir idėjoms, tuo pa
čiu mostu geisdama prisidėti 
prie pagerbimo atminties 
Jurgio Vašingtono, Tėvo 
šios Naujojo Pasaulio milži
niškos demokratijos, galop 
norėdama pabrėžti įvertini
mą to Amerikos populiaru
mo Lietuvoje, kuris jaučia
mas visuose krašto kampuo
se net kone visose šeimose, 
— rado priemonių nugalėti 
visas kliūtis, taip, kaip ir 
mūsų Komisaras ir mūsų 
čionykštis Generalinis Kon
sulas rado palankų ir su
prantantį talkininką asme
nyje pono Grover Whalen, 
New Yorko Pasaulio Paro
dos Pirmininko, ir išsirūpi
no reikiamo patarnavimo 
iš p. Whaleno pagelbininkų. 
Išdavoje tokio kilnaus Lie
tuvos vyriausybės nusista
tymo šios Parodos atžvilgiu 
ir tokios talkos iš Parodos 
pareigūnų pusės, aš džiau
giuosi galįs pareikšti: štai ir 
mes. Tat, vardu mano vy
riausybės, skelbiu šios Paro
dos Lietuvos skyrių esant 
atidarytą.

motinai paaukojo Ginklų 
Fondui 75 lt. Vilniečiai taip 
pat gausiai aukoja Ginklų 
Fondui.

— Šiais metais visos Lie
tuvos pradžios mokyklos tu
rėjo turto už 41,314.704 lt.: 
nekilnojamo turto (žemės ir 
namų) už 33,489,053 lt. ir 
kilnojamojo turto už 7,825,- 
651 lt.

— Birželio 10 d. Kaune į- 
vyks Lietuvos, Latvijos, Es
tijos ir Suomijos Rotary 
klubų konferencija. Gegužės 
10 d. įvyko Kauno rotariečių 
klubo tradiciniai pietūs, ku
riuos aplankė ministeris pir
mininkas gen. Černius; svei
kinimo prakalboje, tarp kito 
ko, pasakė: „Visų visuome
nės sluoksnių ir visų organi
zacijų, jų tarpe ir rotarie
čių, parama vyriausybei gali 
daug padėti jos siekimus į- 
gyvendinti”.

— Taupomosios Valstybės 
Kasos jauniems taupytojams 
paskatinti jau keturi metai 
skiria jiems už uolų taupy-.
mą premijas. Jaunieji taupy-'gimė 12,875 kūdikiai, mirė 
tojai taupo 120 Taupomųjų 11,008 asm. ir priaugo 1,867 
Valstybės Kasų skyriuose ir asmenys.
77 taupytojai jau gavo pre- — Gausingiausia šeima 

Telšių valsčiuje ir apskrity
je yra Vasiliauskų, Dirkste- 
lių kaime, kurioje buvo 18 
vaikų, iš kurių 12 užauginti 
ir 6 mirę.

— Per paskutinius trejus 
metus gaisrai Lietuvoje pa
darė daugiau kaip 10 mil. li
tų nuostolių. Vien pernai 
miestuose sudegė turto už 
3,993,700 lt. vertės, o kai
muose — 4,902,700 lt. Prie 
nuostolių padidinimo daug 
prisidėjo didžiulis Palangos 
gaisras. Sudegusio turto 
draudimo suma miestuose 
siekė 50 proc., o kaimuose 
tik 30 procentų.

čiai labai gražiai atrodo. 
Vaismedžiai turi užmezgę la-

■ bai daug žiedų. Laukiama 
i gero derliaus. Pievos dėl lie- 
• taus stokos vėlai tepradėjo
■ želti.
i — Klaipėdą prijungus 

prie Vokietijos, ten gyveni-
■ mas žymiai pasunkėjo. Sun

kių sąlygų nebepakęsdami ir 
išsiilgę, į Palangą naktimis 
perbėga ne tik suaugę žmo
nės, bet vaikai. Du mokykli
nio amžiaus berniukai atbė
go net namiškius palikę 
Klaipėdoje.

— Jungtinių Amerikos 
Valstybių Pasiuntinybė Kau
ne praneša, kad asmenys, gi
mę Lietuvoje, jau gali vėl 
įsiregistruoti be pirmenybės 
imigracijos vizoms gauti. 
Tačiau, nauji asmenys, kurie 
pirmą kartą įsiregistruos, 
negali tikėtis sulaukti savo 
eilės laukiančiųjų sąraše 
anksčiau, kaip už vienerių 
ar daugiau metų.

— Šiais metais 2,316 pra
džios mokyklų turi knygynė
lius. Knygynėliuose yra 910,- 
407 kngų. Kiekviename kny
gynėlyje yra vidutiniškai po 
393 knygas. Knygų vertė 
2,530,098 lt.

— Praėjusiais metais Lie
tuvoje veikė 321 plytinė, iš 
jų 305 kaimo plytinės. Plytų 
gamyba praėjusiais metais 
pasiekė 85 milijonų. Visos 
plytinės pernai į savo įmo
nes įdėjo apie 1 mil. lt., tiek 
pat numatoma ir šiemet. 
Laukiama, kad pramoninės 
ir kaimo plytinės šiemet pa
gamins apie 100 milijonų 
plytų.

— 'Birželio 23 — 25 d.d. 
įvyksta Lietuvos Šaulių Są
jungos 20 metų jubiliejinis 
rinktinių kuopų ir skyrių at
stovų suvažiavimas. Birželio 
23 d. įvyks sporto šaudymo 
ir šaulių chorų varžybos, 24 
d. — šaulių chorų dainų die
na ir 25 d.. iškilmingos pa
maldos ir paradas.

— Statybos kolonijoje 
Klaipėdoje suvokietintos vi
sos lietuviškų vardų gatvės. 
Prezidento Smetonos • alėja 
pavadinta Adolf Hitler Stra
sse, Liepos gatvė — Her
mann Goering Str., Dariaus 
ir Girėno g. — Boyenstr.

— Gegužės 22 d. sukako 
20 metų Lietuvos kariuome
nės karių laikraščiui „Ka
riui”. šis laikraštis pirmą 
kartą pasirodė 1919 m. ge
gužės 22 d. pavadinimu „Ka
riškių Žodis”, o nuo 1920 m. 
pavadinimu „Karys”. Šian
dien „Karys” turi per 20,000 
skaitytojų ir sėkmingai gili
na tėvynės gynimo idėją ka
riuomenėje ir visoje tautoje.

— Per pirmuosius 3 mėne
sius buvo 6,369 jungtuvės,

mijas. Mokyklinio amžiaus 
jaunimo taupymo duomenys 
per eilę metų vaizduoja to
kią raidą: 1935 m. sausio 1 
d. jaunųjų taupytojų buvo 
2,159, 1937 m. — 4,249, o 
1939 m. jau 5,460. Jų sudėtų 
indėlių bendra suma 1935 
m. sausio 1 d. siekė 407,- 
000 lt., 1937 m. — 470,00 lt. 
ir 1939 m. — 742,00 litų.

— Per visus 1938 m. Mari
jampolės apskrityje į 3 pie
nines ir 51 nugriebimo punk
tą pristatyta 12,650,000 kilo
gramų pieno. Daugiausia 
pieno pristatyta Kalvarijos 
pieninėn.

— Nuo gegužės 15 d. 
valstybinės įstaigos, ba 
ir kt. pradeda darbą nuo. 
vai. ryto ir dirba ligi 2 
popiet. Krautuvės nuo šį 
dienos atidaromos ir uždaij 
mos vieną valandą anksčiai 
Švietimo ministerija išsfe 
tinę j o pradžios ir vidinį 
nėms mokykloms aplinkraj 
tį, kuriame nurodoma, ht 
ir mokyklos prisitaikytu 
prie naujai nustatytų val
džios įstaigoms darbo valau- 
dų ir tokiu būdu pradėtų 
mokas nuo 7 vai. ryto.

— Lietuva dalyvavo tai) 
tautinėse jojimo lenktynės^ 
Varšuvoje gegužės 27 d

— Žemės Banko tarpndy. 
biniame pasitarime statį 
klausimais nutarta pagyvin
ti esamąjį prie banko staty
bos skyrių, kuris jau yra) 
vykdęs daug statybų Klai
pėdoje ir Šventojoje.

— Šiuo metu Lietuvoje y- 
ra 125 viešosios valstybinės 
bibliotekos ir kelios privati
nės. Renkama statistinė me
džiaga, kiek iš viso Lietuvo
je yra bibliotekų. Viešiu 
valstybinių bibliotekų ska-J 
tykias aplankė 1926 m. -; 
274,296 skaitytojai, o S 
m. — jau 476,246 skaityto
jai. Į namus iš viešųjų vals
tybinių bibliotekų paimta 
1936 m. — 280,720 knygų, o 
pernai — jau 457,307 knygų.

— Šių metų pradžioje Lie
tuvoje buvo 1,316 pramonės 
įmonių su 38,227 darbinin
kais ir tarnautojais. Svar
biausias pramonės centras 
— Kauno miestas, kur metų 
pradžioje buvo 409 įmonės 
su 15,204 darbininkais. Be 
to, Kauno apskrityje veikė 
41 įmonė. Atmetus Klaipė
dos krašte buvusias pramo- į 
nes įmones (jų ten buvo 190 [ 
su 9,795 darbininkais), Kau-1 
nas yra didžiausias Lietuvos 
pramonės centras, kuriame * 
dirba apie 55 procentai visų 
Lietuvos pramonės darbinin
kų. Stambiausias po Kauno 
pramonės centras dabar yra 
Šauliai, kur metų pradžioje 
buvo 152 pramonės įmonės 
Tačiau ten daugiausia smul
kios įmonės, užtat jose dir
bo tik 4,077 darbininkai.

— Lietuvoje šiuo metu y- 
ra valstybinių amatų moky
klų 9 su 1,895 mokiniais ii 
privatinių 15 su 1,224 moki
niais. Mokytojų valstybinėse 
amatų mokyklose yra 198, o 
privatinėse — 157. Iš viso 
amatų mokyklose turima 
3,019 mokinių su 355 moky
tojais. Prekybos mokyklų y- 
ra valdinės 3 su 413 moki
niais. Jose mokosi 168 ber
niukai ir 245 mergaitės. Iš 
viso prekybos mokyklų yra 
4 su 444 mokiniais. Amatų 
kursij iš viso yra 16 su 679 
mokiniais. Amatų ir kitų 
profesinių kursų, kurie trun
ka nuo 3 — 6 mėnesių, yra 
28 su 980 mokiniais. Iš viso 

i yra 77 mokymo įstaigos su 
5,354 mokiniais. Visuose kur
suose ir mokyklose dirba 
591 mokytojas.

— Dabar projektuojama 
statyti naują bažnyčią Šven
tojoje, prie kurios statybos 
prisidės ir Telšių vyskupijos 
kurija. Ligi šiol šventosios 
uosto žmonės eidavo melstis 
į Palangos klebono Galdiko 
ūkyje, Būtingės kaime, esan
čią koplytėlę.

— Šiomis dienomis Rasei
nių miesto gyventoja T. pa
gimdė trynukus — du ber
niukus ir vieną mergaitę. 
Motina jaučiasi gerai, nauja
gimiai kūdikiai normalūs, 
sveiki ir, atrodo, visi galės 
augti.
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Iš Musų Veikimo Centro
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois.

Lietuvos reikalais
Lietuva ir visa mūsų tau

ta pergyveno skaudų smūgį. 
Atplėštas nuo jos Klaipėdos 

•kraštas. Šis skaudus įvykis 
smarkiai sukrėtė ir mus, A- 
merikos lietuvius. Ir mes dėl 
jo darėme žygius, protesta
vome. ALRK. Federacijos 
centro valdyba dar prieš 
Klaipėdos užgrobimą išsiun
tinėjo kablegramas į Euro
pos sostines ir telegramas į 
atitinkamas šio krašto val
džios įstaigas, prašydama, 
kad užstotų Lietuvą. Į Lie
tuvos vyriausybę Federacija 
atsiliepė prašydama, kad 
šiuo kritišku Lietuvos mo
mentu atstatytų tautoje vie
nybę, kad suburtų prie vals
tybės vairo geriausias tau
tos jėgas. Be to, į Amerikos 
lietuvių visuomenę atsiliepė 
prašydama, kad ji aukotų 
Lietuvos apsipynimui stip
rinti ir Klaipėdos pabėgė
liams šelpti.

Federacijos valdyba iš sa
vo pusės padarė viską, kas 
buvo galima padaryti. Šiuo 
laišku skyriams pakartoja
ma, kad Lietuva šaukia mū
sų pagalbos ir dėl to atliki
me savo pareigą — per įvai
rius parengimus, specialiai 
surengtose pramogose ir ki
tokiais būdais raginkime 
tautiečius gausiai aukoti 
Lietuvos gelbėjimui. Aukas 
siųskime per prie Federaci
jos veikiantį Tautos Fondą.

Šiomis dienomis Federaci
jos valdyba iš Tautos Fondo 
įteikė Lietuvos Ginklų Fon
dui $525.00, o Klaipėdos pa
bėgėlių šelpimui $35.15. Kaip 
greit bus gauta daugiau au
kų iš skyrių ir apskričių bei 
šiaip jau iš kolonijų, jos tuoj 
bus išsiųstos Lietuvos Gink
lų Fondui arba Klaipėdos 
tremtiniams šelpti. 0

Šia proga primenama, kad 
būsimame Federacijos kon
grese bus pasiūlyta kasmet, 
tinkamu būdu minėti skau
dųjį mūsų tautoje įvykį — 
Klaipėdos užgrobimą Kovo 
22 d., taip kaip Spalių mėn. 
9 d. minime Vilniaus krašto 
užgrobimą. Netenka abejoti, 
kongresas tą sumanymą už-

S. RIŪKAS

Žmogėdrų Karalius
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— Žinai, jeigu kas nors 
mano amžiaus tvirtina ne
valgęs žmogienos, yra mela
gis, — aiškina mums senas 
vadas Memeketna, — mes 
visi esame jos valgę.

Jis ištiesia savo juodą 
ranką ir parodo į vieną pro 
šalį einantį vaiką:

— Ar matai čia tą vaiką? 
Jeigu aš jo tėvą kovoje nu
galėčiau, tai nusukčiau jam 
galvą ir jį išsikepčiau! Aš 
esu vyriausias vadas, ir jei
gu jūsų, baltųjų čia nebūtų, 
man mirus turėtų netekti 
gyvybės dar 20 žmonių ir 
viena iš mano žmonų gyva 
turėtų lipti į mano kapą.

Ir prisiminimas senųjų 
laikų suspaudžia vado širdį. 
Jis yra tradicijų saugotojas 
ir santykiuose su valdžios 
įstaigomis jis moka manda
giai ir net meiliai elgtis; jis 
rodo savo simpatijas tiek 
protestantų, tiek katalikų 
misijai: savo dukteris siun
čia jis pas protestantus, o 
sūnus pas katalikus; jo apie 
100 žmonų yra sudarę gau
sią šeimą, kurios reikalams 
jis su malonumu atsiduoda.

Senieji jo apylinkės gy

girs. Pasvarstykime šį klau
simą susirinkimuose.

Federacijos kongresas
ALRK. Federacijos kon

gresas šiemet įvyksta rugsė
jo mėn. 12 ir 13 d.d., Ap
reiškimo par. salėj, Brook
lyn, N. Y. Atvykę į kongresą 
atstovai ir svečiai turės pro
gos dalyvauti Lietuvių Die
noj New Yorko Pasaulinėj 
Parodoj. Referatus kongrese 
skaitys — dr. K. Pakštas, 
Lietuvos universiteto profe
sorius, kun. J. Miliauskas, 
šv. Trejybės par. klebonas, 
Wilkes-Barre, Pa., Matas 
Zujus, „Garso” redaktorius 
ir kun. V. Masiulis iš Brook
lyn, N. Y. Šių metų kongre
sas ypatingai bus svarbus, 
dėl to iš anksto ruoškimės.

Jaunimo atstovybė
Prie Federacijos Centro 

susidarė mūsų Jaunimo At
stovybė, kuri jau turėjo po
rą susirinkimų, pasidalino 
pareigomis, sudarė veikimui 
planus. Jaunimo Atstovybė 
susidarė iš šių asmenų: 
pirm. Juozas Bulevičius, vi- 
cepirm. Ant. J. Mažeika, 
sekr. EI. Matulionytė, ižd. 
V. T. Kvetkauskas. Patarėją 
paskirs Kunigų Vienybė. 
Jaunimo atstovybė nutarė 
rengti Amerikos lietuvių ka
talikų sporto olimpiadą, kuri 
bus L. Vyčių seimo metu, 
rugpiūčio mėn. 8, 9 ir 10 dd., 
Kearney, N. J. Jaunimo At
stovybė — tai Federacijos 
sekcija, dėl to ji veiks su Fe
deracijos žinia ir su jos pa
rama.

Aušros Vartų paveikslas
Federacijos Centrui yra 

prisiųsta didelių, gražių Vil
niaus Aušros Vartų paveiks
lų, kurie parduodami po 50 
c., ir mažų paveikslėlių su 
Vilniaus malda, giesme, ku
riai yra ir gaidos. Šie pa
veikslėliai parduodami po 1 
centą. Tinka chorams giedo
ti bažnyčiose per tautos 
šventes. Chorai prašomi už
sisakyti.

Mokesčiai ir aukos
Pastaruoju laiku į Federa

cijos iždą įplaukė šios pini- 

ventojai yra krikščionybei 
nepalankūs, tai yra tradici- 
jonalistai: „Kas pagal savo 
krašto papročius rengiasi ir 
gyvena, tas taip pat turi pa
gal juos ir melstis”. Jaunes
nieji galvoja irgi taip pat, 
bet jie išeina iš priešingo 
nusistatymo; jie yra pažan
giai civilizuoti. „Mes rengia
mės, kaip baltieji, todėl nori
me ir jų religijos”. Galima 
būtų manyti, kad labai ma
ža Evangelijos šviesos te- 
prasiskverbia, kad galima 
būtų šias tamsias pažiūras 
sugriauti.

Atskiri žmonės yra įpai
nioti į šio tinklo kilpas ir 
dar anksčiau spiečiasi į krū
vą apie savo vadus, kurie su
daro tam tikras bendruome
nes, vadinamas „klanais”. 
Atskiri žmonės yra tik prie
monė, o vadas yra tikslas — 
gyvas išsireiškimas bei api
būdinimas vieno stipriai su
daryto ratelio, kuris kiek
vieną priešingą grupę par- 
bloškia. 

I

Kiekvienas svetimtautis y- 
ra priešas ir prieš kitatau
čius viskas yra leista, prieš

Europos krepšinio pirme
nybių, įvykusių gegužės 21 
— 28 d.d. Kaune, ženklas. 
Pirmenybes laimėjo Lietu
vos krepšinio komanda, nu
galėjusi septynių valstybių 
komandas.

gų sumos: Liet. R. K. Susi
vienijimo Amerikoje kuopos 
užsimokėjo duokles į Fede
racijos Centrą po vieną do
lerį: 151, Joliet, Ill., 169, 83, 
254, 54, 20, 1, 103; Moterų 
Sąjungos — 56 kp.; Šv. Pet
ro ir Povilo dr-ja, Braddock, 
Pa.; Šv. Baltramiejaus drja, 
Waukegan, Ill.; Šv. Rožan
čiaus dr-ja, Newark, N. J.; 
Federacijos sk., So. Boston, 
Mass., $5.00; Šv. Jurgio par. 
draugijos, Philadelphia, Pa.
— $11.00; Dievo Apveizdos 
par. dr-jos, Chicago,, Ill. — 
$9.00; Brooklyn, N. Y. dr-jų
— $11.00; Pittsburgh, Pa.,
Fed. 52 sk. — $11.00; Rock
ford, Ill. — $4.00; Chicago,
Fed. sk. — $3.00; Bridge
ville, Pa. — $3.00; Worces
ter, Mass. — $14.00; Water-;
bury, Conn. — $16.00. Aukos 
įvairiems reikalams: Kings
ton, Pa. — $3.70; Federaci
jos apskritis, Pittsburgh, Pa.
— $44.50; Federacijos ap
skritis, Brooklyn, N. Y. — 
$25.00; Spring Valley, Ill. — 
$16.00; Fed. apskr., So. Bos
ton, Mass. — $21.80; Šv. 
Jurgio par., Philadelphia,
— $35.15; Fed. 12 sk., Cice
ro, Ill. — $22.00.

Leonardas Šimutis, 
ALRKF. Sekretorius.

jį negalioja joks įpareigoji
mas.

Net tos bendruomenės na
riams vado atstovas neturi 
reikšmės ir yra bejėgis; nie
kas negali apie jį nieko 
spręsti, jei jis yra protėvių 
įkūnijimas, 

e
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1937 metų gale lazaristų 
misijonieriai pranešė Bikoro 
misijai Belgų Konge, kad 
Tumlos-Berongo vadas Mba- 
ka apsikrikštijęs. Šios trum
pos žinutės pagrindine min
timi buvo, laimėjus sunkią 
vidinę kovą, tikras visos va
do įtakos pasauliui išsižadė
jimas. Prieš šį savo pasiry
žimo įvykdymą negrų kara
liukas visas savo sumanymo 
pasekmes buvo numatęs šal
tu, blaiviu žvilgsniu: nesi
skubindamas jis ilgai svars
tė, girdėjo balsų už ir prieš 
ir viską giliai apgalvojo. 
Mbaka eidavo į Ntondą, ly
dimas vietinio gongo garsų, 
apsilankydavo protestantų 
bažnyčioje, ir su pagarba 
dalyvaudavo pamaldose. Bi- 
kore jis klausydavosi katali
kų misijonieriaus arba kate- 
kisto: „Matema na ngai ajali 
na mtemba” — „Mano šir
dis yra pilna abejojimų...”

— Katekistas Simfonijo-

AMERIKA

Trijų Kryžių Kalnas Vilniuje
Kasdieną, kai skaidrūs pa

vasariški saulės spindulių 
pluokštai blyksteli virš ži
bančių miesto bažnyčių bo- 
nių ir kryžių, bemaž vidur- 
miesty, aukštame kalne nu
švinta, sublizga trys didžiu
liai kryžiai, kurie ne vieno 
praeivio prašalaičio patrau
kia akį, o žingeidus keleivis 
visada klausia, kokie tai 
kryžiai, kodėl jie čia pasta
tyti. Ir ne tik keleiviai, bet 
ir mažieji, po ilgos žiemos, 
išėję su tėveliais pasivaikš
čioti nuolat klausinėja:

— Tėveli, ko tie kryžiai 
liūdnokai rymoja kalno vir
šūnėje, kas juos pastatė?

— Klausyk, vaikeli, — 
pradeda pasakoti žilagalvis 
paūgėliui savo anūkui, — 
dabar kiti laikai, kitados gy
veno čia žmonės, kurie šį 
miestą savo šventove laikė, 
kurie tautos širdimi vadino. 
Gera tada buvo ir pačiam 
seneliui miestui. Ilgu pasa
koti, tu ir taip neatsiminsi, 
tad prisimink tik pačias 
svarbiausias apie miestą ir 
tuos kryžius žinias.

Štai ten, matai, yra Trijų 
Kryžių kalnas, nuo Pilies ar
ba Gedimino kalno skiria jį 
nedidelė vingiuota Vilnelės 
upelė. Senų senovėje upelė 
tekėjo kita kryptimi, šiapus 
Gedimino kalno. Didysis Lie
tuvos kunigaikštis Gedimi
nas buvo sakęs perkasti kal
ną anapus pilies kalno, su
jungti juo Vilnelės ir Neries 
vandenis ir tuo būdu apsau
goti pilį nuo nuožmių ir daž
nų priešo puolimų. To kalno 
vaga dabar ir teka Vilnelė, 
kuri srauniomis savo bango
mis nuolat plauna puošnius 
Trijų Kryžių kalno šlaitus.

Gal girdėjai, yra išlikęs 
gražus apie Trijų Kryžių 
kalną ir narsų lietuvį karei
vį pasakojimas, kuris kita
dos keliavo iš lūpų į lūpas 
po visą plačiąją Lietuvos ša
lį-

Senovėje Vilniaus miestą 
dažnai puldavo įvairūs prie
šai, o ypač kryžiuočiai. Kar
tą kryžiuočiai buvo padarę 
smarkų puolimą ir užėmę 
Trijų Kryžių, tada Plikuoju 
vadinamą, kalną. Iš čia bu

nas darosi nekantrus; kate- 
kumenams trūksta rimtumo: 
jie nieko nesupranta iš to, 
ką aš sakau. Jie rengiasi 
krikštui ir ieško savo geidu
liams patenkinti neteisėtų 
žmonų; tai išeina iš blogos 
Tubos-Su vado įtakos, kuri 
visur kiaurai persisunkia; ti, nei kankinti. Jeigu jums 
jis apgauna net patį tėvą atvykus kaiman sako: „im- 
misijonierių: jis meldžiasi kite šitą chikvangą, kito 
daug, bet žmonas turi pen- duoti jums mes neturime”, 
kias. Juk vistiek pat: tiek,— tai imkite tą duoklę ir
katekumenas, tiek stabmel
dys būdamas negali turėti 
jokio džiaugsmo iš Dievo žo
džio. Nuo 1930 iki 1936 me
tų Mbaka krypsta čia į vie
ną, čia į kitą pusę; pagaliau 
nusistato už katalikų tikėji
mą: nors protestantai, be 
abejo, mažiau stato reikala
vimų, kaip katalikai, bet vis 
dėl to, kada jis apsistoja 
Ntonde, nebeieško jų bažny
čios; pamaldų metu jam ma
loniau yra pasilikti gulimoje 
kėdėje savo tautiečių aki
vaizdoje.

Misijonierius parodo dau
giau kantrybės, kaip jo ka
tekistas: jis meldžiasi pats 
už Mbaką ir ragina taip pat 
ir kitus už jį melstis. Jis lau
kia, kol išmuš šiam stabmel
džiui Dievo žadėtoji valan
da, kurio teisingumas pada
rys jam įspūdį. 

vo sumanę pulti ir užimti vi
są Lietuvą. Plikasis kalnas 
tą žiemą buvęs ledais nuklo
tas, slidus, negalimas priei
ti. Atsiradęs narsus lietuvis 
kareivis — Jasinskas, kuris 
aštriai pasikaustęs savo žir
gą ir greitai užjojęs ant kal
no, ir paėmęs nelaisvėn patį 
kryžiuočių magistrą. Didysis 
Lietuvos kunigaikštis, suža
vėtas kareivio sumanumu, 
pabučiavęs jį, apdovanojęs 
herbu ir paskyręs jam 7 An
takalnyje kalnus.

Senovėje Trijų Kryžių kal
ne buvo įvykdomos nusikal
tėlių bausmės. Vieta tam 
reikalui tyčia parinkta, kad 
miesto gyventojai matytų, 
kas gresia tiems, kurie vei
kia prieš įstatymus.

Proseniai pasakodavo, kad 
už prasižengimus Trijų Kry
žių kalne didžiojo kunigaikš
čio Algirdo laikais buvę 
pakarti du jo dvasiškiai.

Klausyk, ši vieta įdomiau
sia, pastebėjo senelis. Kaip 
žinoma, kunigaikštis Algir
das buvęs pasikvietęs Vil
niun vienuolius pranciško
nus, kad jie Lietuvoje pla
tintų krikščionių tikėjimą. 
Kartą, kai Algirdas buvęs iš 
miesto išvykęs, vietos gy
ventojai užpuolę vienuolius. 
Septynis nusivarę ant Trijų 
Kryžių kalno, tris jų nukry
žiavę, o keturis nuo kalno į- 
metę Vilnelės upėn. Pargrį
žęs Algirdas liepęs toje pat 
vietoje nužudyti visus tuos 
nusikaltėlius, kurie nukan
kino vienuolius.

Vėliau Vytauto laikais, to
je vietoje kur buvo nužudyti 
vienuoliai, buvo pastatyti 
trys aukšti ąžuoliniai kry
žiai. Tie kryžiai nuolat buvo 
taisomi, atnaujinami ir išli
ko iki 1864 metų. Tais me
tais, kada visa Lietuva buvo 
žiauraus ruso pavergta, ka
da Vilniaus krašte viešpata
vo caro vietininkas žiaurus 
general-gubernatorius Mu
ravjovas, jam įsakius buvo 
nukirsti tie mediniai kryžiai 
ir kalno viršūnėje sudeginti.

Tame kalne yra daug pa
laidotų narsių šio krašto gy
nėjų, kurie 1863 m. buvo su
kilę prieš rusų valdžią ir no-

Argi seniai jis sakė kalbą 
su daugeliu gestų ir išraiškų 
savo policijų valdininkams 
ir vachmistrams; negro kal
ba yra, kaip kokia gerai ne
vaidintos teatro rolės ištrau
ka.

— Jūs neturite nieko muš- 

būkite ja patenkinti. Neikite 
į namus plėšti ir patys apsi
rūpinti. Dar kartą sakau, 
nemuškite! Nesakykite, kad 
aš nesu gana griežtas, ir 
mano valdiniai geriau manęs 
klausytų, jei aš griežtesnis 
būčiau. Į tai aš jums atsa
kau: čia atvyko tėvas misi- 
jonierius ir paskelbė santai
ką ir teisingumą. Dabar aš 
esu to mokslo šalininkas ir 
misijonieriaus mokinys: argi 
aš, apleidęs koplyčią, turiu 
mušti žmones ir juos išnau
doti?

Savo neapribotos valdžios 
Mbaka nevartoja niekais net 
nei savųjų apgynimui, ar iš
teisinimui. Kartą jo sūnus 
nusigėrė; jis tuojau liepė jį 
įmesti į kalėjimą. Misijonie- 
riui priminus, kad tai vis 
dėlto esąs jo sūnus, Mbaka 
atsake: „tai tiesa, mano tė-

GENEROLO RAŠTIKIO 
PAREIŠKIMAS

Kaunas. — Lietuvos ka
riuomenės vadas brig. gen. 
St. Raštikis, viešėdamas 
Varšuvoje, priėmė lietuvių 
ir lenkų spaudos atstovus, 
kuriems, be kito ko, pareiš
kė, kad pasikalbėjimai, ku
riuos jis turėjo su Lenkijos 
respublikos prezidentu, Len
kijos maršalu, ministru pir
mininku, užsienių reikalų 
ministru ir kitais lenkų vy
riausybės ir kariuomenės at- 

rėjo nusikratyti jų viešpata
vimu. Deja, sukilimas buvo 
numalšintas, daug sukilėlių 
didelėje Lukiškių aikštėje 
buvo sušaudyta ir čia Trijų 
Kryžių kalne palaidota.

Šitie, ką dabar tam kalne 
matos, saulės spinduliuose 
paskendę trys balti kryžiai 
buvo pastatyti 1916 m. iš 
gelžbetono.

Kukliai, kaip matai, atro
do tie trys kryžiai, bet jie 
gražiai puošia Vilniaus mie
stą, o pačiame kalne, kartu 
su tais kryžiais glūdį daug 
paslaptingos ir gražios se
novės, — baigė pasakoti se
nelis savo anūkui ir abudu 
nužingsniavo Aušros Vartų 
link.

ŠALDYTUVŲ IR RADIO KRAUTUVE
Didelis pasirinkimas

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

RADIO:
Philco, Zenith, General Electric, Stromberg- 
Carlson ir Emerson;

Taipgi Visoki Kiti Elektriniai Namams Reikmenys.

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

Tel. NEwtown 9-5969
________________________________________ J

DĖL 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. ¥.
Tel.: EVergreen 8-2343

ve, bet kada aš sėdžiu teis
mo kėdėje, mano širdis nebė
ra tėvo širdis, bet tik teisė
jo”.

«• #
*

Didžiausia kliūtis, kurią 
Mbaka turi nugalėti, yra jo 
žmonos. Jau net prieš 20 
metų buvo atėjusi jam min
tis krikštytis, bet tada jis 
galvojo, kad per sunku jam 
esą išsižadėti savo žmonų, 
turtų ir įtakos. Tai nėra tik 
paprastas savo geidulių ne- 
suvaldymas, bet jėga ir ry
šys visos socialinės padėties, 
kuris jį su šventuoju Augus
tinu priverčia sušukti: „Ry
toj! Aš irgi noriu vieną die
ną priimti Dievą į savo šir
dį, bet tik ne šiais metais, o 
ateinančiais. Aš turiu pen
kias žmonas, iš kurių ketu
rias sekančiais metais atlei- 
siu ir tik pirmąją, su kuria 
aš gyvenau daugiau kaip 
trisdešimt metų ir kurią la
bai myliu, pasiliksiu”.

Reikėjo dar vieno nedide
lio akstino, kuris šią gerai 
paruoštą sielą išjudintų iš 
vietos. Tai padarė nuosta
biai gerai viena filmą apie 
pragarą. Po šios filmos se
anso vado vyrai guli aplin
kui linksmai liepsnojantį 
laužą, vadas, išeidamas ant 

stovais, įtikino jį dar kartą 
dėl Lenkijos simpatijų nuo
širdumo Lietuvos atžvilgiu. 
Atgimusi Lietuva dėl da
bartinių sąlygų turi tenkin
tis neutralumo politika, ku
rią ji nuo kelių metų pasiry
žusi veda kartu su kitomis 
Pabaltijo valstybėmis. Ta
čiau, prisilaikydama neu
tralumo, Lietuva yra pasiry
žusi ginti iki paskutiniosios 
savo nepriklausomybę ir at
stumti, prireikus, su ginklu 
rankoje kiekvieną pasikėsi
nimą prieš ją.

„Su pasitenkinimu konsta
tuoju, kad čia radau visišką 
mūsų politikos supratimą. 
Mūsų tarpvalstybinių santy
kių normalizacija pasistūmė
jo šiais metais žymiai į prie
kį. Neabejoju, kad tie santy
kiai tarp abiejų valstybių į- 
gaus kaskart draugingesnę 
formą ir kad netrukus priei
sime santykius, pagrįstus 
visišku abipusišku pasitikė
jimu. O pasitikėjimo atmos
fera mums leis išspręsti 
daug dalykų, kurių išspren
dimas kitose sąlygose būtų 
neįmanomas”.

Kiekvienas biznierius, ku
ris skelbiasi „Amerikoje,” 
vertas mūsų skaitytojų pa
ramos.

savo gulimosios kėdės su 
jais kalbasi: — Mes juodie
ji juokiamės iš visko ir vis
kuo abejojame, bet jūs ma
tėte pragarą? Kaip ten bai
su!

Vienas sargybinių ir vėl 
surado išeitį iš nemalonios 
padėties:

— Pragaras, vade, yra 
kažkas baisaus, bet mane 
vis dėlto vienas dalykas ra
mina: iki šiol pragare yra 
tik baltieji; juk nei vieno 
juodojo ten liepsnose nema
tėme.

Bet Mbaka vis dėlto pasi
lieka susimąstęs...

Pagaliau jis pasiryžta, jis 
norėtų savo naująjį namą 
pasišventinti ir ten su savo 
teisėtąja žmona apsigyven
ti. Kitos žmonos galėtų ša
lia jo viename mažame na
melyje gyventi ir laukti ga
lutinio persiskyrimo valan
dos. Bet misijonierius tai at
meta ir kaip kadaise kitados 
Natanos karaliui Dovydui 
išsireiškia:

— Ar jūs mažiau baustu- 
mėte tą vagį, kuris pavogtą 
daiktą, užuot paslėpęs virtu
vėje, paslėptų kambaryje?

— Ne, aš tuoj supykčiau 
lygiai smarkiai.

(Bus daugiau)
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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

Birželio 2 d., 1939 m.

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
STUDENTŲ IR PROFESE- 

SIONALŲ SEIMAS

Marianapolis. — A. L. K. 
Studentų ir Profesionalų są
jungos metinis seimas šie
met šaukiamas liepos 1 — 
d.d., šeštadienį ir sekmadie
nį, Marianapolio kolegijoje. 
Į seimą kviečiami sąjungos 
kuopų atstovai, nariai ir visi 
lietuviai katalikai šviesuo
liai, kuriems rūpi organizuo
tas lietuviškas darbas.

Seimas bus pradėtas iškil
mingomis pamaldomis Mari
anapolio kolegijos koplyčio
je, o posėdžiai vyks kolegi
jos salėse. Vietinės kuopos 
seimo rengimo komisija pa
sirūpins, kad visi svečiai bū
tų maloniai priimti.

Manoma, kad prie progos 
p. V. Stašinskas papasakos 
ir apie New Yorko Pasaulinę 
Parodą ir joje mums svar
bią, artėjančią Lietuvių Die
ną. Prakalbose dalyvaudami, 
išgirsime oficialius praneši
mus ir tikrus paaiškinimus. 
Svarbu dalyvauti gausin
giausiai. F. P.

Ona Teleišaitė su Mykolu Irų vedėjai neturėjo tinkamo, 
šeštoku. Vestuvių apeigos 
praėjo labai įspūdingai. Jau
navedžiams linkime geriau
sio pasisekimo šeimyninia
me gyvenime.

— Mūsų parapijos choras 
pakviestas dalyvauti New 
Yorko Apylinkės Lietuvių

Pasaulinės Parodos 
vių Dienos jungtinio 
dirigentas, komp. J. 
čius, šiomis dienomis išvyk
sta lankyti chorų, užsirašiu
sių dalyvauti Pasaulinėje 
Parodoje. Birželio mėnesį 
komp. Žilevičius lankysis to
kia tvarka:

5 d. — Westfield, Mass.; 
6 — Gardner, Mass.; 7 — 
Worcester, Mass.; 8 — Ath
ol, Mass.; 9 — Worcester, 
Mass.; 12 — Cambridge, 
Mass.; 13 — So. Boston, 
Mass. (par. choras); 14 — 
Brockton, Mass.; 15 — Nor
wood, Mass.; 19 — Wilkes- 
Barre, Pa.; 20 — Plymouth, 
Pa.; 21 — Pittston, Pa.; 22 
— Scranton, Pa.; 23 — 
Kingston, Pa.;. 25.4- Wilkes- 
Barre, Pa. — Lietuvių Die
na; 26 — Binghamton, N. 
Y.; 27 — So. Boston (Gabi
jos ir Radio chorai); 28 — 
Worcester, Mass, (jungtinis 
choras); 29 — Providence, 
R. I.; 30 — Lawrence, Mass.

Geg. 21 — 23 d.d. įvyko 
40 vai. atlaidai. Pamokslus 
sakė kun. Skripka iš Bing
hamton, kun. Petraitis iš 
Worcester, Mass., kun. Stri
maitis iš Albany ir kun Or- 
vidas iš Schenectady. Žmo
nės gausingai lankėsi, bet 
galėjo būti ir daugiau.

Geg. 24 d. par. salėje įs
teigtas Federacijos skyrius. 
Atstovauta Susivienymo 103 
kp. (sumanytojai!), šv. Pet
ro ir Povilo, šv. Jurgio, šv. 
Marijos moterų draugijoms. 
Yrą vilties, kad 
Rožančiaus dr-jos 
atstovai.

Į skyriaus v-bą
pirm. P. Norkeliūnas, rašt. 
A. Žiemys, ižd. P. Grybaitis.

Nutarta kreiptis prie visų 
draugijų, prašant aukos Lie
tuvos ginklų fondui ir rengti 
tam tikslui bendrą vietos lie
tuvių išvažiavimą.

Gerb. vietos lietuviai! Da
bar jūsų eilė paremti mūsų 
sumanymus. Aišku, visi su
jungta pajėga nuveiksim 
daug naudingo Tėvynei.

Ant. Žiemys.

Atvyksta V. Stašinskas
Birželio 7. d. pas mus at

vyksta Lietuvos Konsulato 
New Yorke atašė Vytautas 
Stašinskas. Jis dalyvaus ir

7 kalbės Klaipėdos pabėgė
liams surengtose prakalbose 
tautinėje salėje, 928 Moya- 
mensing Avė. Bus ir kiti žy
mūs svečiai kalbėtojai.

— Gegužės 21 d. pasklido 
klaidinga žinia ir pateko į 
„Ameriką”. L. Žilinskas ne
mirė, yra gyvas 
mų sveikinamas 
giausius metus.

— Sekminės
atšvęstos. Kolumbo vyčiai 
mūsų bažnyčioje priėmė Ko
muniją. Teko išgirsti gražių 
pamokslų apie šv. Dvasią.

— Gegužinė procesija gra
žiai pasisekė. Dalyvavo šv. 
Vardo dr-jos vyrai, vaiku
čiai, mergaitės ir moterys 
baltai pasipuošę. Bažnyčioje 
pagarbino giesmėmis Švč. 
Panelę Mariją. Vakare apie 
8 vai. katedroje suteiktas 
Sutvirtinimo sakramentas

Nepamainoma Atsakomybė
Mes Egzaminuojame Akis ir 

Išrašome Receptą, Suprojek
tuojame, Pagaminame ir Pri
taikome Akinius, kada tik rei
kalinga.

Mes pataisėme akis virš 500 
Gydytojų ir Profesionalų žmo
nių, lygiai kaip ir jų šeimoms 
ir pacientams.

Drs. Schonger & Stenger
OPTOMETRISTS

394 - 398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

331 - 335 Division Ave.
STagg 2-8342

J. B. S. CO.

tiems, kurie neseniai priėmė 
katalikybę. Mūsų bažnyčioje 
priimta apie 40 atsivertėlių, 
kuriuos kun. L. J. Mendelis 
priruošė prie Sutvirtinimo 
sakramento.

— Švento Rašto 50 egzem
pliorių jau užsakyta. Balti- 
moriečiai noriai deda savo
centus, kad įsigytų iš Lietu- Dienoje liepos 4 d. 
vos Šv. Raštą.

— Dvasinė kelionė į šv.‘ 
Pranciškaus vienuolyną Wa-' 
shingtone organizuojama.1 
Jau laikas trumpas, galės1 
iki birželio 8 d. užsirašyt, 10 
d. autobusai reik užsakyti. 
Prašom paskubėti.

— Ir Bažnyčios priešai
nemiega. Bolševikai per Sek
mines surengė pikniką, kur 
ir nesusipratusių katalikų 
nuvažiavo. J. K.

Moterų ratelio žaidimų 
karas gegužės 10 d. gerai 
pavyko, žmonių prisirinko 
daug, buvo pilna salė. Rate
lio pirmininkė Paulauskienė 
atidarė vakarą, paaiškinda
ma Moterų Ratelio tikslą ir 
norą prisidėti visuomeniš
kam veikime. Jos kalba en
tuziastiškai priimta. Regu
liariam susirinkime paauko
ta Klaipėdos pabėgėliams 
sušelpti. Moterų Ratelis ta
ria nuoširdų ačiū visiems at
silankiusiems pirmam pa
rengime.

Korespondentė.

Geg. 27 d. par. choras su
rengė gražų lietuvišką balių 
su lietuviškų liaudies dainų 
programa. Žmonių buvo 
daug, ypač jaunimo. Choris
tės pasipuošė gražiomis lie
tuviškomis suknelėmis. Už 
tai reikia jas tikrai pagirti. 
Dainų programai vadovavo 
A. Stanišauskas. Visas jau
nimas ir kiek tik buvo salė
je publikos traukė lietuvišką 
dainelę. Šio vakaro pelnas 
choro kelionei į Pasaulinės 
Parodos Lietuvių Dieną. 
Daug darbavosi Žukauskai
tė, Brilvičius, Mockevičius, 
Burnotas, Rybokas, Minal- 
ga, mokyt. Tamušiūnas, Tus- 
kiūtė, Vilčinskaitė (Wilson), 
Radvilas ir kiti. Salėje su 
jaunimu buvo kunigai J. 
Kazlauskas ir V. Ražaitis.

Parapijos piknikas bus 
liepos 9 d. gražiame Bridge
port© parke — Montrey 
Park, kur bus visokio spor
to. Visi dainuos drauge su 
choru.

Jaunuoliai pradėjo viens 
po kito vestis. Labai pagirti
na, kad tai daro savo bažny
čioj, nebėga kur kitur. Kaip 
tėveliai, taip jaunimas spie
čiasi prie savo gražios baž
nytėlės.

Pas choristus galima gau
ti Pasaulinės Parodos Lietu
vių Dienos ženklelių. Kurie 
įsigys tą ženklelį, parems 
Lietuvių Dieną Pasaulinėje 
Parodoje ir savo jaunimą. 
Ženklelio kaina tik 25 c.

— Šį šeštadienį, birželio 3 
d., 10 vai. ryte iš Pier B. iš
vyks mūsų parapijos eksur- 
sija laivu į Rye Beach. Va
žiuosime drauge su Elizabe- 
tho parapijiečiais. Visi kvie
čiami pasinaudoti šia proga.

— Birželio 9 — 19 d.d. į- 
vyks parapijos naudai ruo
šiamas karnavalas.

— Iškilmingai susituokė

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.

Šio išvažiavimo darbinin
kais išrinkti:

Prie baro: J. Matiečius, D. 
Anilionis, M. Zabita, Ip. Za- 
gokas, L. Graibis, Lutvinie- 
nė, Dan. Pockus.

Valgyklos globėjai: galiū
nas, Senkus, Bernatonis.

Bilietus parduos laive: Z. 
Cibaitis, M. Pečiukaitis.

Virtuvėje dirbs: Balandie- 
nė, Norbutienė, Degutienė, 
Grinčienė, Kirvilevičienė, 
Peckuvienė, Miliukienė, Oku- 
lionienė, Kačionienė, Senkie- 
nė.

Patarnautojos prie stalų: 
Liutvinienė, Savickienė, Mer
ritt, Krantauskienė, Goštau- 
tienė, Klišienė, Lisevičienė.

Bilietus įeinant atiminėja: 
A. Kirvilevičius, V. Berna
tonis, K. Bernotas, J. Gausa.

Šokių tvarkytojai: A. 
Plungis, Zacharevičius.

Pardavėjos: Vaitulionienė, 
Misiukevičienė; prižiūrėto
jas

populiaraus giesmyno, ku
riame būtų sukrautos visos 
reikalingiausios ir dažniau
siai giedamos giesmės. Tik 
štai neseniai tenka man pa
imti į rankas žinomo Chica- 
gos lietuvių muziko Antano 
S. Pociaus „Giesmynas”, 
gražiai išleista, 205 puslapių 
knyga. Tiesiog pasidžiaugti 
reikia paėmus ją į rankas. 
Nereikės dabar nei vargoni
ninkams, nei giedoriams dai
rytis įvairiuose lapeliuose, 
kaip ligi šiol buvo, bet vie
noje vietoje turės visas rei
kalingiausias giesmes, nes 
pats knygos autorius, kaip 
ilgametis vargonininkas, ge
riausiai žinojo, kokias gies
mes reikėjo surinkti į Gies
myną.

A. S. Pocius savo Giesmy
ną pradėjo jau minėta „Pul
kim ant kelių”, toliau eina 3 
Advento giesmės, 10 popu- 
liariškiausių Kalėdų gies
mių, 9 Gavėnios giesmės, 5 
Velykų giesmės, 2 skirtos 
Sekminių šventėms, 24 gies
mės prie Švč. Sakramento 4 
į švč. Trejybę, 7 giesmės į 
Švč. Jėzaus Širdį, į Šv. Pa
nelę atspausdinta 15 gies- 

( mių lietuviškų ir 3 lotyniš
kos, 7 giesmės skirtos įvai
riems šventiesiems, Graudūs 
Verksmai, įvairūs giedoji
mai, kaip Litanijos, sekma
dienio mišparų tekstai, atsa
kymai šv. Mišių metu ir vi
sa eilė kitų. Maldų tekstai 
pridėti tik prie Graudžių 
Verksmų ir Litanijų. Visų 
giesmių gaidos aiškiai, šva
riai atspausdintos, vienam 
arba dviem balsam giedoti.

Visiems bažnytinio giedo
jimo menininkams, muzi
kams ir dainininkams, pa
tartina iš leidėjų, iš Chica- 
gos L.R.K. Vargonininkų 
provincijos išsirašyti.

V. Uždavinys.

J. Dvareckas iš Worcester, 
Mass. — $4.00.
Apsigynimo Fondui

Hartford, Conn. WS. sky
rius — $25.00;

J. Dvareckas iš Worcester, 
Mass, vienas šautuvui pirkti 
— $21.00.

Viso — $167.00.
Aukotojams ir aukas 

kant pasidarbavusiems
neralinis Konsulatas nuošir
džiai dėkoja.

Ko nežavi bažnytinė muzi
ka? Kas nesidžiaugia išgir
dęs bažnyčioje tokią puikią 
mūsų poeto Antano Strazde
lio giesmę „Pulkim ant ke
lių”? Nenoromis linksta ke
liai, pakyla maldingumas, 
užsimiršta dienos rūpesčiai, 
ieškoma ir randama kažin 
kas gražiau, aukščiau, kil
niau. Ir jei Amerikos lietu
vių katalikų bažnyčiose ne
būtų gražiųjų giesmių, jei 
nebūtų giedama puikioji 
„Pulkim ant kelių”, kurią ir 
lenkai iš lietuvių pasisavino, 
kurią giedą Lenkijos bažny
čiose, tai ir Amerikos lietu
vių jaunimas nesiveržtų gal 
taip į 
chorus, 
Didelis 
darbas
kų, ypač vargonininkų, kurie 
visa širdimi dirba gražiai 
bažnytinei muzikai, giesmei, 
chorams.

Jautrus poetas ir muzikas 
kompozitorius kun. J. Žida- 
navičius, per ilgus metus 
tarnaudamas Dievui ir Am
sterdamo parapijos lietu
viams, gerai suprato muzi
kos reikšmę bažnyčioje ir 
jausdamas trūkumą lietuviš
kos giesmės bažnyčioje, pats 
yra nemažai sukūręs ir gies
mių (žodžių) ir melodijų, 
kurios ne vienoje bažnyčio
je, abejose pusėse Atlanto, 
yra giedamos. Galima tik 
džiaugtis gražiu šio senelio 
darbu ir būti jam dėkin
giems.

Ligi šiol tačiau bent Ame
rikos lietuvių parapijų cho-

Atsiųsta paminėti nauji 
Sakalo leidiniai:

Antanas Miškinis, „Keturi 
miestai”. 6 poemos apie Lie
tuvą. 160 psl. 4 lt. Sakalo 
leidinys.

Išvaržyto savanorio, kai
mo dukters, patekusios į 
miestą, dalia, Lietuvos lais
vės ir kūrybos kelias, naujų
jų gyvenimo viešpačių dar
bai tėvynės ir savo naudai ir 
skaistaus ateities miesto pa
veikslas — visa tatai poeto 
sukurta atvira širdimi ir 
aukštai vertinga menine for
ma.

Faustas Kirša, „Pelenai”. 
Antroji satyrų knyga. 64 
psl. 3 lt. Sakalo leid.

Šioje knygoje yra 4 nau
jos giesmės iš mūsų gyveni
mo skaudulių ir negerovių, 
kurios iškeltos stipriais, ryš
kiais vaizdais, ypač apie tau
tos skausmus, senus knyg
nešius, naujus muitininkus, 
lėbones, karjeristus, litera
tūros kritikus ir kt.

Petras Cvirka, „Kasdienės 
istorijos”. Novelės? Su J. Mi
kėno iliustracijom. Viršelį 
piešė T. Kulakauskas. 184 
psl. 3 lt. Sakalo leid.

Ši nauja Cvirkos knyga 
rodo ne tik jau žinomą auto
riaus realaus gyvenimo pa
jautimą, bet ir puikią nove
lės kompoziciją bei klasiškai 
išbaigtą stilių.

Stasys Yla, „Krikščiony
bės įvedimas Lietuvoje”. 160 
psl. 2.50 lt. Sakalo leid.

Knygoje nagrinėjamas 
krikščionybės įvedimo reika
lingumas, įvedimo pavėlavi
mas, įvedimo reikšmė ir baž
nytinės bei kultūrinės klai
dos ir ar jos buvo išvengia- . 
mos.

F. Šaliapinas, „Mano gy- , 
venimas”. Autobiografija su . 
dainininko atvaizdu. Įžangą 
parašė prof. B. Sruoga, ver
tė A. Braziulis. 232 psl. 2.50 
lt. Sakalo leid.

Nuo kurpiaus mokinio, 
| knygrišio, miesto sodo links- 

__ 2.1
' Peterburgo gastrolių didysis 

; Paterson, N. J. S.L.A. 101 menininkas pasakoja įvykius 
kuopa — $5.00;

Scrantono Lietuvių Orga- vengdamas asmeniškų ( pa- 
nizacijų Sąryšis — $25.00.

II. Apsigynimo Fondui
So. Boston, Mass. „Lietu

vių Jaunimo Ratelis 
$10.00.

Viso — $254.10.

L Klaipėdos pabėgėliams
So. Boston, Mass. Sanda

ros Moterų Klubas — $137.- 
00;

So. Boston, Mass. S.L.A. 
176 kuopos iš Neponset, 
Mass, bankete surinkta — 
$7.10;

Toronto, Ontario, Canada
S.L.A. 236 kuopa — $14.00;

Boston, Mass. S.L.A. 43 
kuopa — $25.00;

Waterbury, Conn. S.L.A.
11 kuopa — $10.00;

J. Kničiūnas iš E. Milli-'mų vaidintojų dalyvio iki 
nocket, Maine — $1.00; 'Peterburgo gastrolių didysis

Klaipėdos pabėgėliams
Nutley, N. J. lietuviai — 
$7.00;

Lowell, Mass. S.L.A. 173 
kuopa — $10.00;

Wilkes-Barre, Pa. Progre
syviųjų Lietuvių Klubas — 
$25.00;

Hartford, Conn. WS. sky
rius — $25.00;

Rochester, N. Y. draugi
jos (DLK. Gedimino Draugi - 
gija $25.00, L.D. ir Politinis 
Klubas $10.00, L.S. ir Dūk-! 
terų Draugija $10.00) — 
$45.00;

Wilkes-Barre, Pa. S.L.A. 
115 kuopa — $5.00;

11. Thea von Harbou, „Indy 
kapas”. Romanas. Išvertė J. 
Šimkus. 212 psl. 1.50 lt.

Romano rašytoja žinoma 
Benjamino Gigli filmos „Mo
tinos daina” scenarijaus au
torė. Pagal „Indų kapą” fil
mą taip pat turėjo didelį pa
sisekimą, kas rodo ir paties’ 
veikalo įdomumą.

Nr. 13. Maurice Dekobra, 
„Sušaudytas auštant”. Ro
manas. 180 psl. 1.50 lt. Saka
lo leid.

Didis kario pasiaukojimas 
pareigai.

Vytaut. Tamulaitis, „Nak
tis ant Nemuno”. Apysakos 
jaunimui. Iliustravo A. Ku
čas. 208 psl. 2.50 lt. Sakalo 
leidinys.

Šio rinkinio apysakos pa
rašytos gražiu, poetišku sti
lium, jauniesiems artimais 
vaizdais, suprantama kalba. 
Turiny keliamos darbštumo, 
sąžiningumo, tėvynės meilės, 
karžygiško pasiaukojimo 
idėjos, meniškai ataustos, 
žavinčios ne tik jaunuolį, bet 
ir suaugusį.

Vytė Nemunėlis, „Vyrai ir 
pipirai”. Eilėraščiai prieš
mokyklinio ir mokyklinio 
amžiaus skaitytojams. Vie
nos ir 3-jų spalvų iliustr. 
piešė V. Z. Stančikaitė. 80 
psl. 2.50 lt. Sakalo leid.

Mėgiamiausias vaikų poe
zijos kūrėjas šioj knygoj 
duoda ilgesnių ir trumpes
nių poemėlių, eilėraščių ir 
dainelių, parašytų skambia, 
stipria literatūrine forma ir 
labai įdomių savo turiniu, 
apgaubtų vietom lyrine, vie
tom jumoristine nuotaika.

Ignas Šeinius, „Tėviškės 
padangėje”. Iliustr. R. Kal
pokas. 264 psl. 3 lt. Sakalo 
leidinys.

Skaidriu jaunystės idea
lizmu, giedria nuotaika per
sunktos mūsų literatūros 
klasiko atsiminimų novelės 
jaunimui.

Stp.r Zobarskas, „Brolių 
ieškotoja”. Stilizuota liau
dies pasaka. Vienos ir 4-ių 
spalvų piešiniai K. Petrikai- 
tės-Tulienės. 48 psl. Visi egz. 
įrišti. Didelio formato. 4 lt. 
Sakalo leid.

Ši knyga yra ne tik litera
tūrinis, bet ir vertingas me
ninis kūrinys, nepaprastai 
gražiai išleistas, tikras jau
nimo bibliotekos papuošalas.
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Tel. Harrison 6-1693

savo gyveninio lapuose, ne-

310 John Street, 
Harrison, N. J.

slapčių, gyvai, vietom su ge
ra jumoro ir satyros doza.

Populiarioji Biblioteka Nr. į

B. d. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

$6.00
.75

1.75
1.00
2.75
2.49

Mraiit 

&d geni

Seymours
Geros Vertės Specialiai Šiam Mėnesiui

3 dia 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.

713 Grand St., netoli Graham Ave., Brooklyn 

Tel.: EVergreen 8-4735 x

Maža Krautuve — Mažos Išlaidos — Mažos Kainos

^•Jau

SIUTĄ

Didui

S
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VIETOS ŽINIOS
NAUJAS KUNIGAS

Šį šeštadienį, birželio 3 d., 
šv. Jokūbo katedroje J. E. 
vysk. Thomas E. Molloy į- 
šventins kunigu dijakoną 
Praną K. Ramanauską.

Naujasis kunigas gimęs 
1914 m. gruodžio 4 d. 1927 
m. baigė šv. Stanislovo par. 
mokyklą ir įstojo į Cathe
dral kolegiją, kurią su pasi
žymėjimu baigė 1933 m. 
Tais pačiais metais įstojo į 
Nekalto Prasidėjimo semi
nariją, Huntington, L. I., 
kurią sėkmingai baigė šio
mis dienomis.

Pirmas iškilmingas mišias 
kun. Ramanauskas atlaikys 
šį sekmadienį, birželio 4 d., 
12:15 vai. šv. Stanislovo 
bažnyčioje. Dijakonu bus 
kun. Ant. Petrauskas, subd. 
kun. J. McGovern, šv. Jokū
bo vikaras iš Long Island.

Netrukus kun. Ramanaus
kas bus vyskupo paskirtas į 
kurią nors parapiją.

rinkiniai, įvairūs meno kūri
niai, mokyklų mokinių rank
darbiai ir t.t. Parodos reika
lais pirmą kartą į New Yor- 
ką ji buvo atvažiavusi per
nai vasarą, o šiemet atvyko 
balandžio 14 d. ir visą laiką 
išimtinai rūpinosi Lietuvos 
Paviljono Pasaulinėje Paro
doje įruošimu. Ji buvo iš vi
sų tautų vienintelė moteris, 
kuriai pavestos aukštos ir 
atsakingos Komisaro parei
gos.

Labai gražu, kad, p. M. 
Avietėnaitei į Lietuvą išvyk
stant, Pas. Parodos Lietuvos 
Dienos Komitetas ruošia iš
leistuvių vakarienę.

tėms ilgiausių metų ir gra
žaus veikimo. Kalbėjo ir są- 
jungietės. Vicepirm. O. Do- 
brovolskienė padėkojo są- 
jungietėms už gausingą da
lyvavimą. Liko gražaus pel
no nuo pusryčių, kurių šei
mininkės buvo V. Gaigalie
nė, O. Ragelienė, G. Katilie
nė.

Pramoga „Amerikai”
Mot. S-gos 29 kp. rengia 

kauliukų žaidimo vakarą 
birželio 6 d. 8 vai. vak. par. 
salėje. Kuopa kviečia visas i 
draugijas prisidėti prie šio 
vakaro, rengiamo laikraščio 
„Amerikos” naudai. Bus 
gražių dovanų ir skanių už
kandžių. Įžanga 35 et. Kvie
čiam visus atsilankyti ir pa
remti savo laikraštį.

' Susirinkimas
Gegužės 17 d. įvyko

jungiečių 29 kp. susirinki
mas, kurį atidarė vicepirm.‘ 
Dobrovolskienė. Įsirašė nau
ja narė, Karolina Bičiūnienė, 
persikėlusi iš Shenandoah. 
Kuopa nutarė prisidėti prie 
parap. jubiliejinės knygos; 
paaukojo 20 dol. ir 5 dol. pa
skyrė, kaip rėmėjo (booster) 
duoklę.

darbą. *
Vakaro programą vedė P. 

J. Šlapikas. Be kalbų, K. 
Kriaučiūnas padainavo pora 
komiškų dainelių.

Šerų užsakė net 28 ir kai 
pradės namo sielas 
be abejonės, bus 
dešimt kartų tiek.

Vakaras
Šeštadienį, birželio

klubo salėj, Maspethe, įvyks 
nepaprastas vakaras, kuris 
bus pirmą kartą surengtas 
šioj apylinkėje. Vėliau bus 
pranešta apie šio vakaro pro
gramą. Bilietus galima nusi
pirkti klube. Narys.

Tel. EV. 4-9672 ATSILANKYKITE

są-

PAGERBIMO BANKETAS
M. AVIETĖNAITEI

Ketvirtadienį, birželio 8 
d., Fifth Ave. viešbučio pa
talpose Pasaulinės Parodos 
Lietuvių Dienos Komitetas 
ruošia banketą Pasaulinės 
Parodos Lietuvos skyriaus 
Komisarui, p. M. Avietėnai
tei, pagerbti.

Užbaigusi Lietuvos Pavil
jono irnošimo darbą. M. 
Avietėnaitė grįžta į Lietuvą, 
palikdama lietuviams ameri
kiečiams geriausius linkėji
mus suruošti sėkmingą Lie
tuviu Dieną rugsėjo 10 d. Ji 
išvyksta birželio 10 d.

Banketo bilietų s kaina 2 
dol. 50 et. Vietas galima už
sisakyti ..Amerikos”, „Vie
nybes”, „Tėvynės”, „Naujo
sios Gadynės” administraci
jose ir pas dr. A. Šliunaitę. 
Norintieji ir galintieji daly
vauti prašomi paskubėti 
pranešti apie savo sutikimą.

M. Avietėnaitei
pintis Lietuvos Paviljono 
ruošimu bene 2 
buvo nustatyti visi planai,, 
surinkti numatyti parodai

teko rū-

metai, iki

PRAŠOM NEUŽMIRŠTI
BIRŽELIO ŠEŠTOS!

Visi „Amerikos” bičiuliai 
prašomi įvertinti Moterų Są
jungos 29 kuopos gražų žy
gį. Sąjungietės birželio 6 d. 
šį antradienį, 7:30 vai. vak., 
Apreiškimo par. mokykloje 
ruošia „Amerikos” naudai 
kortų ir kauliukų žaidimo 
vakarą, kurio įžangos bilie
tas tik 35 c.

Tikime, kad visi, kuriems 
tik aplinkybės leis, atsilan
kys birželio 6 d., antradienį, 
į Apreiškimo par. salę, kur 
visus „Amerikos” bičiulius 
maloniai priims darbščios 
sąjungietės.

MIRĖ

MOTINOS DIENA

kp. 
už-

Gegužės 29 d. mirė Adol
fas Visackas, gyv. 55-70 — 
64 St., Maspethe. Nuliūdime 
paliko žmoną Petronę, duk
terį Daratą ir sūnų Gabrie
lių. Velionis priklausė šv. 
Jurgio dr-jai per 29 metus.

Laidojamas birželio 2 d. 
10 vai. ryte iš Maspetho 
par. bažnyčios į šv. Jono ka
pines. Patarnauja Estate A. 
J. Valantiejus laidotuvių įs
taiga.

Moterų Sąjungos 29 
Motinos Dienos proga 
prašė mišias savo gyvų ir 
mirusių narių intencija. Na
rės gražiai pasipuošusios gė-' 24 d. mirė Magdalena
lėmis ir didžiu dvasios susi- Benediktienė, gyv. 56-45 — 
kaupimu bendrai ėjo prie Road, Maspethe. Paliko
Dievo stalo: vienos padėkoti 
gerajam Dievuliui, kad jų 
motinėlės dar yra kartu su 
jomis, kitos, skausmo sura
kintomis širdimis siuntė sa
vo maldas Aukščiausiajam 
už vėles savo brangių ir ne
pamirštamų motinėlių, kurių 
jau nėra gyvųjų tarpe.

Po mišių įvyko bendri 
pusryčiai par. salėje; kleb. 
kun. N. Pakalnis pasakė kal
bą, linkėdamas sąjungie-

nuliūdime savo vyrą Juozą, 
sūnus Juozą ir Vincą, anūkė
lę Doris. Išgyveno šioje šaly
je 33 metus. Kilusi iš Dabra- 
valių kaimo, Prienų par.

Priklausė prie šv. Rožan
čiaus ir Altoriaus draugijų.

Laidotuvės buvo gegužės 
29 d. 10 vai. ryte iš Atsimai
nymo par. bažnyčios į šv. 
Jono kapines.

Laidotuvėse patarnavo 
Estate A. J. Valantiejaus įs
taiga.

mūryti, 
nupirkta

Rep.

13 d

ĮVAIRIOS žinios

North Beach aerodromas 
jau baigiamas. Orlaivių an
garai jau pastatyti ir visa 
aikštė lyginama, valoma. 
Oro spėjimo stotis iš New
ark© bus perkelta čia, nes 
čia ji bus reikalingesnė.

Apsistojusį svečiuos pas 
prez. Rooseveltą Hyde Par
ke Anglijos karalių Jurgį su 
žmona saugos 150 parinktų 
valstybės kareivių.

Kalbama, kad, nupirkus 
Didž. New Yorke BMT. gele
žinkelių ir gatvekarių liniją, 
visi gatvekariai bus pakeisti 
gražiais autobusais.

_ _ $6.00 J 
i _ -75 i
— 1.75
_ _  1.00 J
— 2.75
___ 2.49
am šeimos
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NAUJOJE VIETOJE
REPUBLIC BAR & GRILL

J. Sutkus, sav.
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kad geriau patenkinti visus kostumerius ir draugus, J. 
Sutkus persikėle Į. kitą daug patogesnę vietą, kampas 
Grand ir Hooper Sts. Norėdami gauti tikrą nuoširdų lietu
višką patarnavimą, užeikite j naują vietą

492 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Del 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 Krautuve

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

MANUFACTURERS OF FINE CLOTHES 
Galima pirkti pagal mūsų 10 Pay Plan

NAUJŲ PILIEČIŲ ŠVENTĖ

Naujai tapusiems pilie
čiams pagerbti, birželio 2 d., 
penktadienį, 8:30 vai. vak. 
Centraliniame parke,' New 
Yorke, įvyks atitinkamos iš
kilmės. Pernai J. Amerikos 
V-bių piliečiais tapo apie, 
40,000 New Yorko gyvento- i 
jų. Visi jie kviečiami atsi
lankyti į šias iškilmes. Kal
bas pasakys teisėjai Knox ir 
Bissell. Dainuos žymūs dai
nininkai, geras orkestras • 
gros. Visus dalyvius links- ; 
mins artistas Eddi Cantor. Į 
Bus ir liaudies šokių. <

VAKARIENĖ PAVYKO

Gegužės 20 d. piliečių klu
be, 60-39 56 Dr., Maspethe, 
įvyko Lietuvių Auditorijos 
bendrovės metinė vakarienė, 
kuria visi atsilankiusieji bu
vo patenkinti.

Bendrovės pirm. Pr. Kepe- 
žinskas paaiškino, kad klubo 
žemės sklypas yra gražioje 
vietoje ir jau užmokėtas, be 
to ir banke turima per 3,000 
dol.; planuojama statyti 
nuosavą namą, kuris maspe- 
thiečiams labai reikalingas, 
tik reikia visiems stoti į

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLUBE 
280 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

BAR, RESTAURANT & DANCING
Tikros Lietuviškos degtinės, visokių valgių ir gėrimų.

Svečiams bus duodama „souvenirs”.
Galėsite sužinoti įvairių informacijų apie Pasaulinę Parodą, jūsų 

gimines, senus draugus ir pažįstamus

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

Klubo Šeimininkas — JURGIS KARPUS

dol. žalia antspauda ir 5 dol. 
— raudona antspauda. Da
bok taipgi I — 204 numerį.

1 dol. popierinis netikras 
turi No. 7 — 630 arba F — 
63, 1935-A.

Be to, dolerines gražinai 
paveikslas George Washing- 
tono; penkines — Lincolno;i 
dešimtines — Hamiltono; Į 
dvidešimtines — Andrew | 
Jacksono; 50 dol. — gen. I 
Grant.

numatytas 
visos New 

biudžetas 
$415,000,-

Didžiojo New Yorko namų 
mokesčių mokėtojai reika
lauja sumažinti New Yorko 
miesto biudžetą. Miesto 1940 
metu biudžetas 
8593,000,000, kai 
Yorko valstybės 
pramatomas tik
000. Mokesčių mokėtojų ko
misijos pasiekė net guber- 

Kings ir Queens apskrity-, natorių Lehmaną.
se pradėta karas su uodais. 
3,000 WPA darbininkų pasi
leido po balas su tam tik
rais nuodais laistydami pur
vinas vietas.

Brooklyno homeopatikos 
ligoninė, statyta 1852 me
tais, bus nugriauta, kaip ne
tinkama.

.0:0:010:0:0.

Fritz Kuhn, nacių vadas 
Amerikoje, susilaukė labai 
daug nemalonumų. Aną die
ną suareštuotas ir paskirta
iki teismo 5,000 dol. užsta-: 
tas. Jis kaltinamas pasisavi
nęs keliolika tūkstančių do
lerių savo organizacijos tur
to.

Pasaulinėje Parodoje ap
saugoti publiką nuo netikrų 
pinigų pastatyta net 20 eks
pertų, kurie visuose parodos 
skyriuose instruktuoja ėmė
jus pinigų, kaip pažinti ne
tikrus pinigus. Daugiausia 
reikės saugotis nuo 10 dol. 
ir 1 dol. popierinių ir sidab
rinių, kurių tarpe yra švini
nių.

10 dol. popierinis: I — 18, 
D — 81 yra netikros su 10

me
me

NAUJOJE VIETOJE

J. Sutkus, Republic Bar & 
Grill savininkas, savo įstai
gą perkėlė į naują vietą, kad 
galėtų patogiau patarnauti. 
Naujoji vieta: 492 Grand St. 
(kampas Hooper St.), Brook- 
lyne.

J, Tel.: MArket 2-5270 |

f GOLDEN STAR |
I BOTTLING CO. |

J. Krallkauskas — Savininkas J 
Gamintojas Geriausios Rūšies 1 

Nesvaiginančių Gėrimų J
Pamėginkit mūsų speciali] Drink- 1 

Mixer TOM COLINS |
J Taipgi parduoda lietuviško bra- J 
'<> voro alų Iš New Britain •£
J CREMO „CONNECTICUT BEST” | 
i Pristato pareikalavus: galiūnams, <? 
p krautuvėms, vestuvėms ir t.t. 4 
y Reikalaukite visur to vardo J

Ir Alaus £

91-93 Warwick St., Newark, N. J. r>■f
Sodės

Lietuviams Duodame 
Išsimokėj imui

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

kaip naujus. Už nedidelį primokė j imą išmaino- 
naujus rakandus į jūsų senus.

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

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

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

I PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTAS

DR. J. VAITULIONIS

GYDO bo peilio, be 
vaistų ir be chenil 
kalų, tik su savo 
plikomis rankomis. 
Visokios ilgos yra 
gydomos: vyrų, 
terų Ir valkų, 
tarimai veltui.
VALANDOS: nuo 
ryte iki 8 vakare. 
Nedėldienials 
šventadieniais nuo 
10 ryte iki 1 po 
pietų.

307 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y,

SMART SHOES
ČE VERY KAI VISAI ŠEIMAI

ŽEMOMIS KAINOMIS
Dr. Posner’s Ir

Douglas vyrams Ir
moterims aukštos / UjM 

rūšies čeverykal
nupigintomis Ir

kainomis

329 Grand Street,
Brooklyn, N. Y. '

| REIKALAS TAISYTI 
| NAMUS! —
I Šauk 
Į J. E. McKILLOP 
•)
| Laisniuotą ir registruo- 
| tą architektą
S)I 764 Manhattan Ave„I Brooklyn, N. Y. .
i Tel.: EVergreen 9-5088 
I Modernizavimui ir per- t taisymui jūsų namų mes 
| išsirūpiname leidimus ir 
| sudarome visus planus.

HAVEMEYER 8-0259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue

MASPETH, 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
<Ti‘l EV?i,<’wn 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graboritis - Dalzamuotojns 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

SJagg 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 

vuslo 107 Union Avenue.

Telefonas: STagg 2-4409

A. RODZEWICZ
(A. Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Pinieš pat Apreiškimo bažnyčią!
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pasivažinėjimams.

Tcl. Virginia 7-4499
ESTATE OF 

BARRY P. SHALINS 
(ŠALINSKAS)

Vestie E. Davis, 
Licensed Mgr.

Suteikiam garbingas 
laidotuves

$150
KOPLYČIAS SUTEIKIAM

NEMOKAMAI 
84-02 Jamaica Ave. 

Brooklyn, N. Y.

0:0:0:0:010

Tel. Newtown 9-4464 Virginia 2-1717
, ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS 

T. Fred Lefevre, Manager, 
LAISNIUOTAS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Veronica R. Valantiejus 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, nTY.
0:0.0:0:010:01010:0:0 ‘.01010:0:0



Sidabrinio Jubiliejaus Minėjimas

* Švč. Panelės Apreiškimo 
parapijos parapijiečiai gegu
žės 30 d. minėjo savo para
pijos 25 metų sukaktį — si
dabrinį jubiliejų. Ta proga 
Klasčiaus parke, Maspethe, 
suruošta iškilminga vaka
rienė, sutraukusi per 600 
dalyvių, nors ir labai šilta 
buvo. Salė buvo pilna para
pijiečių ir svečių iš kitur.

Vakarienės iškilmingumui 
padidinti prisidėjo gražiai 
papuošti stalai, choro gau
singas dalyvavimas, mokyk
los berniukų ir mergaičių 
beno puikus pasirodymas, 
vakarienės patarnautojų 
švarus, tvarkingas pasiruo
šimas. Įėjus į salę visiems 
krito žvilgsnin scenos prie
šakyje meniškai paruoštas 
užrašas „Apreiškimo para
pijos sidabrinis jubiliejus. 
1914 — 1939”. (Šias raides 
pagamino par. pramogų ko
miteto sekr. V. Žalnieraitis).

Vakarienė pradėta bendra 
malda, kuriai vadovavo kun. 
B. Kruzas. Įžanginį vakarie
nės atidarymo džiaugsmingą 
žodį pasakė ir visai vakarie
nės programai vadovavo 
pats klebonas, kun. N. Pa
kalnis.

Kalbas pasakė programos 
vedėjo pakviesti šie daly
viai: J. Šertvytis (pirmas 
parapijos kolektorius par. 
susikūrimo pradžioje), „A- 
merikos” redaktorius Lauč- 
ka, kunigai S. Stonis (Jersey 
City), J. Karta vičius, A. 
Petrauskas, J. Laurynaitis, 
J. Balkūnas, V. Masiulis, B. 
Kruzas ir K. Paulonis. Visi 
džiaugėsi parapijos nuveik
tais darbais ir linkėjo Ap
reiškimo parapijai laimingai 
sulaukti 100 metų jubilie
jaus. Telegrama sveikino 
kun. M. Pankus iš New Ha
ven, Conn.

Par. choras, muz. J. Jan
kaus energingai vedamas, 
sudainavo pusę tuzino dainų, 
suteikdamas gausingiems 
vakarienės dalyviams pro
gos pasidžiaugti gražiu, me
nišku dainavimu. Solo pa
dainavo A. Dragūnaitė, A. 
Maslauskaitė ir Ed. Bružins
kas. Dragūnaitė su Maslaus- 
kaite sudainavo ir duetą. 
Tai visada mėgiama ir lau
kiama dueto pora!

Gale visi vakarienės daly
viai drauge padainavo kelias 
lietuvių liaudies dainas; ši 
programos dalis visus labai

gerai nuteikė. Džiugu, kad 
dainavime visi dalyviai di
džiausiu noru dalyvavo. Pa
rapijos benas sugrojo rinki
nį įvairių kūrinių, kleb. kuL. 
Pakalnis padėkojo visiems 
vakarienės darbininkams, vi
siems dalyviams, kun. Ma
siulis sukalbėjo maldą ir ju
biliejinė vakarienė užbaigta 
gražia nuotaika. Jaunimas 
dar turėjo progos pasilinks
minti.

Parapijos jubiliejui atžy
mėti išleistas gražus spau
dos leidinys, storoka knyga, 
kuriame paduotos parapijos 
įsteigimo ir gyvavimo istori
nės žinios; leidinys gausiai 
papuoštas įdomiais paveiks
lais. Šį leidinį dykai gavo vi
si vakarienės dalyviai. Pa
tirta, kad jį bus galima įsi
gyti klebonijos raštinėje. 
Par. jubiliejaus bažnytinis 
minėjimas bus rudenį.

Lai būna leista ir „Ameri
kai” dar kartą pareikšti 
nuoširdžiausius linkėjimus 
jubiliejų minėjusiai parapi
jai — visada tvirtai gyvuoti, 
visada drąsiai ateitin žy
giuoti, užtikrinant visas są
lygas Katalikybei ir Lietu
vybei klestėti. Gausios Die
vo palaimos ir ilgiausių 
tų!

me-

PRAŠOM RUOŠTIS

New Yorko apylinkės Lie- 
tuviij Diena šiemet įvyks lie
pos 4 d., antradienį, Klas- 
čiaus parke. Tai jau dešimta 
iš eilės Apylinkės Lietuvių 
Diena. Kelios jų buvo ypa
tingai sėkmingos. Nėra jokio 
pagrindo, kad šiemetinė ne
pralenktų visų buvusių dar 
didesniu pasisekimu.

Lietuvių Dienos Komite
tas yra paruošęs laimėjimo 
knygučių, kurių lakšteliai 
gali suteikti gražių laimėji
mų Lietuvių Dienos rėmė
jams, įsigijusiems bent po 
vieną lakštelį, kurio kaina 
tik 10 centų..

Visi prašomi atsiminti, 
kad liepos 4 d. įvyksta New 
Yorko Apylinkės Lietuvių 
Diena, kurios pasisekimas 
priklausys nuo visų darbo, 
visų nuoširdžios paramos.

IŠ APREIŠKIMO 
PARAPIJOS

Šv. Vardo draugijos vyrų 
pusmetinis susirinkimas į-

ų ...'^''NONOPOi/
UfCNfs 4 J

RtPUNK XAVERAS STRUMSKIS
ĮSTAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR. MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

SAVAS PA5 5AV/^

LIETUVIAI!
Pirkite tik lietuvių gynybos „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

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

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

pirkiniu ir kaina jūs būsite pilnai pa
tenkinti.

’’Amerikos” Naudai Pramoga

Antrad., Birželio - June 6 d., 1939

Apreiškimo parapijos Saleje,
No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

Rengia MOTERŲ SĄJUNGOS 29 KUOPA
Programoje: kauliukų ir kortų žaidimas, užkandžiai 
ir kiti įvairumai. f

Visi nuoširdžiai kviečiami šioje pramogoje daly
vauti ir laimėti gražių dovanų.

Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga 35 c.
I
I

sutės pranciškonės 
juos tikėjimo tiesų.

Šv. Antano novena 
dės sekmadienį, birželio 4 d. 
Pamaldos bus rytais ir va
karais. Po pamaldų bus šv. 
Antano relikvijų adoracija 
(bučiavimas). Novena pasi
baigs šv. Antano dienoje, 
birželio 13 d.

vyks šeštadienį, birželio 3 d. 
vakare, tuojau po novenos 
pamaldų. Prašom visus da
lyvauti ir pakviesti naujų 
narių. Draugijos valdyba.

NAUJA SODALIEČIŲ 
VALDYBA

Apreiškimo par. sodalie- 
tės sekmadienį per 10 vai. 
mišias bendrai priėmė Ko
muniją, o pirmadienį turėjo 
susirinkimą. Nauja valdyba 
išrinkta: pirm. M. Baliūnai- 
tė, vicepirm. Ag. Sakalaitė, 
sekr. O. Valentaitė, ižd. EI. 
Tamulaitytė. Įvairių komisi
jų pirmininkėmis išrinktos: 
eucharistinės kom. — O. Za- 
barauskaitė, propagandos — 
EI. Maskolaitytė, apaštalavi
mo — O. Ramonaitė, narių
— S. Gedrytė, Švč. Panelės
— M. Viesulaitė.

Nauja valdyba pareigas 
pradėjo eiti gegužės 29 d., 
atlikus atitinkamas apeigas.

Sekantis sodaliečių sek
madienis bus birželio 18 d.

to aš užsiginsiu prieš mano 
Tėvą”. Lietuviams katali
kams reikėtų apie tai pagal
voti ir nebūti abejojantiems.

Draugijos susirinkimai į- 
vyksta kas antrą mėnesio 
sekmadienį po 9 vai. mišių, 
parapijos salėje. Vyrai! At
eikite ir prisirašykite. Būki
te Kristaus kareiviai ir žo
džiais ir darbais.

Gyvojo Rožančiaus drau
gijos bendra Komunija įvyks 
sekmadienį, 9 vai. mišiose. 
Vakare 4 vai., po mišparų, 
bus procesija bažnyčioje ir 
po pamaldų susirinkimas.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Jaunimas nekantriai 
kia birželio 2 d. popiečio, 
kai susirems dvi jaunimo 
baseball komandos Prospect 
parko Playground Circle. 
Klubiečiai rengiasi susitikti 
su Simo veteranų komanda, 
kuri žada duoti „kailin” klu- 
biečiams. Labai įdomu, kurie 
laimės.

Jaunuolių komandos su 
minkštu sviediniu irgi ren
giasi prie imtynių su kitų 
parapijų jaunuoliais. Jie sa
vo žaidimus ir pratimus turi 
miesto parkuose: Broadway 
ir Kent Avė. ir McCarren. 
Čia jie jau sumušė kelias ko
mandas.

Reikia priminti, kad mū
sų parapijoje šiuo laiku yra 
net 3 komandos: klubiečių, 
veteranų ir jaunesniųjų. Vi
si jie turi pratimus viešųjų 
mokyklų aikštėse ir parkuo
se, kuriuos parūpina jų glo
bėjas kun. J. Laurynaitis. 
Reikia tik ’pasidžiaugti jau
nuolių noru darbuotis.

lau-

Gegužes 26 d. mūsų klebo
nas kun. J. Aleksiūnas išvy
ko į Lietuvą, mylimą jo tė
velių gimtinę. Gražiai atsi
sveikinęs ir lydimas parapi
jiečių, išvyko į laivą Bre
men. Lietuvoje žada pabūti 
apie 3 mėn. ir aplankyti vi
sas jos gražias vietas. Apie 
savo kelionę ir Lietuvoje bu
vimą žadėjo parašyti į „A- 
meriką”. Laimingos kelionės 
klebonui ir, po vasaros ato
stogų Lietuvoje pailsėjus, 
sugrįžti pas mus.

LRKSA. 134 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, tuojau po su
mos, par. salėje. Nariai pra
šomi dalyvauti ir užsimokėti 
savo duokles.

Ekskursija S. S.
bridge laivu į Rye Beach į- 
vyks birželio 18 d. Ekskur
siją rengia visos Brooklyno 
ir Maspetho lietuvių parapi
jos. Laivas iš Metropolitan 
Avė., Brooklyne, prieplau
kos išplauks 10 vai. ryte, gi 
iš Rye Beach 6 vai. vak. Bi
lietai į abi puses: suaugu
siems $1.00, vaikams iki 12 
metų — 50 centų. Važiuoki
me visi!

Cam-

Parapijos vaikučių pirmo
ji Komunija įvyks birželio 
11 d., sekmadienį. Mūsų se-

Tel..- EVergreen 7-1645

Šv. Vardo draugijos įvy
kęs balius geg. 26 d. pavyko. 
Žmonių buvo daug ir gražiai 
linksminosi, kąsnodami ska
niai pagamintas silkes.

Šv. Vardo draugija yra 
idėjinė, grynai katalikiška 

į draugija, kuri dirba ir baž- 
! nyčiai ir tautai. Mūsų para- 
1 pijoje yra daug gerų vyrų, 
Į i kurie galėtų priklausyti prie 

šios garbingos draugijos, bet 
ne visi stoja į ją. Ar jie gė
disi būti Kristaus viešais iš
pažinėjais — kareiviais, ar 
nepaiso Kristaus žodžių: 
„Kas mane išpažins prieš 
žmones, tuos aš išpažinsiu 
prieš mano Tėvą; gi kas ma
nęs užsigins prieš žmones,

Birželio 2 d., 1939 m.

moko į Visackas, taipgi iš Maspet- 
tho.

— Dirmavonė įvyks rytoj, 
šeštadienį, 11 vai. Dirmavo- 
sis 120 asmenų.

— Išvažiavimo į Fort Sa- 
longą dalyviai šį sekmadie
nį, birž. 4 d., išvyks nuo baž
nyčios 10:30 vai.

— Mokykla užsidarė. Se
selės pranciškonės pasiliks 
Maspethe visą vasarą.

— Novena prie šv. Antano 
prasidės birž. 5 d. Pamoks
lus sakys kun. J. Balkūnas.

prasi-

Gegužinės pamaldos mūsų 
bažnyčioje gegužės 31 d. už
baigtos iškilmingai. Procesi
joje dalyvavo sodalietės ir 
Angelo Sargo dr-jos vaiku
čiai. Viskas nepaprastai gra
žiai ir nuotaikingai 
Čia daug pagelbėjo 
pranciškonės.

PADĖKOS LAIŠKAS 30 KP.

atlikta, 
sesutes

Gegužės 29 d. vakare mirė 
Jurgis Vaičiūnas.

MASPETHO ŽINIOS

— Birž. 1 d. įvyko pirma
sis organizatyvis visos para
pijos jaunimo susirinkimas.

— Laivo ekskursijos birž.
18 d. bilietus pardavinėja 
visos draugijos.

— Pirmą Komuniją pri
ėmė 27 vaikučiai. Iškilmin
gos mišios buvo su asista 
geg. 30 d. ryte. Pamokslą 
pasakė kun. K. Paulonis.

— Geg. 29 d. palaidota 
Viktorija Reižytė Oliver iš 
Blissville ir Magdalena Be- 
nediktavičienė iš Maspetho; 
birž. 2 d. palaidotas Adolfas

Lai būna leista man padė
koti 30 kuopos brangioms 
sąjungietėms už surengimą 
man netikėtos puotos mūsų 
namuose gegužės 15 d. Kaip 
pavasario gražioji gamta 
puošia darželius, taip jūs, 
brangios sesutės, papuošėt 
mūsų kambarius gėlių buke- 
tais, skaniais valgiais ir gra
žiomis dovanomis. Džiau
giuosi jūsų sumanymais bei 
pasiryžimais.

Jau baigia prabėgti 20 me
tų, kai Moterų Sąjungoje 
darbuojuosi ir dalinuosi gy
venimo įspūdžiai. Iš širdies 
dėkoju, kad jūs įvertinote 
mano darbus ir apvainikavo
te juos. Dėkoju kuopos pirm, 
M. Tamošauskienei, jos pa- 
gelbininkei A. Kivytienei, J. 
Skarulienei, V. Valantiejie- 
nei, 29 kp. sąjungietei M. 
Kivytienei ir kitoms, kurių 
vardų negaliu surašyti, nes 
užimtų perdaug vietos. Dė
koju ir toms, kurios negalė
jo atsilankyti, bet atsiuntė 
savo dovanas ir linkėjimus, 
Jūsų gražūs sumanymai pa
siliks mano širdyje visiems 
laikams.

Jūsų raštininkė
O. Petrulienė ir šeima.

PERSIKĖLĖ

J. Vaitulionis, lietuvis chi- 
ropraktas, šią savaitę persi
kėlė į naują vietą, 307 Grand 
St., Brooklyne. Naujoje vie
toje ligony s jau priimami.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
IBI NO 6th STREET

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

Šventadieniais stultarua 
Tel.: EVergreen 8-0229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
VALANDOS: 

1—2 P. P.

4302 FLATLANDS AVENUE
6—8 vak.
Ir pagal sutarti
Tel.: NAvarre 8-1919

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

VALANDOS 
9—12 ryte 
1— 8 vai, 

Penktadlenlala uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-6868
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LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS 

WHOLESALE AND RETAIL
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 132A 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW975 has been issued to tho undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 318 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SALVATORE JORDONE 
d-b-a Toronto Bar & Grill

318 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7615 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 85 Court St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

NEW BORO TAVERN, Inc.
85 Court St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB16813 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5012 
—3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the pre
mises.

5012—3rd

NOTICE is hereby given that License No. 
SL125 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at Boardwalk at 35th St., Coney 
Island, Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

CONNELL ----------
Bell Buoy

Boardwalk at 35th St.
Coney Island

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7675 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 261 Osborn St., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

SAMUEL CHELODNICK 
Round Town Bar & Grill-Restaurant

261 Osborn St. Brooklyn, N. Y.

FRED FIXSEN
Ave. Brooklyn, N.

BOYLE
Baths

Brooklyn, N.

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

of

221 SO 4th STREET

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)
ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Ine.

Savininkas — A. SHRUPSKIS i, ,
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia Ir 1 kitus miestus. _

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

| Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

< Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate
s PUSRYČIAI — PULTUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
< AISKRYMAS gamintas namie 16 geriausios smetonoe. ALUS 16 geriausių
i bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

| J. GINKUS
495 Grand Street,

t

Brooklyn, N. Y.

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

ri sa eilė moteriškų suknių ir paltų 
,(dresses and coats) jus įtikins, kad

Sutaupysit Pirkdami

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

Brooklyn

Lietuvišky "MAISTO” Konservuoty
KUMPIŲ—Hams & Picnic-Hams, 
Krapuose Paraugintų AGURKŲ

Užsakymai priimami nemažiau 3 dėžių kiekiams

LITHŪAHIAN-AMERICAN
IMPORT ii EXPORT tORPOUTIII
157 Chambers St., New York City

REctor 2-2786 .
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