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Rašo Vincas Juronis

Pirk bilietą šfe [teitininkų 30 metų su- 
j tį minėti Amerikoje tiktų 

-------x ‘pat Metropoly New Yor- 
SUŽEISTA žb Kada Vilniuje ateitinin- 

i posėdžiaus birž. 29-30 
Marijona aomis, mes New Yorke 

288-S& 1 St,Br i. 30 d. sekmadienio po
ly ir vakare galime taipgi 
tarnai apvaikščioti. Ar tik 

ralienės bažnyį, laikas ir Jungtinėse Val- 
bloškė važiavusi >ėse buvusiems ateitinin- 
Sužeistoji tuojjr js ir sendraugiams susi- 
į Greenpoint & anizuoti po Ateitininkų 
šios savaitės pr- 
vo sunkiai si&: 
je, bet yra viltį 

sveiks.
M. Žemaite:

Iš Susivienijimo Seimo REGISTRUOS SVETIM
ŠALIUS

ROOSEVELT SMERKIA 
NAZIŲ TERORU

s

SUŽEISTA
Marijonai^

gūžės 13 d. ne
žeista visai arti

Sužeistoji tuoj?.

ava. Marianapolis šiam 
hžiavimui nėra patogus, 
angi dauguma ateitinin- 
jau ne studentai, bet dir- 
žmonės, ir išvykti toliau 
nanoma. Patartina atei-

Praėjusiame į nkams tolymose koloni- 

ge su savo (fe 
džiai dirbo kfe 
Linkime jai fe 
sveikti. *

e 30 metų sukaktį šeimi- 
rai paminėti.

o------
kasmet susilaukia me 
itlingą naujai šventintų 

KRIAUČIŲ S uvių kunigų būrį, šiemet 
sntinta virš dvidešimts, 
u g u m o j e kolonijų jau 
is vietų nebėra lietuvių 
apijose. Parapijos nedau- 
i. Lietuviai sklaidosi po

sfigu- 
ve. ir 
Kara- 
•engia 
e bus
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Gegužės 13 
Square Garde 
„Amalgamated 
Workers of įE|miesčius. Kitataučių pa- 
žiavimas, kuriat- 0ose rasime būrius mū- 
šios darbini^ .
jos sukaktis, h .. lietuviško 

lyvavo apie W 
apie 15,000 swį 
rymo kalbą pasu 
ganizacijos pfc >os. sav0 lietuvišku jgi- 

ney Hillman, fe 
vos (Žagarės Ė 
važiavimo prade: 
kunigas sukalbę; 
siems dalyviams 
žiai užsilaikant

:ių, kurie dažnai tolsta 
> gyvenimo, 

ijieji kunigai patekę į to- 
parapijas (vyskupai ne
siunčia), turės gražios

\ iu juos vienyti, mokyti ir 
t. iviškai auklėti. Jauno- 

migija dar tiek yra pa- 
inga, kad savo veikla 
pnins esamas mūsų pa- 
as, bet stiprins išlaiky-

mayoras Late )n^ 

aiškiai pasisak;
terminą prezite nerikos Raudonasis 
veltui. Jo pareik dus padovanojo Lietu- 
tas didžiausiu it vijoklius nuo Jurgio Wa- 
našiai pasisakė: 
senatorius Waji;

o

gtono kapo. Vijokliai 
>olizuos abiejų tautų 

dia pasiūlė rete iškurną. Juos geg. 16 d.

eis, 
ai yra 
aip P.

Vyt. 
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i

oncer- 
ig lai- 
s cho-

būti 
skam-

idino Amerikos minis-
Owen Norem Kaune 

I Nežinomo kareivio ka- 
į Jungtinės Valstybės vi- 
I rėmė mažasias tautas, 
uva didžiojo Karo metu 
| Raudonojo Kryžiaus 
pta. Vilniui tėvynei grį- 
Raudonasis Kryžius gel- 
vyriausybei šelpti pa- 

lius bei nuo karo nuken- 
jius. Neskirdamas ra-

trijų dienų darb: 
taip pat pasis£ 
ninku vienybę,: 
prašalinti lygia? 
ninku sąjungas 

Ši kriaučią
yra viena didi 
ninku sąjungą: 
yra apie 250,001 
so prie CIO. S 
tęsis dvi savaite 
stovaujamair’ ... , . .
Brooklyno liete lky K'S °S’ 
iii- ionasis Kryžius gelbsti, 
lokaliu. Atidar_ 
je dalyvavo K 
tuvių.

K
VAUSD® 

8-10 rjto 
1—3 p. P 
6-8 nt

ir jis bando sukelti de- 
s milijonų dolerių Karo 
riaustųjų pašalpai. Mes 
viai dėkinga širdimi iš- 
ime brolišką ranką. Vi- 
ss teriša mus į vieną 
šką pasaulinę šeimą.

------o-------
i vienu reikalu tiek ne- 
įme ir nerašome kiek

Šventadienis!^ įmo gef Įuo paį reįka_ 
Tti. erjna _ažiausiaį dirbame. Kai
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rj» 

1-8 nl 
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RED J. WENTZ
(VENCIUS)
ADVOKATAS

| apylinkėje bandoma 
l. jaunimą organizuoti, 
tsiranda kritikų nagri- 

: silpnybes, ir nematyti 
ybes. Jei rūpi jauni- 

’ pirma visas pastangas 
ne į esamas organizaci- 
kaip Vyčius, chorų są- 
į, studentus ir k. Vėliau, 
šias draugijas lokaliai 
kime. Tą jau atlieka 
mus C.Y.A. Pagaliaus,

sburgh Bridge Plas*1

NIU PAL0C1H’
ĮAUSTOS RŪŠIES

: tik organizuok, jungk, 
L Kai tą atliksi, tik 
šauk konferencijas, rink 
įtrus ir valdyk visą jau- 
. Vadų pastangas jau- 
us parapijose suburti 
a pagirti ir remti. Ne
loseklu rinkti ^adus, ne- VAKARlBhfi -v , . ..

lie IS rerlausJoa smetonA/k! amas ne 1S to galo lig- 
ta priimami atsakymai. 0* į armijos. Šis painus
OZAS GLNKUS irendžiamas. i

Worcester, Mass. — L.R.K. 
Susivienijimo Amerikoje 52 
seimas pradėtas 1940 m. ge
gužės 20 d. 9:30 vai. ryte iš
kilmingomis mišiomis šv. 
Kazimiero par. bažnyčioje. 
Mišias laikė susivienijimo 
dvasios vadas kun. Pr. Ju
ras; asistavo: dijakonu — 
kun. Augustinas Petraitis, 
vietinės par. klebonas ir kun. 
J. Padvaiskas, viet. par. vi
karas. Pamokslą pasakė kun. 
Aug. Petraitis, iškeldamas 
organizacijos reikšmę ir y- 
pač primindamas lietuvių 
pareigą, budėti, savo Tėvy
nės saugumo sargyboje, būti 
pasiruošus su parama.

Seimo atidarymo posėdis 
įvyko Bancroft viešbučio sa
lėje. Susivienijimo pirm. Leo
nardas Šimutis atidarymo 
kalboje pažymėjo ypatingas 
gyvenamo momento sąlygas,

Išrinktąją SLA Centro 
valdybą sudaro senieji na
riai, išskyrus daktarą kvo
tėją. Opozicijos kandidatai 
vos-vos nepraėjo. Žymų bal
sų skaičių gavo ir komunis
tų žmonės. Negana, kad at
siskyrė ir sutvėrė savą LDS, 
bet knisasi dar SLA viduje. 
Nepasisekė su Lietuvių Kon
gresu, bendru frontu, tai 
„penkto kolumno” strategija 
nori užimti galingą SLA. Iš
mintingai elgiasi Katalikų 
Susivienymas griežtai reika
laudamas iš savo narių reli
ginės praktikos. Mes svei
kiname naują SLRKA vado
vybę linkėdami vesti organi
zaciją katalikybės ir lietuvyr 
bes keliais. Katalikui lietu
viui tik šis susivienymas 
remtinas.

------ o-------
Pasų išdavimas Vilniaus 

krašte sparčiai varomas. Žy
mi vilniečių dalis ne tik užsi
rašo lietuviais, bet ir pavar
des ištaiso. Tūkstančiai pa
vardes atlietuvino. Visoj Lie
tuvoj pavardžių atitaisymas 
įsisiūbavo. Laikas ir Ame
rikoj mums lietuvinti savo 
pavardes. Amerikiečiai na
tūraliai kratosi suslavintų ir 
iškraipytų pavardžių. Tik 
gaila, kad nesąmoningai 
krypsta į žalingesnę madą— 
savintis visai svetimą pavar
dę. Daugelis pasivadina ai
riškai, angliškai ar net žy
diškai. Mūsų tikros lietuviš
kos pavardės yra trumpos, 
skambios ir gražios. Italai, 
graikai, skandinavai ir žy
dai nemaino ir netaiso pa
vardžių. Nemainykime bei 
nekraipykime nė mes savų 
pavardžių, tik sulietuvinki
me. Jei Lietuva greičiau iš
leistų vardų žodyną, mums 
amerikiečiams padėtų išsi
taisyti.

------ o-------
Pijus Bukšnaitis „Vieny

bėje” džiaugiasi žydo moky
tojo Vakerio lietuviškąja 
mokykla Kanadoje. „Tik ne
malonu, kad Brooklyno di
džioji Kolonija su gausiu in
teligentų būriu neįstengia 
palaikyti nė vienos lietuviš
kos mokyklėlės. Ar neteks 
šauktis žydų pagalbos?”— 
sako jis. Neabejoju, kad p. 
Bukšnaitis žino apie Apreiš
kimo par. mokyklą, lietuvai
čių dominikonių vedamą, ir 
apie kitų trijų parapijų lie
tuviškas mokyklėles, veda
mas pranciškonių, kurios 3-4 
dienas savaitėje moko lietu
viškai skaityti, rašyti, dai
nuoti bei žaisti. Kokios mo
kyklėlės pasigendama? Ne
jaugi „žydiškai lietuviška” 
mokyklėlė būtų tinkamesnė 
vienybininkams negu „kata
likiškai lietuviška”?

kurių metu seimas posė
džiauja.

Miesto vardu sveikinimus 
pareiškė miesto mayoras 
Wm. Bennett. Jis pareiškė, 
kad Worcestery gyvena 10,- 
000 lietuvių, kurie yra daug 
kuo prisidėję miesto gerovei.

Mandatų komisijon pirmi
ninko paskirti šie nariai:

Juozas Tamkevičius, Pitts
burgh, Pa., Juozas Vaičaitis, 
Scranton, Pa. ir Ks. Moru- 
za 183 kp., Pittston, Pa.

Visiems atstovams ženkle
lius prisegė Ona Girdzijaus
kaitė (Waterbury), Pr. Ka
tilienė (Scranton) ir Markū- 
nienė (Worcester, Mass.)

Pirmame posėdyje įsire
gistravo 99 atstovai, kurių 
tarpe 8 centro valdybos na
riai.

Seimo pirmininku išrink
tas adv. Juozas GRIŠIUS, iš 
Chicago, Ill.; vicepirmininku 
Pranas JUREVIČIUS; sekre
torium — Juozas B. Laučka; 
II sekretorium—Pranas Ka
tilius.

Seimo tvarkdariais paskir
ti A. Kaunietis ir J. Svirs- 
kas; skundų ir prašymo ko
misijoje—Ed. Jasaitis, J. B. 
Šaliūnas, M. šrupšienė, kun. 
Pr. Juškaitis ir V. J. Kudir
ka; rezoliucijų ir spaudos 
kom.—adv. Juškauskas, Ant. 
F. Kneižys, M. Zujus, kun. 
Adolfas Gradeckis, Julius 
Rakštys; siūlymų komisijoje 
Kazys P. Vilniškis, J. Micke- 
liūnas ir V. Grieštoraitis.

Pirmą dieną patikrinti vi
sų atstovų mandatai, išklau
syta sveikinimų.

Vakare šv. Kazimiero par. 
salėje įvyko vaidinimas ir 
koncertas, kuriam vadovavo 
muz. J. Žemaitis. Kalbas pa
sakė kun. A. Petraitis, Susiv. 
pirm. L. šimutis ir Susiv. 
skautų organizatorius J. P. 
Rakštys.

Gegužės 21 d. išklausyti 
visų Pildomojo Komiteto na
rių pranešimai, kurie priim
ti. Nuo pietų seimo 
džiai perkeliami į šv. 
miero par. salę.

Penkto Kolumno strategi
ja sudaro rimto pavojaus vi
suose kraštuose. Visur stro
piai seka svetimšalius. Jų 
tūkstančiai slankioja Ameri
koje. Jie užima vietas dirb
tuvėse, darbininkų unijose. 
Užsiima sabotažu, šnipinėja 
savo kraštui. Taip kaip per 
pasaulinį karą, svetimšaliai 
vėl bus registruojami, kon
troliuojami. Washingtone no
rima pravesti įstatymus juos 
kontroliuoti ar deportuoti. 
Tokio įstatymo nori daugelis 
valstybių. New Jersey jau 
svarsto įstatymo projektą. 
Svetimšaliai buįs šalinami iš 
darbų, kariuomenės, unijų ir 
net deportuojami. Jų spau
da bus stropiai sekama. Ka
nada tokius įstatymus turi. 
Laisvė ir Vilnis jau nebeįlei- 
džiama Kanadon.

Prez. Rooseveltas griežtai 
pasmerkė nazių užpuolimą 
karo pabėgėlių Francūzijoj. 
Arti 5 milijonai holandų, bel
gų ir francūzų bėga nuo 
fronto į Francūzijos gilumą. 
Geležinkeliai, autobusai, į- 
vairūs vežimai pilni moterų, 
vaikų su manta. Paryžius 
prigrūstas žmonių. Visi ke
liai pilni pabėgėlių. Vokiečių 
orlaiviai dažnai pralekia ir 
užpuola nekaltus žmones, 
bombarduoja miestus bei 
kaimus pripildytus pabėgė
liais. Prezidentas vokiečių 
žiaurumą smerkia.

SOVIETAI PRIEŠ DUČĘ

TURI $1,257,445,661 AUKSO

Praeitą savaitę Europa 
importavo $100,561,483 auk
so. Daugiausia siunčia Ang
lija. Net ir Italija atsiuntė 
$5,519.774. Federalis Rezer
vų Bankas svetimų valsty
bių sąskaiton turi auksu $1,- 
257,445,661. Sako, alijantai 
įvairiais indėliais, bonais ir 
kitais investmentais Ameri
koje turi virš 6 milijardus 
dolerių, už kuriuos gali pirk
tis ginklų ir kitų reikmenų.

MATO NAZIŠKĄ EUROPA

,Hamburger Fremdenblatt’ 
apsvaigęs vokiečių laimėji-

Europą su Fuehru. Vokieti
ja dominuos pasauliui, ir, kai 
laikraštis pabrėžia sieks už
kariauti kitas pasaulio dalis 
ir nazių išganymą neš žmo
nijai. Kita era švinta, 
zių rytojus užtekės.

ITALIJA TIKRAI
KARIAUS

na-

posė-
Kazi-

OSSERVATORE ROMANO 
SUDRAUSTAS

Šv. Tėvas paklausė Musso- 
linio ir sudraudė Vatikano 
laikraštį Osservatore Roma
no. Laikraštis ligi geg. 11 
d. paduodavo karo žinias iš 
alijantų ir vokiečių šaltinių. 
Italai mėgo dienraštį, kuris 
iškilo į pusantro šimto tūks
tančių kasdieninį tyražą. 
Mussoliniui nepatiko laisvas 
laikraščio elgesys ir paprašė 
sustoti rašyti žinias iš ali
jantų šaltinių arba neplatinti 
dienraščio už Vatikano sie
nų.

Ministras Ciano užtikrino 
tautą, kad ji stos į karą. Vi
soj šaly karo drugys užkrėtė 
piliečius. Mussolini tik lau
kia karo pasėkų. Jis užda
rė Albanijos sienas. Jugo
slavija ginkluojasi ir laukia 
karo. Berlynas laukia Du
čės kalbos Neapoly, kurioj 
jis galutinai pasisakys į ku
rią pusę palinks, šioj savai
tėj tarėsi su gen. Franz Rit
ter von Epp; Aiškus Italijos 
dvejojimas—Dučė už nazius, 
karalius ir Šv. Tėvas už ali- 
jantus. Pati visuomenė karo 
nenori.

NAZIAI RAŠO

PIRKS OPEROS RŪMUS

Metropolitan Opera Asso
ciation pirks Metropolitan 
Operos rūmus New Yorke. 
Draugija ligšiol surinko au
kų $1,063.105.17 už rūmus 
užmokės pusę milijono dole
rių. Likusius pinigus paves 
operos teatro išlaikymui. 
Šiuo būdu muzikos mylėtojai 
išgelbėjo operą. Operas ga
lėsime matyti populiarėmis 
kainomis.

Berlin. -—„Voelkisher Beo- 
bachter” rašo: „Atsiskaity
mo diena jau atėjo. Ir po 
to, sunku bus europiečiams 
ateityje; beįsivaizduoti seną
jį demokratijos laikotarpį”. 
Visi kiti nazių laikraščiai 
šaukia, — esą visai natūralu, 
kad nazių Vokietija nušluos 
visus likučius „Senojo pasau
lio” ir sujungs Europą kovai 
prieš visą pasaulį.

INFORMACIJŲ BIURAS

RESPUBLIKONŲ RINKI
MAI NEW JERSEY

Primarų respublikonų rin
kimuose laimėjo: gubernato
riaus kandidatūroje Robert 
C. Hendrickson, prezidento— 
Dewey ir senatoriaus—W. 
Warren Barbour.

Kaunas. — Tikslu teikti 
pilnas informacijas ir Nepri
klausomybės sąmonei stip
rinti, prie ministerių pirm. į- 
steigtas informacijų biuras, 
kurį sudaro: didžiųjų dien
raščių redaktoriai, radiofono 
direktorius, kariuomenės ir 
šaulių atstovai, pavasarinin
kų ir jaunalietuvių gen. sek
retoriai, visų ministrų atsto
vai. Biurui vadovauja Eltos 
direktorius V. Gustainis.

Vokiečiai Stumiasi Pirmyn

Pranešama, kad prie Ven
grijos sienos stovi 30 rusų 
divizijų apie 540,000 karei
vių. Jie laukia italų įsibro
vimo Balkanuose, arba ven
grų užėmimo Slovakijos. Pa
sirodo, kad ašies politika ne 
sklandi. Italija nori 
tik nežino kada pulti, 
būtų grobį palikti tik 
čiams.

karo, 
Gaila 

vokie-

NEŽINOMO KAREIVIO 
KAPO PADABINIMAS

Kaunas. — Gegužės 16 d. 
Kaune prie Nežinomojo Ka
reivio kapo buvo iškilmingai 
pasodinti J.A.V. ministro 
Oven Norem’o atvežti nuo 
Mount Vernon George Wash- 
ingtono kapo vijokliai—ivy 
—kuriuos Amerikos Raudo
nasis Kryžius padovanojo 
Lietuvai. Ta proga, ponas 
O. Norem perdavė Lietuvai

Visu 250 mylių frontu vo
kiečių armija nežmoniška 
pajėga veržiasi pirmyn. Ko
vose dalyvauja ligi 3,000 
tankų, 5,000 orlaivių, 1,500 
motociklių, tūkstančiai ka- 
nuolių, 10,000 parašutininkų 
ir milijonas kariuomenės. 
Sistematingai užpuolę barje
rą pirma orlaiviais, tankais, 
kanuolėmis ir spjaudydami 
ugnimi ir visa naikindami 
alijantų kariuomenė krinka 
ir krenta. Ypatingai prasi
mušę tankai išbėgioja į visas 
šalis, vėliau padedami para- 
šutninkų, „penkto kolumno”, 
motociklistų, viską griauja, 
gadina, susisiekimą žaloja ir 
taip priverčia priešą trauk
tis. Pėstininkai tik vėliau 
užima teritoriją. Tokiu bū
du be sustojimo jau kariau
ja trylika dienų užimdami 
kasdien 15-20 mylių. Nesu
stabdo jų net sunkieji fran- 
cūzų tankai, nė anglų bomb- 
nešiai nė bejėgė kariuomenė. 
Maginot linija ties Sedanu 
yra silpniausia. Pramušę ten 
liniją vokiečiai kilpą taip 
praplėtė, kad kasdien artėja 
prie Paryžiaus ( jau tik 60 
mylių) ir pasiekė Anglų Ka
nalą. Užėmę Arras, Amiens 
ir Abbeville miestus.

Kariuomenes vadovybė prisi
jungė prie alijantų štabo.

nelaisvėn. Ministras

Prancūzai Nenusimena

Devintoji armija veikusi 
prie Meuse upės iškrikdyta 
ir jos vadas gen. Geraud pa
imtas
pirm. Reynaud ieško kalti
ninkų. Sedan nebuvo tinka
mai kariuomene aprūpintas, 
Meuse upės tiltai nebuvo mi
nuoti, kariuomenės vadovybė 
nebuvo drausminga, net gen. 
Corap atsakingas už linijos 
silpnybę, bus šaukiamas at
sakomybėn. Ministras tiki, 
kad ir stebuklu, bet Prancū
zija bus išgelbėta. Vokiečiai 
jau pasiekė Soissons ir artė
ja prie Compeigne, tik 50 
mylių ,nuo Paryžiaus. Vy
riausybė ragina visą tautą 
pasiruošti netikėtinumams, 
bet pasitikėti kariuomenei ir 
alijantų bendromis pastan
gomis.

mas, kad parvežtieji vijokliai 
simbolizuos abiejų tautų 
broliškumą. Gen. Nagius, 
krašto apsaugos ministro 
vardu, už dovaną ir linkėji
mus padėkojo Amerikos tau
tai ir Amerikos Raudonajam 
Kryžiui. Per iškilmes Karo 
Muziejaus bokšte plevėsavo 
Amerikos vėliava, o prie 
amerikiečių padovanoto 
Laisvės Varpo buvo sugrotas 
Amerikos himnas.

Hitleris dar vieną buvusią 
Vokietijos dalį gražino tau
tai — Eupen - Malmedy - Mo- 
resnet sritį ligšiol priklau
sančią Belgijai. Versalio su
tartimi sritis buvo atimta iš 
Vokietijos ir pavesta Belgi
jai,

Pusė milijono atkirsti

Motorizuotos dalys užėmė 
Abeville miestą prie Somme 
upės žiočių, priėjo prie Ka
nalo ir atskyrė alijantų ka
riuomenę Belgijoje, kur yra 
'PusA-RŪTijoRU—karei viųr-mio 
Francūzijos gilumos. Pajū
riu vokiečiai nori užimti uos
tus Dunkerque ir Calais. Ka
riuomenė Belgijoje turės pa
siduoti, arba pabėgti laivais 
į Angliją arba žūti.

Alijantai stos i ofensyvą

Vyriausias štabo viršinin
kas gen. Weigand atsišaukė 
į kariuomenę ir visuomenę 
pasiruošti mirti negu pasi
duoti. Visu frontu konsoli- 
duojusi kariuomenės dalys ir 
ruošiasi ofensyvai. Manoma, 
kad ofensyvą prasidės tarp 
Sedano Francūzijoje ir Bel
gijos. Perkirtę vokiečių kil
pą, priešas žūtų. Trečiadie
nį buvo atsiėmę vokiečių už
imtą uostą Abbeville ir Ar
ras miestą. Kovos ėjo ties 
Amlens.’ ATigiTfGTr i a’i v fa-f 
smarkiai apdaužė Aachen 
miestą.

vėl sunaikinta, 
po miesto žuvo su- 
kaip Antverpenas, 
Louvain, Tourwai. 
atidavė be mūšio,

Belgai Laikosi

Belgija 
Miestas 
naikinti, 
Malines, 
Brusselį
nenorėdami jį išstatyti oro 
puolimams. Belgų fronte vo
kiečiai kiek aprimo, kadangi 
kilpoje nori sugauti alijan- 
tus. Užėmę kanalo portus 
užbaigs valdyti ir Belgiją. 
Olandija visa užimta, vyriau
sybė apsigyveno Londone.

Šveicarija laukia

Vokiečiai buvo sutraukę 
kariuomenes prie Šveicarijos 
sienos. Šveicarija pašaukė 
rezervus, ir užėmė strategi
nes pozicijas ir laukė vokie
čių. Manoma, kad Vokietija 
norėtų užpulti francūzus per 
šią neutralę valstybę. Jei 
Italija stotų karan, Šveicari
ja taipgi neišvengtų karo. Iš 
Gibraltaro išvežė moteris ir 
vaikus į Francūzų Morokko. 
Laukiama kovų ir vidurže
mių jūroje.

Amerika Ginkluojasi Ore
Amerikos aviacijos pro

grama kainuos $224,132,000. 
Tuoj statys 10,000 orlaivių 
kautynėms, trenyruos 16,000 
aviatorių ir 20 naujų bazių 
įruoš. Prie šių prisiruošimų 
reikia dar pridėti aštuonių 
dirbtuvių laivams statyti są
matą, kariuomenės visų rū
šių prieauglį ir apginklavi
mą, tai gausime gražų vaiz
dą kur prezidentas mano ne
atidėliojant išleisti vieną mi
lijardą ir 182 milijonus dole-

VILNIAUS BAŽNYČIOSE
LIETUVIŠKOS PAMALDOS

Vilnius. — Geg. 21 d. į ti
kinčiųjų lietuvių pageidavi
mus Vilniuje, pagaliau, pra
dėta atsižvelgti. Sekmadie
niais, be Šv. Mykolo bažny
čios, liet, sumą laikoma Ka
tedroj, Šv. Jokūbo, Šv. Dva
sios ir Kalvarijos bažnyčio
se.

Tikimas ir tolimesnės pa
žangos tąją kryptimi, nes 
Nuncijus Centoza rodo didelį 
lietuvių reikalų supratimą.

rių. Amerikos frontas ilgas 
ir platus. Siekia abu okea- Į 
nu — atlantą ir pacifiką, 
Alaską ir Panamą. Šis pla
nas negali būti įgyvendintas 
be kelių metų intensyvaus 
darbo: ims 2 metu trenyruo- 
ti specialistus ir 5 metus sta
tybos ir įrengimo darbams— 
orlaivių ir laivynų bazėse. 
Vyriausybė siekia statyti 
50,000 orlaivių ir 100,000 
trenyruotų aviatorių, padi
dinti laivyną gigantiškai lai
vais ir armiją padauginti į 
pusantra milijono kareivių ir 
ruošti aukštesnio rango ka
rininkus bei karo specialis
tus. 53,000 rekrūtus šiomis 
dienomis jau priims.

Skandinavijoje kovos

Norvegijoje karas neužsi
baigė. Vokiečiai Narvike 
silpnėja. Daug jų bėga į Šve
diją. Norvegai pasistūmėjo 
į pietus. Kovos eina 185 my
lių tolio nuo Narviko. Švedi
ja sako, negalėsianti ilgai 
užlaikyti griežtą neutralu
mą. Ji pasiduosianti Vokie
tijos įtakai. Anglijos karo 
laivas Effingham sudužo ant 
akmenų Norvegijos pakraš
ty.

MASKVOS ŽODIS

Maskva. — „Trud” pasisa
ko, kad pratęstas karo laikas 
teigiamai atsilieps alijan- 
tams, nes šių turima didelės 
atsargos žaliavos ir ekono
minė parama Amerikos J. 
Valstybių. Apie sovietų pa
ramą vokiečiams nieko ne
prasitariama.

pasiruošimas kitur.

Karo baimė visur jaučia
ma. Turkija užsitraukė pa
skolą apsiginkluoti. Jugosla
vija jau sumobilizavo du 
trečdalius savo armijos. 
Graikų diktatorius G. Me
taxas tarėsi su karaliumi 
Jurgiu II del apsiginklavimo. 
Rumunai pašaukė dar 300 
tūkstančių atsargos karei
vių. žodžiu, visur pasiruoši
mai karui.

Kur ramu?
Ramiausia dabar Pabalti- 

joje. Kaip konsulatas pra
neša „Lietuvoje ramu, kraš
te viešpatauja tvarka, visko 
yra pakankamai. Pradėjo ap
sčiai lyti”. Gal šiame kare 
Lietuva išvengs kraujo pra
liejimo.
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O, žodi, o, didis, o, amžinas pranaše 
Nerimstančios sielos plasnojantis paukšti, 
Tu dievišką žinią aidėdamas pranešti, 
Tu širdį vilioji į mėlyną aukštį.

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

Kiek galios, o, žodi, tavy pasireiškia, 
Kai skrieji tu laisvės sparnais pasipuošęs! 
Tu, kūnu patapęs, mums paslaptis reiški, 
Tu skaidrini amžius, kur gimti dar ruošias.

Karžygių Diena

O, žodi, kūrėjo širdie atvertoji,
Tu numestas miniai joj himnu išaugi,
Tu amžiną taiką žmonijai kartoji,
Griausmu tu prabilsti, jei laisvę kas smaugia.

Kiekvienas gyvis yra ypa
tinga sąmonė, kuri iš didžio
sios esamybės tiek pasiren
ka, kiek patirti įstengia.

—Vydūnas 
------ o------

Prots žiba tūkstančiais 
akių; O meilė vieną tur; Bet 
meilės nėra, gyvybė gęst, ir 
nuobodu visur!

—J akstas

pa- 
no- 
ir,

Gegužės Trisdešimtoji kasmet švenčiama Amerikoje 
atminti civiliniame kare, žuvusius karius. Daugumoje val
stybių, ypač pietuose nedirbama, iškeliamos vėliavos, lai
komos pamaldos, ruošiami paradai, spektakliai. Valstybės 
Prezidentas deda vainiką prie Nežinomo Kareivio kapo. 
Visa tauta atiduoda pagarbą savo karžygiams. Jinai tad 
vadinasi Memorial Day.

Populiaresnis pavadinimas šiai šventei yra Decoration 
Day. Visuomenė atlanko kareivių kapus ir papuošia gė
lėmis. Pradžioje puošdavo kapus tik pietų valstybėse ir 
tik savo kareivių - unistų. Vėliau ir žiemių valstybės pa
sekė šį gražų paprotį.

Gegužės mėnesy 1868 metais gen. John A. Logan pir
mas paskyrė geg. 30 d., Grand Army apeigoms ir kapams 
puošti. Ji simbolizuoja pietų ir žiemių susijungimą ir res
publikos visuotiną išsilaisvinimą.

Keturis ilgus metus liepsnojo civilinis karas. Ameri
ka pasidalino į du liogeriu ir kovojo kits kitą, tų pačių 
šūkių vedami ir laisvės idealams pasiaukodami. Neieš
kokime teisėtų ar neteisėtų to karo priežasčių. Užtenka 
pasigėrėti amerikietišku broliškumu — užmirštos senos 
sąskaitos, paduotos kits kitam rankos — ir stota į darbą 
kraštą vienyti, gerinti, turtinti. Pilna laisvė užviešpa
tavo.

Kariai nedovanai paaukojo gyvybes. Jų krauju iš
pirkta laisvė ir tautos vienybė liudys tų karžygių aukoms. 
Tauta tad, kartą metuose nulenkia galvas ir atiduoda kar
žygiams pagarbą.

Nuo didžiojo Karo laikų amerikiečiai šią šventę mi
ni pagerbti visų karų žuvusius karius. Kokiu skausmu 
daugelis prisimins ramiai miegančius Prancūzijos laukuo
se, kuriuose vėl šėlsta barbarų kariuomenė ir mindžioja 
—nusodintus kanua^Ar veltui lietas kraujas? Ar. 

tautų laisvės brangiai atpirktos vėl bus pamindžiotos ? 
Ar neteisybės neiššauks griaučių armijos, stoti kovon už 
laisvę, lygybę, brolybę!

Kai proto galybė tau gimti įsako, 
Tu, žemę prikėlęs, žvaigždes suskaičiuoji.
Tu želdini sielai išganymo šaką, 
Gyvenimo raudą aidais užčiučiuoji.

O, žodis, o, didis, o, dieviškas aide, 
Širdy suskambėjęs, kad dainą ji dėtų, 
Jokia dar galybė tavęs nepabaidė! 
Kas būtų, jei melas tave kur nudėtų?

Žiauriausias karas žmonijos istorijoje siaučia. Vėl 
mirties siaubas milijonus aukų nuskins. Išaugs kita kry
žių armija. Raudojimai, dejavimai neatšauks tų gyvy
bių. Pasaulis stebėsis: ar reikalingos tos aukos; ar už
sibaigs kada nors karai; ar nemes brolžudybę, ar neuž
viešpataus meilė...

Koks skirtumas tarp civilinio karo ir didžiųjų pa
saulio karų. Karžygių Diena primena — tas nevertas 
laisvės kas negina jos. Amerika užtikrino laisvę kar
žygių mirtimi. Laisvę išlaikys prisiruošę ją ginti. Ame
rika turi budėti ir prisiruošti.

Mes lietuviai atvykę iš tėvynės ar čiagimę vertiname 
ir branginame šios šalies laisvę ir gerbūvį. Ištikimi val
stybės konstitucijai ir jos vyriausybei esame pasiryžę 
karžygių pavyzdžiu ją ginti, kad ir gyvybę padėti. Šių 
dienų audrose mes keliame rankas aukštyn ir karšta šir
dimi tariame: Dieve laimink Ameriką!

Jasys.

Iš Tėvų Žemės
—Nemuno ir Neries kran

tuose dar gegužės 1 dieną 
teberiogsojo didelės purvinų 
ledų krūvos. Vietomis atro
dė, lyg upių krantais būtų 
sukrautos ilgos didžiulių ak
menų eilės. Nuo pasėlių dir
vose nutirpę ledai, paliko 
dirvas sumaišytas ir ūkinin
kai dabar turi žiemos pasė
lius persėti.

—Įvairių tautybių tarpe 
Vilniuje yra nemažas skai
čius ir lietuvių, atbėgusių iš 
buv. Lenkijos teritorijos. Tų 
atbėgėlių vaikų dalis stoja į 
Vilniaus amatų mokyklas ir 
mokosi amato. Mokiniai ap
gyvendinti bendrabučiuose.

—Latvijoje šiemet mirė 4 
lietuviai kunigai: dek. Ma
čiukas, kleb. Bružas, kun. D. 
Taujenis ir kleb. A. Pabar- 
čius. Visi jie buvo gimę Lie
tuvoje, bet buvo paskirti 
dirbti Latvijos lietuvių pa
rapijose. Apie jų nuveiktus 
darbus latvių spauda gražiai 

**atsiliepė.

—Lenkų laikraštis „Gaze- 
ta Codzienna” straipsnyje 
apie svetimšalių registraciją, 
pripažįsta, kad šiuo metu 
Vilniuje ir jo srityje esą apie 
100,000 svetimšalių, neturin
čių teisių į Lietuvos piliety
bę. Laikraštis pripažįsta, 
kad Vilniuje gyventojų at
ranka yra reikalinga.

—Gegužės 13 d. 1926 m. 
buvo įsteigta Lietuvos baž
nytinė provincija, kuriai ki
tais metais sueina 15 metų. 
1941 m. geg. 13 d. bus su
ruoštas Kauno Arkivyskupi
jos, kaip Lietuvos bažnyti
nės provincijos branduolio, 
15 m. sukakties minėjimas, 
padarant apžvalgą, kiek nuo 
to laiko yra pažengta labda
rybės, socialinės globos, ka
talikiškos akcijos ir pastora
cijos srityse.

—Batavijos jūrų mokykloj 
baigiamuosius egzaminus iš
laikė keturi lietuviai: Ignas 
Dzikas, J. Teleiša, S. Rima- 
vičius ir A. Krukonis.

—Gegužės 17 d. suėjo 65 
metai nuo vyskupo M. Va
lančiaus mirties. Tą sukak
tį, didžiojo Lietuvos blaivin
tojo, švietėjo, knygnešio, ra
šytojo ir spaudos platintojo 
atminimui pagerbti lietuvių 
spauda ir organizacijos ren
gė gausingus minėjimus.

—Gegužės 3 d. važiuoda
mas motociklu iš Raseinų į 
Viduklę, grįždamas iš savo 
tėvo laidotuvių, lenkdamas 
kitą motociklą ir patekęs į 
provėžę, užsimušė kun. Jan
kevičius, vienintelis Lietuvo
je kunigas, baigęs meno mo
kyklą ir jau pasižymėjęs ga
bus dailininkas, sukūręs 
daug gerų paveikslų, kurių 
ne vienas puošia bažnyčių 
altorius.

—Iš įvykusio didžiausio 
Kauno miesto kooperatyvo 
„Paramos” 21 metinio narių 
susirinkimo paaiškėjo, kad 
,,Parama” per praėjusius me
tus per savo krautuves, ke
pyklą ir pirkimo skyrių pa
darė pusdevinto milijono li
tų apyvartos, o gamyba sie
kė 7 milijonus su viršum ki
logramų duonos. Gryno pel
no gauta 123,547 lt.

— Miškų departamente 
gaunamomis žiniomis, praė
jusią žiemą nuo šalčio ir gi
laus sniego žuvę daug stir
nų. Vien tik Rietavo urėdi
jos miškuose nuo šalčio, ba
do ir troškulio, be to ir nuo 
atsiradusių vilkų, žuvę apie 
100 stirnų. Daugiausia stir
nų Lietuvoje sudraskę vilkai. 
Be to labai daug yra žuvu
sių kiškių.

—Liet. Raudonojo Kry
žiaus atstovo žiniomis, apie 
4,000 atbėgėlių yra susiregis- 
travę grįžti į vokiečių užim
tą Lenkiją. Iki šiol jų iš
vyko 2300 žmonių. Karo pa
bėgėlių vykti į Estiją lauko 
darbams užsirašė 2,000 žmo
nių, o ateivių 3,000. Dalis 
karo atbėgėlių, apie 2,900 
išvažinėjo į Lietuvos gilu
mą, iš jų 2,200 žydų tauty
bės. Nuo gegužės 10 d., iš
važiavus į Vokietiją pasku- 
tiniems atbėgėlių transpor
tams, bus likviduota 12 atbė
gėlių apgyventųjų punktų. 
Tokiu būdu aštrusis atbėgė
lių klausimas Vilniuje nusto
ja pirmykščio opumo ir jų 
pamažu Vilniuje visai nebe
liks.

—Pasų išdavimo darbas 
Vilniaus krašte sparčiai va
romas. Pastebėtina, kad žy
mioji gyventojų dalis ne tik 
prašo pasuose juos užrašyti 
lietuviais, bet ir savo sulen
kintas pavardes išsitaiso. 
Pa v. Turgelių valsčiuje iš
duota 
1,005 
kams, 
dams.
ti 1,288 pasai, iš jų 905 lie
tuviams, 284 lenkams, 38 žy
dams, 38 rusams ir 6 gu
dams. Vien Jašiūnų valsčiu
je pataisė savo pavardes 765 
lietuviai.

—Motinos Dienai ir Šei
mos Savaitei Ruošti Komite
tas iš Vilniaus kr. gavo per 
30 prašymų motinų, turinčių 
daugiau kaip po 10 sveikų 
gyvų vaikų. Viena tokia mo
tina Vilniuje atsirado gim
džiusi net 32 vaikus, kurių 
10 dar esą gyvi. Du iš jų 
šiuo metu esą vokiečių ne
laisvėje. Pati motina yra gi
musi 1883 m. Gardine, lietu
viškos kilmės. Tuos 32 vai
kus pagimdžiusi per 24 me
tus, nuo 1903 iki 1927 m. Iš 
tų 32 vaikų buvę treji dvy
nukai ir vieneri trynukai. 
Prie motinos dar esą keli ne
pilnamečiai vaikai.

— Vilniuje prieš gegužės 
pirmąją buvo skleidžiami 
fantastiškiausi gandai, kad 
tą dieną turį kaž kas nepa
prasto įvykti. Bet, visos 
fantazijos ir kai kieno lau
kimai neturėjo nė mažiau-

------ o------
Trejopų žmonių yra 

šaulyje, —žmonių, kurie 
ri; tokių, kurie nenori,
pagaliau, tokių, kurie negali. 
Pirmieji atsiekia viską, ko 
imasi, antrieji viską trukdo, 
tretieji — turi nepasisekimo 
visur ir visame.

------ o------
Saliamonas padarė didelę 

klaidą, prašydamas proto.
—Chekov

------ o------
Po 35 metų vyras pradeda 

galvoti apie moterį; prieš tai 
—jis tik jaučia.

—Malley
------ o------

Pinigų perdirbėjus mes so
diname į kalėjimus, o litera
tūros perdirbėjus — į rūmus.

—Paskutiniu laiku iš Vil
niaus į Poznanę išvyko apie 
1,000 vokiečių.

—Balandžio 1 d. taupy
tojų skaičius Lietuvos Tau
pomose Valstybinėse Kasose 
padidėjo 1,500, pasiekdamas 
35,000 žmonių. Pirmoj vietoj 
eina valst. ir privačių įstai
gų tarnautojai (8,916 asme
nys), po jų eina ūkininkai— 
5,786, toliau vaikai — 4,718, 
darbininkai — 4,010, pirkliai, 
pramoninkai, amatininkai — 
2,995, laisvų profesijų asme
nys—3,323 ir tt. Didėjant in
dėlininkų skaičiui, didėja ir 
jų sudedamų indėlių suma. 
Tik per vasario ir kovo mė

1,140 pasų, iš kurių 
lietuviams, 112 len- 
12 gudams ir 11 žy- 
Jašiūnų valse, išduo-

Vilniuje ir visame krašte 
praėjo kuo ramiausiai, nebu
vo jokio išsišokimo ir tą die
ną nebuvo nė vienas asmuo 
suimtas. Visos dirbtuvės ir 
įmonės dirbo normaliai, taip 
pat dirbo visi darbininkai 
prie viešųjų darbų. Gyven
tojai taip ramiai praėjusia 
gegužės 1 d. labai patenkin
ti, nes anksčiau tą dieną Vil
niuje vis įvykdavo išsišoki
mų, demonstracijų ir muš
tynių. Taip pat ramiai ir 
tvarkingai praėjo gegužės 
pirmoji Kaune ir visoje Lie
tuvoje.

—Lietuvos moterų tauti
niam laivynui remti draugi
jos ir Jūrininkų s-gos inicia
tyva buvo sušauktas visų or
ganizacijų atstovų ir visuo
menės veikėjų pasitarimas 
jūros propagandos ir jūros 
savaitės įrengimo reikalu. 
Jūros savaitę nutarta su
rengti tuo laiku, kada bus 
Darbėnų - šventosios gele
žinkelio linijos atidarymas— 
liepos mėnesį. Šią vasarą 
norima, kiek leis sąlygos, su
daryti daugiau galimybės 
pajūrį aplankyti vilniečiams, 
kurių didelė dauguma dar 
savo pajūryje nėra buvę.

—1932 metais grįžęs iš 
Amerikos Antanas Spingys, 
pasikvietęs talkon T. Urvikį, 
Viekšniuose įkūrė didžiulę 
molio indų ir keramikos 
dirbtuvę. Įmonė, sąžiningų ir 
prityrusių žmonių vedama, 
augo ir jos gaminiai rado 
plačią rinką visoje Lietuvo
je. Šiandien toje plačiai pa
statytoje keramikos dirbtu
vėje gaminami moliniai in
dai kaimui ir miestui: kai
mui prastesni, praktiškesni, 
miestui-keramikos dirbiniai. 
Dirbtuvė gamina įvairių rū
šių indus virtuvėms, servi
zus, vazas, pelenines, įvairių 
rūšių ir spalvų molinius ko
klius ir kt. k Dirbtuvė šian
dien yra didžiausia Lietuvo
je ir tokio keramikai molio 
sunku kur kitur rasti.

Kasose pašoko 2 milijonais 
litų ir pasiekė 55 milijonų lt.

—B e r 1 y n o universiteto 
technikos fakultete išlaikė 
karo ir prekybos laivų sta
tybos priešdiplominius egza
minus lietuvis Leopoldas 
Balsys. Prie tokių egzaminų 
iš viso buvo prileisti tik 40 
vokiečių ir 1 lietuvis. Bal
sys pakviestas profesoriaus 
Horno asistentu.

—Aviacijos sąjūdis Lietu
voje paskutiniais metais 
greitai plečiasi. Jau visoje 
eilėje Lietuvos vietų veikia 
nemažai aviacijos būreliai, 
kuriuos lanko Lietuvos Aero 
klubo instruktoriai.

—Socialinės globos tvar
kymui šiemet iš valstybės iž
do teks išleisti daugiau nei 
pernai, nes daug varguome
nės prisidėjo atgautoje Rytų 
Lietuvoje. Vidaus reikalų 
ministerija šiemet numato 
labdaros įstaigoms ir drau
gijoms išdalinti 850,000 litų, 
valstybinėms prieglaudoms 
laikyti 1,100,000 lt., atski
riems asmenims šelpti 1,- 
742,000 lt., dvarų darbinin
kams emeritams šelpti 115,- 
000 lt.; Darbo rūmams 320,-k 
000 lt.; nukentėjusiems nuo 
nelaimingų atsitikimų dir
bantiems žemės ūkiuose ap
rūpinti 450,000 lt. Kaimo 
gyventojų sveikatos reika
lams rūpinti skiriama 1,032,- 
000 lt. ir protiniai sergan
tiems globoti 250,000 lt. Viso 
grynai socialiniams reika
lams skiriama 6,400,000 lt., 
sveikatos reikalams—3,360,- 
000 litų.

—Šių metų biudžete že
mės ūkiui remti numatyta 
gana stambios sumos. Že
mės Ūkio Rūmams skiriama 
7,200,000 lt., žemei rūšiuoti 
170,000 lt., žemės ūkio moky
kloms ir Kėdainių žirgynui 
600,000 lt., privatinėms že
mės ūkio mokykloms 292,000 
lt., Žemės Ūkio Akademijai 
876,000 lt. Nepaprastose iš
laidose žemės ūkio reikalams 
numatyta 6,695,000 lt.

Motinos Dienos proga visa 
Lietuvos spauda turėjo daug 
rašinių. Katalikų „XX Am
žiaus” dienraštyje randama 
trumpa Motiejaus Valan
čiaus, Simano Daukanto ir 
Dr. Basanavičiaus motinų 
charakteristika.

Valančius buvo pirmasis 
lietuvis vyskupas, išėjęs iš 
paprastų žmonių kaimiečių. 
Po vyskupo įšventinimo Pe
trapilyje buvo suruoštas su
sipažinimo balius, kuriame 
dalyvavo daug aukštų kuni
gų, profesorių ir rusiškos po
nijos. Vysk. Valančiaus prie
šai, bajorai, sumanė ta pro
ga jį pažeminti ir per poli
ciją tiesiog nuo lauko dar
bų pagriebę vyskupo motiną 
ją atvežė į Petrapilį ir, kai 
visi svečiai sėdosi prie puo
tos stalo, ją atgabenę įvedė į 
salę. Visi, pamatę kaimietę 
senutę, ląbai nustebo. Vys
kupas, pamatęs motiną, pri
ėjęs pabučiavo jai ranką ir 
taręs: „Tai mano motina. 
Prašau susipažinti”, pasiso
dino ją šalia savęs prie stalo.

Simanui Daukantui besi
mokant Žemaičių Kalvarijos 
k e t u r klasėje domininkonų 
mokykloje, prasidėjo chole
ros epidemija. Motina, išgir
dusi, kad Kalvarijoje visi 
mokiniai susirgę, nepaisyda
ma tėvo draudimo, kurs buvo 
ant sūnaus piktas, kam šis 
nėjo į kunigus, pėsčia kelias 
dešimtis kilometrų, su ryšu- 
lėlium ir keliais rubleliais su- 
taupų atėjo pas sūnų. Pasie
kusi Kalvariją buvo tiek su
vargusi ir dėl žaizdų kojose 
vos bepastovėjo. Visi ste
bėjosi tokių motinos pasiry
žimu ir ištverme.

Jonas Basanavičius mažas 
būdamas sunkiai susirgo. 
Ožkabūdžių kaimo „daktar- 
kos” nutarė, kad jam gali 
pagelbėti tik spirite sumir
kyta juodoji gyvatė. Pati 
motina, pasiėmusi įskeltą 
alksnį, išėjo į raistus gyva
tės ieškoti, bet praėjo diena 
ir pradėjo temti, bet moti
na negrįžo. Namiškiai išė
jo ieškoti ir nebetoli namų 
sutiko ją pačią vos bepasi- 
velkančią. Juodoji gyvatė 
buvo įgėlusi jai dešinę koją. 
„Nukirskite koją”, prašė se
nutė, nepakeldama skausmo, 
bet atvežtas gydytojas šiaip 
taip išgydė ir motiną ir sū
nų.

NAUJOJI VILNIA TAPS 
PRAMONES CENTRU

begauti. Čia žmonės nedar 
bštūs ir nerangūs, lenkų lai 
kais įpratę į darbą žiūrėti 
kaip į bausmę, o ne gerovė 
šaltinį. Teks sunkiai ir ii • 
gai padirbėti, kol bus galim į 
tų žmonių pažiūras į darbi 
perauklėti. Pavyzdžiui, pri 
medelių sodinimo darbų gil^'te“”k“ tui-ėjo

daug pavasarių nuk 
Į j dausas. 1882 mei 
i antradienio popiet 
jjo pabaigoje, Krūmini 
;as ėjo dainuodami 
jjlną į mažą kaimelį. V

rininkijoje, kai kitur Lietu 
voje darbininkas uždirba 6- 
litus per dieną, tai naujaviį 
nietis vargiai padaro už 24 
litus. Sandėlin buvo pasam 
dyta 12 darbininkų popiei 
malkių luobos skusti. Dar žuvininkų kiemą pri< 
bas visiškai nesunkus, vis dt 
to po trijų dienų beliko d' 
darbininkai. Kitas pavys & Tos dienos valandc 
dys, pasamdyti akmenų ska į slinko į amžinyb< 
dyti, jie žymią dalį akmen 
sudaužė į skeveldras, visi; vis žemyn, net p< 
kai nebetinkamas gatvėm 0 Papiškių ir Gira: 
grįsti. Kviečiamas prie mii
kų darbų žmogus atsikalbflįjo nuriedėti į Varėnž 
nėja, girdi, nepratęs, dirty 
žemę. Paklaustas, kiek t( 
žemės turi, atsakė — 3 ha.

• vestuvės. Aš, būd; 
į metų prieauglis, ma 
; suaugusių tarpe, noi 
įs ir nemalonumų tel

^jų neskaitlingas jaun 
įrelis mus maloniai pj

$ lyg puošni karala:

rįimų stogus. Tarytui

LIETUVOJE ĮVEDAMAS
PRIVALOMAS DARBAS

tariuomenės poligone 
per dieną pragariška 
į kanuolės, o granato 
sukūriais kėlė į padan 

blip prieš didelę audrą 
s Krūminių kaimu Sa 
vi kalnas pridengė vie

Kaunas. - Seimas bala »lyg baujuje išmir 
džio 24 d. priėmė Darbo j ^^ra P1]

x Jl.wtTTiiwi Irntinlnirnn *

gai rikiuoti įstatymą, kurui 
vidaus reikalų ministerii I 
suteikiama teisė: 1. skirsty M kabą. Tuodu kai 
laisvąją darbo jėgą; 2. n id puikus šlaitais nu 
statyti darbo jėgos samdyn i^ersekos klonis. Poe 
tvarką; 3. nustatyti dar vaizdas pa 
sritis, kuriose darbo jėga g ^mėsį. . ^uzi 
Ii būti samdoma tik per ta ^nustojo griežti. As 
tikras įstaigas; 4. nustaty dešimties p a v asarii 
privalomą registravimąsi; 1 atsistojęs tarpdury 
įvesti darbo knygeles; 6. flįjaunimą: 
vesti priverstiną darbą Hsr&dės ir berneliai 
vengiantiems; 7. varžyti da gėrėkitės tuc 
bo jėgos samdymą maž ^rojišku vaizdu. Daug 
naudingose tautos ūkiui di W pavasarių nuke- 
bo srityse ir 8. organizui husosna nuo to laiko 
darbo talkas tautos ūk a ir visoje šioje apy- 
darbams dirbti.

Darbo reikalingieji busi1,,..
r e g i s t r uojami pagal sa ibiais. kalbėjo e ■ vi nllvvrt « fe Y ** 1 A- «««
specialybes ir skirstomi 
gal pareikalavimą. Paten 
nūs darbo pareikalavimą, 
vis tik -susidarytų toks-d 
bininkų skaičius, kuris ne 
Ii būti aprūpintas darbu p 
vačiose darbavietėse, jie 
bus organizuojami vieši

tarytum karalaitės vai 
itspindžiai apgaubė Ra

žavintis vaizdas pa

jaustojo griežti. Aš

Mergelės ir berneliai

aog pavasarių nuke

buvo nepereinamos 
perpildytos žvėrimis

ii buvo ta pati Baltoji 
Ir anais laikais atke- 
inkštas, dailus vyras 
is nešinas. Jis sa- 
as iš tolimos šalies 
: kur platus ir gilus 
25 susijungia su Mer 
loji šalis Dainava va 

darbai. Bus viskas daron 1 o jojo vardas buvęs 
.................... ' > i Jam pasirodžius 

į apstodavo jaunime 
Per ™i norėdavo pasi- 

tikras įstaigas bus samdo Ji jo angeliškų, kank- 
darbininkai sezoniniams s 
tybos ir sezoninės pramoi 
darbams; įstaiga žiūrės, 
sezonui baigusis darbinio ® neapsistodavo il- 
nepaliktų be jokio darbo slaikui.
galėtų pereiti į kitą da: i) jam Krūminių jau- 
sritį. Bus įstatymu sub r kalnuota mūsų apy- 
kytas ir toks reiškinys, 
pramonės įmonės miestui™ gražiosios Daina- 
negalėtų be saiko gabei t Ogesniam laikui su- 
iš kaimo darbo jėgos, dėl 
tik, kad ji pigesnė, ir ja diliai ir sesutės mano 
kui dauginti miesto bedar Dainavos,— kal- 
skaičių, lygiai įstatymo 
bos ir tvarkos bus palies 
asmens patarnavimui da.................... ......
ninkai, būtent iš kaimi įmybių perais užkrės- 
miestus atvykstančios ū sas man suteikė svei- 
gaitės, samdomos seimo: įaj įg lietuviškos 
ypač kitataučių, patarna 
ar kitose vietose, kaip re 
ranuose ir kitur.

Teisė įvesti privers jp, ėjo Kedonis tolyn, 
darbą tiems, kurie jo ven įr liesdamas 
yra pažymėta ir Lieti Jotais kanklių stygas.J 
Konstitucijoje. Tokiems 2s Lydėdavo jį nuo 
menims, kurie, surinkte iki kaimo. Jis beke- 
žiniomis, pasirodys patys pasiekė tolimąsias 
žiną iš ko jie gyvena, lei Lydos ir Ašmenos 
laiką aiškiai nenaudinga Uetuviai buv0 
kai gresia pavojus, kad j. S11ieni™e 
liau jie prašys pašalpos,** 
kiems bus galima pritai 
priverstiną darbą.

Varžyti, darbo jėgos įjoprakaitas esąs rei- 
dymą mažai naudingose ųol atgaivins lietu- 
tos ūkiui darbo srityse, dvasią. Pakėlęs 
tekti ten, kur gali būti j į 
nelyg gausus asmens pa 
navimas kuriai šeimai 
vienam asmeniui. Būtent 
seima, galinti pasitenl , » Metę į
mažesniais re .k alavu. bgg0
samdo po kelias tarnaite ;Skurtoks pas]ap. 
po kelis darbininkus ir |- 
atitraukia darbo jėgas, jj-” 
rios gali būti produkti k?41 
sunaudojamos kitur. Čia J 
lį pasitaikyti ir kitų at į į 
kirmi' j Jaunimas

į I Silpnai berno-

kad kiekvienam, kas pare 
neturįs darbo, būtų suteik 
koks nors darbas.

Naujoji Vilnia (Vilniaus 
srityje), į milžinišką, 6 kilo
metrų ilgumo, kaimą pana
šus miestelis turi davinių 
pasidaryti vienu žymesnių 
Lietuvos pramonės centrų. 
Miestelis jau turi 9,989 gy
ventojus. Iš stambesnių į- 
monių čia yra skerdykla, li
nų apdirbimo fabrikas, lent- 
piūvės, malūnai, popieriaus 
fabrikas ir kt. Visas mies
tas - kaimas išsitiesęs Vilne
lės pakrante, kurios srauni 
srovė suka turbinas, varo 
fabrikus. Čia pat, palipus iš 
miestelio slėnio į vieną ar ki
tą upės šlaitų kalną, tuojau 
prasideda nederlingi laukai 
ir miškai, kuriuose nuo 
ankstybo pavasario pradėti 
apsodinimo ir želdinimo dar
bai. Šiemet norima čia at
želdinti 98 ha. miško ir dar 
papildyti 60 ha naujo miško 
iš nederlingųjų plotų.

Vienoje lentpiuvėje pradė
ti statyti darbininkų bara
kai. Vid. Reik. Min-ja užsa
kė 12 tokių barakų, kurių 
kiekviename galės gyventi 
po 100 darbininkų. Toks na
mas statomas iš atskirų su
dedamų dalių ir lengvai per
keliamas į kitą vietą, kai 
darbai toliau pasistūmėją. 
Reikalui esant, tokius bara
kus tuojau galima paversti 
lauko ligoninėmis ar kitkuo.

Naujoji Vilnia turėjo už
siregistravusių 1,400 bedar
bių, bet šiandien sunku jų

atariančių dainų. Tie 
i akordai žavėdavo ir 
aro klausytojus, bet

lia šias vietas lygino

sutiko. —Jūs esate

lius, —man pas jus 
ša. Aš turiu keliau
ju lietuvių dvasia li-

risas piktžoles išrau- 
pas jus jųjų nebė-

ii kaimo. Jis beke-

Lydos ir Ašmenos

Pa
gonis apsistojo vie- 
^e, kurio vardas li
etas, nes čia jis ma-

^paleido savo talen
tus per kanklių 
Pavejantis užburtos 

J garsas greit suju- 
>. Metę į

^Isas veržėsi. Per 
Widėlę, Kedonis 
j r jaunimu ir 

^ikįbeti lietuviš- 
tengvt tik su žila-



DINOMS

oga visa 
ijo daug

randama
Valan- 

canto ir 
motinų

Gegužės m.

begauti. čia fe £ 
ištūs ir neran^ 
kais įpratę j? 
kaip į bausmę, 
šaltinį. Teks\ 
gai padirbėti, fe

(gūžės m. 24 d., 1940 m. AMERIKA

Legenda Apie Kanklininką Kedonį
ą Jau daug pavasarių nuke- 
I ivo į dausas. 1882 metų 
iSRpnn antradienio popietį.

Jaunimo Organizavimo Reikalu VILNIUS GAUSIAI 
LANKOMAS Korespondentų Pranešimai

_ .... dllClvlldAlV

Perauklėti. rgeuo pabaigoje, Krūminių 
medelių sodinį unimas ėjo dainuodamas 
rimnkijoje, fej, >r kainą į mažą kaimelį. Vi- 
voje darbiniu traukė ten, kur turėjo į- 
litus per dieną, ^kti vestuvės. Aš, būda- 

ąs 14 metų prieauglis, mai
gu aus suaugusių tarpe, nors 

-dyta 12 dart- irtais ir nemalonumų tek- 
avo pakelti.
[Vestuvininkų kiemą prie
is, jųjų neskaitlingas jauni- 

; io būrelis mus maloniai pa
tiko. Tos dienos valandos 
rubiai slinko į amžinybę, 
aulutė, lyg puošni karalai- 
i, slinko vis žemyn, net pa
tekdama Papiškių ir Girai-

voje darbiniu^

nietis vargiai n 
litus. Sandėlį.

malkių luobos: 
bas visiškai^ 
to po trijų 
darbininkai r 
dys, pasamdę 
dyti, jie žymą 
sudaužė į sh 
kai nebetinku ? 
grįsti. Kvi& 
kų darbi} į ''“P“1“'* £

žemė norėjo nuriedėti i Varėną, 
v . . įsų kariuomenės poligoną, žemes tau ur per dieną praPgal?iškai

prisiminęs savo
Jis ra-

pirmasis 
išėjęs iš 
aimiečių. 
limo Pe- 
ištas su
kuriame 

jtų kurd
iškos po- 
aus prie- 
e ta pro
per peli
uko dar
ei motiną 
lį ir, kai 
prie puo
lę įvedė į 
kaimietę 

bo. Vys
imą, pri- 
ranką ir 
motina.

’, pasiso- 
ąrie stalo, 
įtui besi- 
Calvarijos 
nininkonų 
jjo chole- 
ina, išgir
toje visi 
lepaisyda- 
kurs buvo 
, kam šis 
jčia kelias 
, su ryšu- 
aleliais sū
nų. Pasie- 
ro tiek su- 
:dų kojose
Visi ste- 

os pasiry-

' aubė kanuolės, o granatos 
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[ Ties Krūminių kaimu Sa- 
Kaunas -i *varti4 kalnas pridengė vie- 
" į 1 pusę’ lyg krauiuie išmir- 

• ųjusios, saulutės. Antra pu- 
— tarytum karalaitės vai- 

įko atspindžiai apgaubė Ra
iniškių kalną. Tuodu kal- 
u skyrė puikus, šlaitais nu- 
otas, Versekos klonis. Poė- 
___  _______ ______ i pa- 
ąukė visų dėmėsi. Muzi- 
antai nustojo griežti. Aš- 
loniasdešimties p a v asarių 
mėlis, atsistojęs tarpdury,

džio 24 d. įbš 
gai rikiuoti įįF 
vidaus reikafe 
suteikiama ta,; 
laisvąją dar:, 
statyti dartoį

® škai žavintis vaizdas 
sritis, kunose; „ 
Ii būti samte 
tikras įstaiga 
privalomą rtg į.......................... '
įvesti darbo b į jaunimą:
vesti priversi
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b0 Jėgos sar .......... .
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bo srityse iii lv0 dausosna nuo to laiko, 
darbo talkas n ten ir visoje šioje apy- 
darbams dirbti įkėje buvo nepereinamos 

Darbo reifc rios, perpildytos žvėrimis 
registruoja 
specialybes ii
gal pareikalavJria- Ir anais laikais atke- 
nus darbo pare lvo aukštas, dailus vyras 
vis tik nklėmis nešinas.^ Jis sa- 
bininkų skaife
Ii būti aprūp

mylite mane. Tad, leis- 
man pavadinti jūsų kai- 
mano numylėtos gimti- 
Dainavos vardu. Senie-

— Mergelės ir berneliai, 
ūrėkite ir gėrėkitės tuo 
likiu rojišku vaizdu. Daug.

paukščiais. Visi kalbėjo, 
id tai buvo ta pati Baltoji

gus mažas 
susirgo.
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imbesnių į- 
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Visas mies- 
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umą čia at- 
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naujo miško 
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Min-ja užsa- 
rakų, kurių 
lės gyventi 
ų. Toks na- 

i atskirų su- 
lengvai per- 

į. vietą, kai 
pasistūmėją, 
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adonis. Jam pasirodžius, 
kur jį apstodavo jaunimo 
iriai, visi norėdavo pasi- 
Ėiusyti jo angeliškų, kauk
tais pritariančių dainų. Tie 
elnūs akordai žavėdavo ir 
burdavo klausytojus, bet 
i niekur neapsistodavo il- 
ssniam laikui.
[Patiko jam Kruminhi jau
jas ir kalnuota mūsų apy- 
jkė. Jis šias vietas lygino 
jie savo gražiosios Dažna
is, bet ilgesniam laikui su- 
oti nesutiko. —Jūs esate 
iri broliai ir sesutės mano 
įmylėtos Dainavos,— kal-

*bo nėra. Aš turiu keliau
ju, kur lietuvių dvasia li- 
svetimybių perais užkrės- 
Dievas man suteikė svei- 

;ą tam, kad iš lietuviškos 
-'tvos visas piktžoles išrau- 

O pas jus jųjų nebė

taip, ėjo Kedonis tolyn, 
liesdamas 

ro pirštais kanklių stygas, 
mimas Lydėdavo jį nuo 
mo iki kaimo. Jis beke
ldamas pasiekė tolimąsias 
įkų, Lydos ir Ašmenos 
įdinkes, kur lietuviai buvo 
gūde j ę ir sulenkėję. Pa- 
iau, Kedonis apsistojo vie- 
me kaime, kurio vardas li- 
■pamirštas, nes čia jis ma- 
kad jo prakaitas esąs rei- 

Z ingas, kol atgaivins lietu- 
“ , [ Vyčių dvasią. Pakėlęs 

vą, jis paleido savo talen- 
gus pirštus per kanklių 
rgas. Žavėjantis užburtos 
lodijos garsas greit su ju

to visą apylinkę. Metę į 
vienam as'fiį savo darbus, visi bėgo 
šeima, ^pinoti, iš kur toks paslap- 

gas balsas veržėsi. Per 
mpą valandėlę, Kedonis 
> apsuptas ir jaunimu ir 
iais. Susikalbėti lietuviš- 
. buvo lengvai tik su žila- 
yiais seneliais. Jaunimas 
į lietuviškai silpnai bemo-
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kėjo. Nežiūrint to, greit visi 
pamilo Kedonį ir, pagal lie
tuvišką vaišingumo paprotį, 
kiekvienas norėjo, kad Kedo- 
nis atlankytų jo pastogę. Ki
lo varžytynės ne tik tarp pa
vienių asmenų, bet ir tarp iš
tisų kaimų. Įsigijęs pasiti
kėjimą, Kedonis nedavė poil
sio savo kanklėms. Savo 
giesmėmis ir dainomis užbū
rė visos apylinkės jaunimą. 
Be prievartos ir vadovėlių, 
visoje apylinkėje atgimė lie
tuvybė. Atsirado ir tokių, 
kurie panorėjo visam laikui 
keliauti kartu su Kedoniu. 
Dainius,
gimtinę, liūdėdavo.
dosi per toli, kad ją atlanky
tų. Todėl, laiks nuo laiko, 
jis atlankydavo Krūminius ir 
kitus apylinkės kaimus, kad 
nors šiek tiek nuramintų 
gimtinės ilgesį.

Laikui bėgant, ir Kedonį 
palietė permainos. Jo rite
riškame veide įsispaudė gi
lūs ilgesio bruožai. Vardan 
savo didelio darbo, jis visai 
nustojo vilties kada nors be
sugrįžti numylėton gimtinėn. 
Vieną kartą, susirinkus jau
nimui, Kedonis prabilo: — 
Brangūs mano kaimynai! 
Pamilau aš jus, ir nujaučiu, 
kad 
kite 
mą, 
nes,
ji nenorėjo daryti jokios per
mainos, bet jaunieji, kurie 
taip buvo pamilę Kedonį, su 
džiaugsmu sutiko. Nuo to 
laiko kaimas vadinosi Dai
nava. Lenkiškumas ir gudiš
kumas dingo. Lietuviškas li
ko kaimas ir visa apylinkė.

Slinkdami pavasariai į 
dausas apdovanojo Kedonį 
baltą barzdą ir ilgais sidab
ro plaukais. Jis darėsi pa
našus į senovės vaidilą. Tik 
jo balsas ir pirštai nepasi
keitė, vis tuo pačiu stebuk
lingumu viliojo ir žavėjo vi
sus. Kedoniui nutarus at
lankyti kitus kaimus, jauni
mas skaitlingai susirinko jo 
išleisti. Visų akyse žibėjo 
gailesčio ašaros. Susigrau
dino ir senukas. Jam atsi
tolinant, jaunimas mosavo 
rankomis, kol jis išnyko to
lumoje. Apie saulėleidį, Ke
donis pasiekė Čebatorių kai
mą. Jauni ir seni to kaimo 
gyventojai su lietuvišku nuo
širdumu priėmė pas save. 
Kedonis atsilygino jiems sa
vo dainomis, kurių visi klau
sėsi iki vėlumos. Ryto me
tą, saulutei tingiai kopiant iš 
už kalnų, Kedonis leidosi ke
lionėn. Priėjęs klonyje šalti
nį, atsigaivino. Pradėjęs 
melstis, kažko susigraudinęs, 
graudžiai apsiverkė. Pasi
rinkęs mažą kalnelį prie upe
lio, atsisėdo ir visą savo sie
lą įdėjo į dainos žodžius ir 
kanklių švelnų pritarimą.

Garsai kaip vilnis išsiliejo 
po Taurupių ir Versekos klo
nius, po laukus ir pievas. 
Gyventojai išgirdę, nudžiu
go, nes suprato, kad jų myli
mas Kedonis greit pas juos 
atsilankys. Neiškentę visi 
vienu balsu pritarė dainiui. 
Taip, visa apylinkė virto at
viru choru. Pabudo ir girių 
gyventojai. Pirmasis kišku
tis atstriksėjo artėliau. La
putė po stipraus įmigimo pa
sikėlė ir gudriai kraipydama 
ausimis klausėsi. Meška, po 
sunkaus nakties darbo, ties 
laužu snausdama, sujudo ir, 
tarytum, lenkiška ponia, tin
giai savo storus kumpius 
kraipydama vaikštinėjo. Vil
kas, kuris ežero pakraščiuo
se tykojo nutverti laukinę 
žąselę, pamiršęs savo užduo
tį, užtraukė jam įgimtą dai
ną, nuo kurios visos žąsys 
pakilo aukštyn ir padangėse 
suko ratą, aplink kalniuką, 
ant kurio dainavo Kedonis. 
Taip Kedonis savo meliodijo- 
mis užbūrė klonių valdovus 
ir kalnuotų girių gyventojus.

Saulei aukštyn pakopus, 
dar prieš priešpietį, dainiaus

Paskutiniu laiku pradėjo 
rodytis laikraščiuose dažnes
ni straipsniai jaunimo reika
lu. Visuomenės susidomėji
mas jaunimu nėra tai pri
puolamas nuotykis. Katali
kiško jaunimo stiprus bruz
dėjimas, ypač Connecticut 
valstybėje ir Brooklyne, New 
York, atkreipė visų dėmesį. 
Naujas jaunimo judėjimas 
nuosekliai iššaukė spaudoje 
įvairias teigiamas ir neigia
mas pastabas, žinodamas, 
kad Brooklyne jaunimas 
skaitlingiausiai yra susior
ganizavęs Apreiškimo para
pijoje vardu C.Y.A. (Catho
lic Youth Association), su
maniau duoti keletą klausi
mų kun. N.. Pakalniui, klebo
nui.

Kun. N. Pakalnis maloniai 
sutiko pasisakyti apie jo pa
rapijoje esančią jaunimo di
džiulę organizaciją. Tad aš 
pradėjau šitaip:

—Tamsta, klebone, manau, 
skaitėte spaudoje jaunimo 
klausimu. Norėčiau gauti iš 
Tamstos konkretiškesnių ži
nių apie C.Y.A. Spaudoje 
buvo pastebėta, kad ši nau
joji organizacija susidaro 
tiktai iš Sodaliečių, Švento 
Vardo draugijos, Vyčių ir ki
tų jau suorganizuotų draugi
jų ir kad ši naujoji jaunimo 
organizacija nepatraukė jau
nimo, nepriklausančio prie 
jokios katalikiškos draugi
jos. Norėčiau žinoti, ar tai 
yra faktas Jūsų parapijoje?

—Labai man malonu Tam
stai suteikti žinias apie C.Y. 
A. Taip, aš pastebėjau spau
doje keliamą visuomenėje 
jaunimo klausimą, ir net iš
vardijant C.Y.A. Man jau 
seniai rūpėjo jaunimas ma
no parapijoje. Mačiau, kad 
Vyčiai, Sodalietės, Švento 
Vardo draugijos jaunimas ir 
kiti menkesni jaunimo klu
bai, susiorganizavę mano pa
rapijoje, • nepatraukė visos 
parapijos katalikiško jauni-

kanklių garsai pradėjo silp
nėti ir pagaliau visai nutilo.

Gyventojai nudžiugę pra
dėjo ruošti sutiktuves savo 
numylėtam svečiui. Nesulau
kę, leidosi jo pasitikti. Pri
ėję šaltinį ir kalniuką, pa
matė jaudinantį vaizdą. Ke
donis gulėjo kankles apsika
binęs. Buvo manyta, kad iš 
nuovargio užsnūdo. Palitėję 
įsitikino, kad mylimasis dai
nius amžinu miegu užmigo. 
Visi puolė ant kelių, meldėsi 
ir giedojo jo išmokytas gies
mes. Kiti leidosi pranešti 
skaudžią žinią po visą apy
linkę. Netrukus klonis buvo 
perpildytas jaunimu ir se
niausiais. Vieni giedojo gies
mes, kiti dirbo karstą, tre
tieji kasė duobę. Saulei lei
džiantis, Kedonis jau amži
nai ilsėjosi tame kalnelyje. 
Prie balto beržo kryžiaus at
rėmė jo numylėtas kankles. 
Nuo to laiko ir liko pava
dinta Kedonio kalnas, Kedo- 
nio slėnis.

Visos apylinkės gyvento
jai verkė ir gailėjosi Kedo
nio. Ilgą laiką visi girdėda
vo naktimis kanklių melodi
jas. Manydavo, kad tai Ke
donio siela dar juos tebe- 
džiugina. Girdėjo tai ir meš
ka, bei kiti žvėreliai. Ap
sukrus kiškutis palytėjo kan
klių stygas, norėdamas ir 
pats išmokti tos dangiškos 
muzikos. Meška, tai paste
bėjusi, nuvijo kiškelį ir ban
dė pati išmėginti savo gabu
mus. Bet, vos jai palietus 
kanklių stygas sunkia lete
na, stygos sutruko ir kank
lės subirėjo. Taip amžinai 
nutilo Kedonis su savo kank
lėmis.

Toji legenda skamba ir 
šiais laikais. Prie minėto 
šaltinio lenkų legionai žiau
riai nukankino Juozapą Bie- 
levičių, kilusį iš Čebatorių 
kaimo.

M. A. Norkūnas

mo. Buvo daromi bandymai. 
Muzikas Jonas Jankus su sa
vo choru pradėjo bandymus 
sutraukti jaunimą vieną sy
kį į savaitę, rengiant tam 
tikrus jaunimui suėjimus 
(socials). Eksperimentas pa
vyko. Į minėtus parengimus 
jaunimas būrėsi šimtais. Iš 
to įvykio kilo mintis, kad 
reikia suorganizuoti jauni
mą pastovesnėje formoje su 
tam tikra disciplina, skyriais, 
komitetais, darbo sekcijomis 
ir panašiai. Atėjus į šią pa
rapiją kun. V. Masiuliui ir 
kun. B. Kruzui, jaunimo or
ganizavimo darbas prasidė
jo visu rimtumu. Kunigai 
vikarai šiame darbe parodė 
nepaprasto pasišventimo ir 
idealizmo. Pasekmėje, šian
dien parapijoje turiu gra
žiausiai sutvarkyto ir disci
plinuoto jaunimo per penkis 
šimtus asmenų. Didelė jau
nimo dauguma, sakysiu, du 
trečdaliu, nepriklauso prie 
jokios draugijos. Vyčiai, So- 

'dalietės, Švento Vardo drau
gija, Choras ir klubai drauge 
su jaunimu, nepriklausančiu 
prie minėtų draugijų darbuo
jasi sutartinai, santaikoje ir 
gražioje nuotaikoje C.Y.A. 
organizacijoje.

—Norėčiau paklausti ar 
kartais minėta organizacija 
netrukdo Vyčiams ir kitoms 
draugijoms p a s ė k m i ngai 
augti?

—Anaiptol, visos buvusios 
parapijoje jaunimo draugi
jos, atsiradus C.Y.A., savo 
nariais dar padidėjo. Tas 
yra labai normalu. Visas 
jaunimas, drauge dalyvauda
mas parengimuose bei vei
kime, arčiaus susipažįsta ir 
atsiranda proga draugijoms 
pasirinkti narių iš jaunimo, 
nepriklausančio prie jokios 
kitos draugijos. Iš visos ei
gos galima spėti, kad, vė
liau ar anksčiau, visas jau
nimas priklausys prie vienos 
ar kitos jau buvusios drau
gijos.

—Norėčiau paklausti ar 
Tamsta, kaipo klebonas, ne
pajunti medžiaginio sunku
mo, teikiant jaunimui patal
pas, šviesą ir pan.?

Turiu Tamstai prisipažin
ti, kad iš pat organizavimo 
pradžios tą sunkumą jau
čiau, bet dabar jaunimas pil
nai save medžiaginiai aprū
pina. Daro pataisymus, kaip 
žinote, išleidžia savo laikraš
tį „Annunciator” savo lėšo
mis ir dar gi iš savo dide
lių parengimų atiduoda pa
rapijai pusę pelno. Paren
gimai būna dideli. Paprastai 
sutraukia iki 800 jaunimo, 
tad ir pelno parapijai lieka 
nemažai. Jeigu ir lygiomis 
išeičiau, vadinasi, nieko pa
rapijai iš jaunimo negaučiau, 
jau vien organizuoto jauni
mo pasirodymas bažnyčioje, 
kada eina in corpore prie ko
munijos, jųjų gražus kelių 
šimtų kas savaitė suėjimas, 
kalbėtojai, programos, sekci
jų veikimai, knygynas ir 1.1., 
—yra jau parapijai nepa
prastos svarbos dalykas.

Šiuomi aš baigiau savo pa
sikalbėjimą su kun. N. Pa
kalniu, kurs pasižadėjo ma
ne vėl priimti kada aš tik 
panorėčiau išgirsti jo nuo
monę apie jaunimą bei gau
ti žinių iš jo parapijoje or
ganizuotai veikiančio jauni
mo. Manau, šis mano pasi
kalbėjimas šiek tiek pagel
bės naujų laikų jaunimo ju
dėjimo eigą suprasti. R. S.

Vilnius. — Prasidėjus pa
vasariui nepaprastai pagau
sėjo ekskursijos. Vilniuje. 
Gežužės 2 d. svečių tiek pri
važiavo, kad nebetilpo nė Ge
dimino kalne, nė kitose isto
rinėse vietose. Pradėta pro
paganda, kad ekskursijos į 
Vilnių ateityje važiuotų tik 
darbo dienomis, nes šventa
dieniais dėl didelio žmonių 
judėjimo, ekskursijos nebe
turi nė kur patilpti, nė kur 
pavalgyti, o ir lankytinos is
torinės vietos yra perpildy
tos.

Šį pavasarį Vilniuje įvyk
sta visa eilė gausingų kon
gresų: gegužės 5 d. metinis 
žydų karių sąjungos suvažia
vimas, geg. 12 d. Lietuvos 
katalikų moterų konferenci
ja, birž. 8-9 d.d. pavasarinin
kų konferencija, birž. 21 d. 
kooperacijos suvažiavimas, 
kuriame dalyvaus ir svečiai 
iš užsienių; birž. 29-30 d. 
Ateitininkų kongresas.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

Moterų S-gos New Yorko 
ir New Jersey Apskričio su
važiavimas įvyks gegužės 
26 d., sekmadienį, 2 vai. p.p., 
Šv. Trejybės parapijos salė
je. Visos atstovės prašomos 
suvažiuoti laiku, nes 68 kuo
pa rengia vakarienę 10 met. 
sukakties proga.

S. Subatienė, 
Apskr. pirm.

JERSEY CITY, N. J. 
f 
mūsųPirmoji Komunija 

parapijos vaikučiams bus su
teikta sekmadienį, birželio 2 
d., 8 vai. ryte.

Parapijos laivu ekskursija 
įvyks sekmadienį, rugpiūčio 
11 d. Ekskursija bus ben
drai su šv. Mykolo parapija, 
Bayonne, N. J.

VILNIUJE NEBĖRA 
BEDARBIŲ

Vilnius. — Vilniuje jau 
stinga darbininkų. Darbu ap
rūpinta 8,770 bedarbių.

Bedarbių klausimas Vil
niuje visuomet būdavo ak
tualus. Ne tik rudenį, pasi
baigus sezoniniams ir staty
biniams darbams, bet ir pa
vasariais ir per vasaras sun
kiausias miesto savivaldybės 
rūpestis būdavo, kaip aprū
pinti bedarbius. Lietuvai Vil
nių atgavus, bedarbių klau
simas pradžioje buvo dar aš
tresnis, nes veik visa pra
monė ir darbai buvo sustoję 
dėl karo suvargę.

Darbo reikalai taip su
tvarkyti, kad tikrai norinčių 
dirbti darbininkų pradeda 
trūkti. Darbo Biržoje dar 
iki šiol figūravo 6,000 bedar
bių pavardžių, tačiau, kai, 
atsiradus naujiems darbams, 
darbdaviai kreipiasi į biržą 
darbininkų ir birža pagal 
adresus išsiuntinėja kvieti
mus atvykti į darbą, tai nie
kas nebeateina. Pasirodė, 
kad liko biržoje užregistruo
ti tik tie, kurie arba grįžo į 
savo kilimo vietas, atiteku
sias Vokietijai ir Sov. Sąjun
gai arba išvyko darbams į 
Estiją arba patys susirado 
darbo.

Būdinga, kad paskelbus 
darbo prievolę, keli šimtai 
bedarbių patys išsibraukė iš 
darbo biržos sąrašų ir nesi
rodo darbininkų samdymo 
vietose. Tai tokie, kurie ben
drai vengia darbo, ypač dar
bo ne mieste. Vilniaus savi
valdybė dabar nori tikruo
sius bedarbius taip aprūpin
ti, kad jie pastoviai turėtų 
darbo. Lenkų laikais bedar
biai ir sezono metu gaudavo 
dirbti nedaugiau, kaip po 2 
savaites per mėnesį.

VILNIUJE DARBININKAI
GAUSIAI APRŪPINAMI

Pamaldos lietuviškai ir ang
liškai.

Iškilmingos novenos pa
maldos prasidės liepos mėn. 
Novena tęsis per devynias 
dienas. Ves kun. Geraldas, 
pasionistas.

LINDEN, N. J.

Liud-
Wood

Geg. 10 dieną p. J. 
vinaičiai gyv. 1510 So 
Ave., suruošė vakarienę, jų 
dukters Violetos slaugės 
mokslo baigimo proga. Dr. 
H. M. Glasston pasveikino 
Violeta, kad šioji taip gra
žiai baigė mokslą. Dalyva
vo: dr. J. Butėnas, dr. W. 
Blazis, adv. J. Patrick, H. M. 
Glastonai, W. Young, E. 
Patrick, D. Budreckiai, J. 
Gumauskas, J. Krusis, J. 
Stulpin, B. Newman,
Goody, J. Krotules, J. Stanis, 
C. Šūkis, J. A. C. Akloniai, 
B. Ashmont, H. Mitchell, A. 
Butvidas, H. Karanauskas, 
H. Kasnauskas, D. Getting, 
E. Stulpin, E. Liudvinaitis ir 
M. Kunz.

F.

Praeitą sekmadienį įvyko 
Panelės Švč. Marijos garbei 
statulos apvainikavimas ir 
procesija. Žmonių buvo pil
na bažnyčia. Pamokslą pa
sakė kun. J. Laurinaitis.

Novena prie šv. Onos tę
siasi kiekvieną antralienį.

kad netrukus choras pasiro
dys viešai ir tvirtinama, kad 
bus vienas stipresnių Vil
niaus chorų.

Apie darbininkų sportą 
anksčiau čia niekas ir supra
timo neturėjo. Įsteigus spor
to sekciją, radosi daug pui
kių atletų ir Vilniečiai darbi
ninkai žada ilgai netrukus 
parodyti, kad ir jie nenori 
atsilikti. Kitas toks darbi
ninkų klubas jau įsteigtas 
Naujoje Vilnijoje ir čia taip 
pat steigiamas choras ir 
sporto sekcija.

Pačiame Vilniuje taip pat 
dar bus įsteigtas 
čiuose trečias ir 
kultūrinis klubas, 
bininkams rodant
kultūriniu gyvenimą susido
mėjimą, Darbo Rūmai nori, 
kad visiems darbo rajonams 
būtų tokie kultūros centrai 
prieinami.

priemies- 
ketvirtas 
nes dar- 

tokį gyvą

RYTPRŪSIUOSE TENKA 
DĖVĖTI KLUMPES

WATERBURY, CONN.

Geg. 17 d. įvyko kortų pa
silinksminimas sušelpimui li
gonės Šilkauskienės. Nors 
galėjo ir daugiau žmonių at
silankyti, bet paliko pelno 
šiam labdaringam tikslui. 
Širdingas ačiū visiems prisi- 
dėjusiems, ir už pasidarbavi
mą, P. Stankienei, P. Juko- 
bauskienei, P. Vasiliuvienei, 
S. Sapranienei, J. Colny.

Moterų s-gos 43 kuopa 
rengia vakarienę ir gėlių šo
kius, birželio 2 d. Vakarienė 
prasidės 5 vai. vak., šokiai 
8 vai. vak. Visiems bus iš
dalinta gėlės, ir įdomių bū
du viena pora gaus brangią 
dovaną. Kaip tas bus atlik-

parengimą, kuris įvyks 48 
Green St. Kviečiame visus, 
senus ir jaunus.

Liet. Moterų Politinis Klu
bas, birželio 7 d., Vyčių na
me 85 Greeen St., rengia 
prakalbas. Bus žymių kal
bėtojų ir iš kitur. Po pra
kalbų bus kortų lošimas ir 
skanūs užkandžiai.

M. Digimienė.

Kaip be stiprios dvasios 
ir sveiko kūno, taip ir be 
ekonomiško pagrindo negali 
ilgai savarankiškai laikytis, 
jokia tauta ir valstybė. Nuo 
neturto ir ąkurdo pavargusi 
tauta jau savaime yra silp
na, neatspari.

I—Vladas Putvys

Vilnius. — Darbo Rūmų 
Vilniaus skyrius apima vis 
platesnes sritis. Įsteigtame 
Darbo Rūmų biure raštinės 
tarnautojai d a r b i n inkams 
nemokamai rašo reikalingus 
prašymus ir teikia patarna
vimus, o trys advokatai duo
da teisinius patarimus, o rei
kale ir teisme atstovauja. 
Žmonės Vilniuje buvo pri
pratę, kad jų reikalais nie
kas nesirūpina, tad dabar la
bai gausiai glaudžiasi prie 
Darbo Rūmų.

Miesto centre įsteigtas 
darb. kultūrinis klubas su 
skaitykla ir biblioteka, kur 
laisvu laiku gausiai renkasi 
darbininkai dykai laikraščių 
pasiskaityti, padiskusuoti, o 
lietuviškai dar nemokantieji 
—p a s i p r a ktikuoti kalbos. 
Prie klubo suorganizuotas 
darbininkų choras, į kurį į- 
stojo daug darbininkų net 
lietuviškai nemokančių. Ta
čiau visi taip uoliai mokosi,

Tilžė. — „Naujasis Tilžės 
Keleivis” rašo, kad šiandien 
daugumas moterų mieste jau 
dė.vi medinėmis klumpėmis, 
kurių ir viršus ne oda, bet 
drobe apmuštas. Drobė iš
dažyta įvairiais margumy- 
nais-šuniukais, kačiukais, gė
lėmis. Eidamos gatvėmis jos 
kelia didelį triukšmą, medi
nėmis klumpėmis tarškinda- 
mos į šaligatvius. Tokios 
klumpės įvestos odos taupy
mo sumetimais. Tik nusi
skundžiama, kad ir tokios 
klumpaitės - nedidelis medžio 
gabalėlis ir kelios audeklo 
skiautelės - kaštuojančios net 
šešios markės, kas neturtin
giems miesto gyventojams 
esą sunku prieiti.

Daugiausia žinių iš Lietu
vos rasi AMERIKOJE.

LICENSES
Wholesale, Retai) 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB17199 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
502 Lorimer St., Borough of Brooklyn,. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TILLIE MILLOCH 
Mario’s Provision Co.

Lorimer St. Brooklyn, N. Y.502

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5630 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un
der Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1439 Bedford Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANCIS M. GILLESPIE & 
JAMES SWEENEY

1439 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 17111 has been issued to the undersiRned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic BeveraRe Control Law at 
215 Knickerlxx?ker Ave., Borough of Broo
klyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

OTTO EUTENEUER
215 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 17242 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 377 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SLOPE DELICATESSEN, INC.
377 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

VILOJE JUOZAPO MARIJOSZZ PIKNIKAS
įvyks

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO - JUNE 9 D., 1940

VILOS SODE Newtown, Bucks County, Penna.

Visi Philadelphijos ir apylinkės lietuviai kviečiami daly
vauti šiame pirmame Vilos piknike. Čia išgirsite puikią 
programą, kurią išpildys Richmondo Šv. Jurgio parapijos 
Benas. Bus gėrimų, užkandžių, šokių ir žaidimų.

Įžanga 25 centai. Rengėjai.



IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI s

CHICAGO, ILL.

Chicagos apskr. Moterų 
S-gos narės iš 8 kuopų, ben
drai priėmė šv. Komuniją 
Motinų dienoje, gegužės 12 
d., Aušros Vartų par. bažny
čioje, per 10 vai. šv. Mišias. 

'' Šv. Mišias atlaikė gerb. 
kun. K. Rėklaitis. Gražiai 
sugiedojo „Avė Maria”, są- 
jungietė I. Aitutytė; „Avė 
Verum”, daininkė M. Janu
šauskienė.

Pamokslą pasakė J. E. 
vysk. P. Bučys, ypatingai 
pabrėždamas moters svarbą 
gyvenime; sėkmingam orga
nizacijos veikimui reikalin
gumą artimo meilės ir vie
ningos darbuotės.

Po šv. Mišių J. E. suteikė 
Ganytojišką p a 1 a i m inimą. 
Parapijos svetainėje įvyko 
bendri pusryčiai. Kun. Vaš
kui sukalbėjus maldą, Mote
rų S-gos 55 kp. Panevėžiečių 
choras sugiedojo Moterų S- 
gos himną. Pusryčiams va
dovavo Mot. S-gos Chicagos 
Apskr. pirm. A. Poškienė. 
Jai pakvietus, J. E. vysk, 

k Bučį kalbėti, Jis vėl pareiškė 
\ gražias mintis bei džiaugsmą 
1 matant, kai kurias nares vei- 

kenčias lietuvių tarpe, ku
rios, prieš kiek laiko Jam iš
važiuojant iš Chicagos buvo 
dar pradžios mokyklose. Kal
bėjo kun. J. Vaškas ir kun. 
K. Rėklaitis.

Iš kiekvienos kuopos savo 
mintis pareiškė: M. Lukaus- 
kienė, M. Rasteinienė, E. 
Jurkštienė, O. Butkienė, R. 
Mazelskienė, P. Vaicekaus
kienė, B. Abromaitė, A. Pa
trick, M. šrupšienė, M. Aitu- 
tienė, EI. Statkienė, M. 
Paukštienė, „Moterų Dirvos”

S- Sakalienė ir Apskr.. 
rast. M. Paulienė.

Apskričio pirm. Alb. Poš
kienei padėkojus visiems at
silankiusiems, bei prisidėju- 
siems prie surengimo drau
giškų pusryčių, baigta su 
malda už mirusias S-gos na
res. Išsiskirstyta 1 vai. p.p.

Aušrinė.

čiams, kiekvienam bus ma
lonu ten atsilankyti. Tuo lai
ku Sesutės turės nuosavų 
gražių ir skanių žemuogių. 
Prie žemuogių bus ice-cream, 
pipirnikų ir kavos.

Programoje bus dainų, 
muzikos, ir t.t. Prie tos pro
gos kortų mėgėjams bus 
proga pakortuoti.

Svarbiausia, kiekvienam 
bus įdomu pamatyti naujos 
mokyklos pamatus, kurie 
jau yra pilnai baigti ir dar
bas sparčiai varomas pir
myn. Veikėjas.

NEWARK, N. J.

Newarko liet. Vyčių 29 kp. 
turėjo savo susirinkimą ge
gužės 13 d. Priimti 5 nau
ji nariai. Pranešta, kad bir
želio 9 d., 2:15 min. p.p., 
„Softball” grupė žais pasau
linėje parodoje. Lapkr. 30 
d. įvyks rudens sezone šo
kiai. Prašome tą dieną kitų 
parengimų nerengti. Kitas 
susirinkimas bus birželio 10 
d. Visi nariai kviečiami 
silankyti.

WILLOCK, PA.

at-

di-Liet. Jaunimo pirmas 
delis piknikas įvyks birželio- 
June 16, 1940, Lithuanian 
Country Club, Willock, Pa. 
Kviečiami visi atsilankyti. 
Pamatysit įvairius sporti
ninkų žaislus, lietuvių jau
nuolių gabumus. Išgirsit 
daug lietuviškų dainų kurias 
dainuos Mairionio choras ku-

BALTIMORE, MD.

daro tė- 
vaikus į 

parapijos 
neišmoks

Šv. Alfonso lietuvių para
pijos mokyklos vaikučiai, 
mokslo baigimo proga, bir
želio 13 d,, parapijos salėje, 
ruošia puikų vaidinimą. Čia 
visi bus nustebinti vaikų ga
bumais ir jų gražią lietuvių 
kalbą. Klaidingai 
vai, leisdami savo 
airių, Šv. Petro 
mokyklą. Ten, jie
gražiosios lietuvių kalbos. 
Prof. K. Pakšto pranešimu, 
net Latvijos universitete 
dėstoma lietuvių kalba. O 
mes, taip lengvai, neleidžia
me savo vaikučiams pažinti 
tos gražiosios mūsų tėvų, 
protėvių kalbos. Tėvai, ne
pagailėkite savo vaikams tų 
žinių, kurias jie gali įgyti 
lankydami Šv. Alfonso liet, 
par. mokyklą. Čia jie išmoks 
ne tik skaityti ir rašyti lie
tuviškai, bet susipažins su 
Lietuvos istorija, ir d. k.

Geg. 19 d. įvykęs parapi
jos išvažiavimas praėjo 
linksmoje nuotaikoje. Žmo
nių atsilankė virš 500. Bu
vo kun. K. Keidošius, kun. 
Mendelis ir daug kitų žymių 
svečių.

Išvažiavimas autobusais į 
Anapolį, pamatyti ąžuolo, 
kuris buvo iš Lietuvos at
vežtas ir dabar čia puikiai 
auga, vispusiškai pasisekė.

J. K.

PITTSBURGH, PA.

Šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjai nutarė suruošti 
„Strawberry Festival” birže
lio 9 d., 1940, vienuolyne. Tai 
nauja pramoga Pittsburghie-

Gegužes m. 24 d., 1940 m.
;!(i, 1940 m.

Emiliįa Janušoniene
(ZOVYTĖ)

Mirė gegužės 14 d., Šv. 
Elžbietos ligoninėje, Brigh
ton, Mass. Velionė gimusi 
1896 m. spalių 20 d., Svėda
sų miestelyje, Rokiškio ap
skrityje. Amerikoje išgy
veno apie 27 metus. A. a. 
Emilija buvo veikli visuo
menininke, daugelio draugi
jų ir organizacijų narė-vei- 
kėja, keleto katalikiškų 
laikraščių skaitytoja ir 
kiekvieno kilnaus darbo rė
mėja.

Velionė paliko dideliame nuliūdime vyrą Anta
ną ir sūnus Alfonsą ir Bronių ir daug artimų gimi
nių, o Lietuvoje motiną, brolį ir seserį.

Gegužės 17 d. ryte, kūnas išlydėtas iš šeimos 
namų 1836 Columbia Rd., South Boston, Mass., į 
Šv. Petro par. bažnyčią iš kur po gedulingų pamal
dų palaidota Naujosios Kalvarijos kapuose.

„Amerikos” skaitytojams, A. Janušioniui ir sū
nums gilios užuojautos reiškia „Amerikos” redak
cija ir administracija.

J

y s*"

ris susideda iš Homestead, 
South Side, Braddock ir Du
quesne, Pasaulinės Parodos 
Choras kuris susideda iš 
North Side ir Esplen.

Savo atsilankymu suteik
site jaunimui progos ir to
liau savo darbą varyti.

PHILADELPHIA, PA.

Nuoširdžiai visi kviečiami!
Seselės Kazimierietės, iš 

Vilos Juozapo ir Marijos,

Holland Rd., Newtown, Pa., 
visus nuoširdžiai kviečia į 
puikų sodą kur kasmet susi
renka tūkstančiai geradarių, 
rėmėjų. Seserų ruošiamas 
piknikas įvyks birželio-June 
9 d., 1940. Nėra abejonės, 
kad piknikas bus pasekmin
gas, nes nepamiršta ir iš to
liau atsilankyti. Kas me
tais, nepamiršta ir mainie- 
riai atsilankyti. Savo atsi
lankymu suteiksite paramą 
išlaikymui Juozapo ir Mari

jos Akademijos, kur dau
gelis jaunų mergaičių siekia 
joms naudingas mokslo ži
nias. Tad nepamirškim nuo
širdaus seselių kvietimo į jų 
ruošiamą pikniką, birželio- 
June 9 d., susitiksime visi 
virš nurodytu antrašu, ža
liuojančiame sode, prie ska
nių valgių, gėrimų ir pui
kiausios muzikos. Taip pat, 
visi įsigykime lioterijos bi
lietus, knygutėmis ar lakš
tais, išlaimėjimui 100 dol., 
kurie išskirstyti į 15 laimė
jimų. Pirmutinis $50; du po 
$10; du po $5; likusieji 10 po 
$2. Išlairnėjimai įvyks ki
tam piknike, rugs. (Sept.) 
15 d., tam pačiam sode. Ne
pamirškime:

K. Dryža.

Visi „Darbininko” skaity
tojai nepamirškite savo pa
reigos, paremti katalikišką 
spaudą. „Darbininkas” lei
džia išlaimėjimui daug ver
tingų daiktų: sidabrinę lapę, 
rašomąją mašinėlę, 
laikrodėlį, baldus 
kambariui. Įsigykite 
mėjimui bilietus.

„Darbininko” antra šas: 
336 W. Broadway, S. Boston, 
Mass. K. D.

rankinį 
svečių 

visi lai

ROCHESTER, N. Y.

M.Klebonas kun. Jonas
Bakšys sekmadienį, gegužės 
26 d., su iškilmingomis šv. 
Mišiomis 10:30 vai. ryte, mi
nės sukaktį 20 metų kuni
gystės ir 10 metų klebonavi
mo mūsų parapijoje.

Per 20 metų sėkmingai 
tarnauti Dievui jo vynuogy
ne, reikia daug pasišventimo 
ir ištvermės. Klebonauti ir 
būti netiktai dvasios tėvu,

MYLIMIEMS GIMINĖMS
Antanui, Alfonsui ir Broniui 

JANUŠONIAMS
Gilaus skausmo metu, dėl mylimosios žmonos ir mo
tinos mirties, reiškia savo gilią užuojautą.

Danielius ir Jadvyga Averkai

bet, gaspadorium, tvarkyto
ju parapijos nuosavybės ir 
1.1., jau reikia daug energi
jos ir pasišventimo. Jis sie
lojas savo parapijonų nepa
sisekimais, džiaugiasi jų lai
mėjimais.

Visuomet darbštus, nuo
širdus lietuvis. Savo meilę 
tėvynei išreiškia darbais 
vynės naudai. Stengiasi 
laikyti Lietuvos meilės 
birkštėlę išeivių tarpe.

Šių garbingų sukaktuvių 
proga visi p a r a p i j i e č iai 
skaitlingai prašomi susirink
ti į bažnyčią ir per iškil
mingas mišias širdingai pa
simelsti, kad Aukščiausias 
suteiktų jam palaimos, iš
tvermės ir toliau mūsų tarpe 
dirbti. Vyturys.

te- 
pa- 
ki-

tins pral. J. J. Ambotas iš 
Hartford, Conn. Gražūs ir 
dideli vargonai įsigyti kleb. 
kun. J. V. Kazlausko ir pa
rapijonų rūpesčių. Toks kon
certas Bridgeporte bus dar
pirmas, tad laukiama skait-j 
lingos žmonių minios. Po 
koncerto, parapijos salėj bus 
šokiai iki vėlumos.

Parapijos metinis piknikas 
įvyks liepos 14 d., prašome 
tą dieną kitų parengimų ne
rengti.

Šv. Vardo draugija turės 
šokius birželio 9 d., parapi
jos salėje. Laukiama daug 
jaunimo, o su jaunimu ir tė
velių. O.

BRIDGEPORT, CONN.

Ar supažindinai bent vie
ną savo kaimyną su savo 
laikraščiu AMERIKA?

irBažnytinis koncertas 
šventinimas naujų vargonų į- 
vyks šį sekm., gegužės 26 d., 
7 vai. vak., Šv. Jurgio parap. 
bažnyčioj. Vargonais grieš 
komp. A. Aleksis iš Water
bury, Conn. Dalyvaus: R. 
L. Clarke, vargonų statyto
jas iš New Haven, Conn., 
dainininkė R. Jurkaitienė iš 
Arlington, N. J., A. Verba iš 
Irvington, N. J., vietinis cho
ras ir solistai vad. A. Sta- 
nišauskui. Vargonus šven-

Tel. Harrison 6-1693

B. d. SHAWKONIS 
(Ašakūnas) 

GRABORIUS — 
BALZAMUOTO  JAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst

310 John Street, 
Harrison, N. J.

“Darbininko” 25 Metų Jubiliejinis
♦>i

§ (L, šeštadienį, 
-ėiai ruošia Bal- 
/ par. statybos 
j Melody Makers

;gudris po ope- 
freūch Hospital,

rds Softball ko- 
įsė prieš St.„ 

Žaidimas būna

A draugijų val- 
•! pasitarimas į- 
ji antradienio 
i po pamaldų, 
rupijos paren-

SUKAKTIS

£terų S-gos 30 
$ šiemet mini 
j 20 metų su- 
p buvo suorga- 
: metų birželio 
javimo inicia- 
F.Valantiejiene, 
jA. Svinnic- 
-jmskienė. Sa-

£

1 ■r'-S f J

p

Veroni] 
Moterų S 
bes narė, 
mininkė, 
Jersey aj 
15 metų 
kės pare 
dėjo prie 
nizavimo 
ja Mot. I

Komunijc 
pusryčius

Veiklia 
gerbia su 
vaišes su 
dienio ar 
mo sukak 
narei mir 
šios, budi 
kapus. E 
kimo laik 
kalus: V 
$85.24; i 
mišių int 
vargonam 
nyčios st 
riui $250; 
$200; klet 
ir kt.

30 kuoj 
kia savo 
kun. J. B 
širdumą s

jus ir raginu- 
; ir mergaites 
jie Moterų Są- 
: netrukus kuo- 
M narių. Per 

dinose darbuo
tos narės: V. 
' V. Martišiū- 
idzmskienė, A. 
i Kleizienė, A. 
1 Adomaitienė,
O. Laukaitienė,
P. Morkūnienė, 
F, Navickienė, 
į 0. Petrulie
nė, T. Skaru- 
ninskienė, F. 
Kulienė, M. Ta- 

j Ua/antiejio 
Lširdų, nuolati
ni yra pakelta 
h nare.
p narės: U. 
t A Arbačaus- 
felauskienė, M. 
Lukoševičienė, 
pldybą įeina: 
piauskienė, vi- 
iKivitienė, f in. 
pnė, nut. rast. 
Petrulienė, ižd. 
i globėjos: J. 
U Kivitiene, 
Juškienė.

1935 metais, 
gegužės 12 

;osavo kuopos 
Komis, ben- 
< Komunija ir 
^pijos salėje, 
tetais kuopa 
■užprašo Šv. 
®drai prie Šv.

PEI

PIKMloS f

įvairius rakandus laba 
Ms Pasirinkimas didi

SETS — PARLOR SE' 
HTCHEN SETS — ] 
■MATRASAI IR SPI

ID CHAIR CORPOF 
)>U RAKANDŲ IŠD 
k PETRAITIS, Biznio Vedi 

d Street, ]
•pel. EVergreen 7-8451

Kuriame Bus Išdalyta
1-ma Dovana—SEKLYČIOS SETAS, Vertės $150, 

Kurį Dovanojo—
Dovanų, Vertes

Po nuol 
mos ateir 
sara. Įvai 
di. Vienos 
Daržinink 
vienos vie 
viau gale 
žiedelių d 
gaitėms 
rims pata 
vo jaunys 
mą į puik 
ganizaciji: 
damos iš 
ateities ži 
ganizuoja: 
nų moterį 
ri turėtų 
šią organ 
Tiesa, noi 
gan dideli

P. F. Carey Furniture Co
418 W. Broadway, So. Boston, Mass.

s35500 MIS 1SPARD/1

woods took Sekmadieni
Birž.-June 9,1940

3 čia Dovana WOODSTOCK 
TYPEWRITER, Vertės $55.00 

Edvard J. Duquette

Woodstock 
Typewriter Co

80 Federal St., Boston, Mass

Romuvos Parke Montello, Mass

4-ta Dovana —WRIST WATCH, 
vyriškas ar moteriškas laikro-

dis. Vertės — $50.00, 
kurį dovanojo—

Kay Jewelry Co.
198 Main St., frockton, Mass.

2-ra Dovana SILVER FOX,. 
Vertės $100.00, Kurtę Dovanojo

FURRIERS
36 Winter St., Boston, Mass.
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smaspetho žinios

PIGIŲ BUTŲ STATYBA20 METŲ SUKAKTIS

30
j

r

>-

įėjimi Brooklyno Graboriai
Tel. EVergreen 7-4335

Laidotuvių Direktorius

JOSEPH GARSZVA
Graborius — Balsamuotojas

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS!

Lie. No. L886Tel.: EVergreen 7-1645
Tel. STagg 2-4409

oV.

Manhattan Liquor Store Laidotuvių Direktorius

264 Grand St., Brooklyn
Kampan Roebling St.

FURRIERS

J. A. Valstybių kongresas 
paskyrė $1,826,877,749 ka
riuomenės parengimui karui 
ir $1,281,749,478 laivynui.

po 5-6 
name.

810 John Stits 
Harrison, N, l

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Į
L

KARO MUZIEJUJE BUS 
NAUJAS SODELIS

Vidutinė mokestis dirbtu
vių darbininkų sausio 1 d., 
1940, buvo $23.09 savaitėje, 
kuomet 1939 m. sausio 1 d., 
buvo $25.95.

ap- 
Ec-

Chicagoje ištirta, kad dau
giausia girtuokliauja vyrai 
ir moterys tarp 20 ir 30 me
tų amžiaus.

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

DŽIOVA SERGANTIEMS 
PALENGVINIMAI

įsui ir Broniui

INIAMS

(Ašakūnu

GBABOBB

bus 
bus 
kur 
me-

žie- 
va-

J.A.V. valdžia paskyrė 
$275,000 New Yorko Pasau
linei parodai remti. Taipgi 
$250,000 San Francisco tarp
tautinei parodai.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

J.A.V. žemesniojo buto at
stovai Washingtone, nori, 
kad H. Bridges, C.I.O. orga
nizacijos vadas, būtų depor
tuotas.

A. RODZEWICZ 
(Radzevičius)

8AUGOKITB8 PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
AT8I8AKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Laxl 
Įsidėmėkite raides "E-X-L-A-X” ant 
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukite origlnjjllo Ex-Lax.

J.A.V. Laisvės Varpas su
skilo, kuomet liepos 8 d., 
1935 m. buvo skambinama 
mirus aukščiausio teismo 
teisėjui John Marshall.

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

HAVEMEYER 8-0259 
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand avėnue 

MASPETH. N. Y.;

337 Union Av., B’klyn, N.Y.
Namas tna pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

tą dieną kitų pa
rengti.

Šv. Vardo draugiu 
šokius birželio 94.; 
jos salėje. Laukiu 
jaunimo, o su jauniu 
vėlių.

Pasauly taikos grąžinimui, 
Šv. Petro bažnyčioje, Romo
je, yra laikomos kiekvieną 
rytą šv. Mišios.

PERSODINKIME 
GĖLES

Laisniuotas Nei 
ir New Jersey r r

Geg. 19 d. EI Centro, Cal. 
buvo žemės drebėjimas. Žu
vo 8 žmonės, daug sužeistų. 
Nuostolių padaryta už $2,- 
000,000.

š

Ar supažindinai r 
ną savo kaimyną į 
laikraščiu AMERKį’

Kam Sukrėsti
‘Vidu’ Neskaniu 

C

Liuosuotoju
Jūs manote, kad visi lluosuatojal 
sarginanti ir neskanūs... ir vienas 
geras taip kaip kitas... tai Jūs ne 
imate progas, bet Jūs spekuliuojate 

yra kai kurių 
darančių daugiau

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

mylimosios žmonos ių
> gilią užuojautą.
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L Geg. 25 d., šeštadienį, 
. salėje vyčiai ruošia Bal- 

Dance par. statybos 
Idai. Gros Melody Makers 
:estras.
L Kazys Budris po opc
ijos guli French Hospital, 
w Yorke.
L. Parapijos Softball ko- 
nda pralošė prieš St., 
ry’s, 1-0. Žaidimas būna 
jvieną penktadienio vaka- 
Melvina stadijume.
i- Parapijos draugijų val- 
>ų bendras pasitarimas į- 

įvyks liepos 14 i, [s geg 28 d. antradienio 
:are tuoj po pamaldų, 
•sis del parapijos paren- 
lų.

tins pral. J. J. AmĮ,- 
Hartford, Conn. Cij 
dideli vargonai įsi^ 
kun. J. V. Kazlausko 
rapijonų rūpesčių, Tį 
certas Bridgeport k 
pirmas, tad laukiau 
lingos žmonių 
koncerto, parapijos 
šokiai iki vėlumos.

Parapijos metinis^ į

i.L.R.K. Moterų S-gos 
>pa Maspethe šiemet mini 
ro darbuotės 20 metų su- 
Jtį. Kuopa buvo suorga- 
jota 1920 metų birželio 
d. Organizavimo inicia-

daug gražių darbų, bet mū
sų gyvenimo sąlygos reika
lauja vis naujų darbų, reika
lavimų. Tuos visus darbus 
sėkmingai nudirbsime tik su- 
sibūrusios į jaunų moterų 
katalikišką o r g a n i z a ciją, 
dirbdamos su tokiu pasiryži
mu ir kantrybe, su kokiu dir
bame savo šeimoje. Susispie- 
tusios po tiesos ir meilės 
vėliava, būsite tikros kad 
dirbate Kristaus darbą. To
dėl visos, nelaukdamos ilges
nių paraginimų, organizuoki- 
mės, rašykimės į katalikiš
kas moterų organizacijas. 
Tuo rūpinasi mūsų dvasios 
vadai, tad skaitlingai eikime 
jiems į pagalbą.

O. Petrulienė.

Eina kalbos, kad Yonkers 
netrukus gaus maistui pirkti 
ženklelius. New Yorko mies
to mayoras LaGuardia deda 
pastangas, kad ir New Yor
ko biednuomenė tuos ženkle
lius galėtų gauti.

Veronika Valanti e j i e n ė, 
Moterų S-gos 30 kuopos gar
bės narė, buvusi Centro pir
mininkė, New York ir New 
Jersey apskr. raštininkė. Per 
15 metų ėjo kuopos raštinin
kės pareigas. Uoliai prisi
dėjo prie tos kuopos suorga
nizavimo; ir dabar daug dir
ba Mot. S-gos naudai.

New Yorko miesto indijo- 
nai, kurių dauguma yra Mo
hawk draugovės, prašo fede- 
ralės valdžios duoti jiems 
darbo prie W.P.A. darbinin
kų ir, kad galėtų gauti pa
šalpų pragyvenimui.

I Komunijos, turi bendrus 
• os ėmėsi V. Valantiejienė, 

==^ Brusokienė, A. Svirmic-
Tel. Harrison All nė, R. Nedzinskienė. Sa- 

n i eniuint. la» kad šios organizatorės 
šios per namus ir raginu- 

moteris ir mergaites 
Įrašyti prie Moterų Su
jos. Taip netrukus kuo-

BALZAMUOIOl! jau turėjo 60 narių. Per 
netų nuveiktuose darbuo- 
>asižymėjo šios narės: V. 
mtiejienė, V. Martišiū- 
lė, R. Nedzinskienė, A. 
sokienė, S. Kleizienė, A. 
nuvienė, M. Adomaitienė, 
Tuočienė, O. Laukaitienė, 
ližūnienė, P. Morkūnienė, 
kivitienė, F. Navickienė, 
^altrunienė, O. Petrulie- 
?. Ražickienė, T. Skaru- 
, T. Palubinskienė, F. 
tienė, F. Kurienė, M. Ta-

pusryčius.
Veiklias nares kuopa pa

gerbia suruošdama netikėtas 
vaišes su dovanomis, gimta
dienio ar vedybinio gyveni
mo sukakties proga. Kuopos 
narei mirus, užprašomos mi
šios, budi naktimis, palydi į 
kapus. Kuopa per savo vei
kimo laiką parėmė šiuos rei
kalus: Vargšams Lietuvoje 
$85.24; vienuolynams $50; 
mišių intencijoms 10; par. 
vargonams $10; naujos baž
nyčios statybai $100; alto
riui $250; bažnyčios rūbams 
$200; klebonijos statybai $33 
ir kt.

30 kuopa įvertina ir reiš
kia savo dėkingumą kleb. 
kun. J. Balkūnui už jo nuo
širdumą sąjungai. 4---------

Iš Paryžiaus madų centro 
ateina žinia, kad ten jau pa
gaminta prašmatnybė—stik
liniai bateliai moterims-mer- 
ginoms. Stiklinius drabužius 
jau dėvi.

Jaunasis Henry Ford, anū
kas Amer. automobilių išdir
bėjo Fordo, mokosi katalikų 
tikybos dėsnių pas prelatą 
Sheen ir mano vesti Oną 
McDonnell, New Yorkietę. 
Šliūbas bus St. Patrick ka
tedroje New Yorke. Miss 
McDonnell yra viena iš 14 
vaikų McDonnell šeimoje.

Atstovas Dies sako, būk 
gauta tikrų žinių, kad liepos 
mėn., Meksikoje po prezi
dento rinkimų, kils revoliu
cija. Sukils naziai prieš ko
munistus. Dies sako, kad 
Amerikai yra pavojaus pa
tekti į karo mišinį.

Yra planuojama New Yor- 
ko prieplaukose pastatyti 
laivų taisymui tvenkinį, kur 
bus galima taisyti didžiau
si pasauly laivai. Tvenkinys 
bus 1,100 pėdų ilgio ir kai
nuos apie 17,000,000 dol.

ž savo nuoširdų, nuolati- 
arbavimasi yra pakelta 
los garbės nare.
įsimirė šios narės: U. 
kišiūnienė, A. Arbačaus- 
ė, A. Zamblauskienė, M. 
jienė, P. Lukoševičienė, 
uo laiku į valdybą įeina: 
i. M. Tamašauskienė, vi- 
*m. A. Kivitienė, fin. 
, J. Skarulienė, nut. rašt. 
iresp. O. Petrulienė, ižd. 
očienė, iždo globėjos: J. 
auskienė ir A. Kivitienė,

, O. Ručinskienė.
1930, 1935 metais,

r 1940 met. gegužės 12 
opa minėjo savo kuopos 
ktį šv. Mišiomis, ben- 
isų narių Komunija ir 
čiais parapijos salėje, 
ienais metais kuopa 
ų dienoje užprašo Šv. 

is, eina bendrai prie Šv.

Prelatas Sheen, dalyvau
damas atidaryme New Yor
ko pasaulinės parodos pasa
kė, kad jis šiemet dalyvauja 
atidaryme vien dėlto, kad 
Sovietai nedalyvauja.

peršviečiami rentgenu, tiria
mi skrepliai ir tt. Tuberku- 
liozininkų šeimos tikrinamos 
kas trys mėnesiai. Tas šei
mas dažnai lanko gailest. se
sutės, aiškina, kaip reikia 
elgtis su sergančiais, dižinfe- 
kuoja jų butus, duoda vaistų 
ir tt. Ligšiol gailestingos 
sesutės aplankė apie 35,000 
darbininkų šeimų ir 5,000 
butų padarė dezinfekciją. 
Per savivaldybės dispanserį 
perėjusių Kauno darbininkų 
apie 1,000 paguldyti sanato
rijose ir 1,000 ligoninėse. 
Namuose paliktiems nepavo
jingai sergantiems duoda
mos pašalpos maistui page
rinti ir geresniam butui pa
sisamdyti.

Kauno dispanseris veikia 
nuo 1924 m. Ligi šiol jį ap
lankė 134,000 kauniečių. Šie
met sveikata ištirta 2,200 as
menims. Peršvietimų rent
genu padaryta per 30,000. 
Darbininkai gauna ligonių 
kasų gydymą, o daugelis jų, 
pasibaigus ligonių kasų nu
statytam gydymo laikui, gy
domi miesto savivaldybės lė
šomis. Nemokamą gydymą 
gauna tie, kurie Kaune yra 
išgyvenę nemažiau trijų me
tų.

Vidaus Reik, ministerija 
numato įsteigti plaučių ligo
mis sergantiems globos cen- 
trus-dispanserius visuose 
apskričių miestuose.

kovas su engėjais ir su spau- 
dėjais. Tame spaudos pavi- 
lione nuo ankstaus pavasario 
iki vėlyvo rudens bus lanky
tojams duodama nemokamai 
skaityti visa Lietuvos ir už
sienių lietuvių periodinė 
spauda. Tai bus lyg ir atsi
lyginimas už tuos laikus, ka
da lietuviams nebuvo duoda
ma turėti „anei žodžio, anei 
rašto.”

Kitoje pusėje žuvusiems 
dėl laisvės paminklo, naujojo 
sodelio pradžioje numatomas 
paminklas, kuriame bus iš
kaltos pavardės ypatingai 
nusipelniusių knygnešių. To
kių knygnešių žinomas kny
gų apie knygnešius autorius 
Petras Ruseckas yra suradęs 
ir aprašęs apie 60. Sodelį į- 
rengti padeda visi, kas kuo 
išgali. Vieni darbu, kiti—au
komis. Sodelį numatoma ati
daryti rugsėjo 8 d. per Tau
tos šventę.

bariai bus šviesūs ir pakan 
karnai erdvūs gausiai šeimai 
gyventi.

Namai bus statomi 
butus kiekviename
Kiekviena šeima gaus gaba
lą žemės daržovėms pasiso
dinti, turės atskirą sandėliu
ką ir skalbyklą. Visi šie na
mai bus taip pastatyti, kad, 
reikalui esant, būtų galima 
perkelti kitur.

Jei 
yra 
yra 
tik 
sveikata! Dėl to, kad 
lluosuotojų stiprių, 
žalos, nei gero!
Pasirink sau lluosuotoją su atsargumu. 
Jei Jūs leisite milijonų patyrimui būti 
Jūsų vadovu—-Jūs pasirinksite Ex-Lax! 
Ex-Lax yra malonus priimti — Jis gar
dus kaip skanus šokoladas. Jis yra vel
kius, bet švelnus. Ex-Lax išvalo Jūsų 
vidurius visiškai, be išsdtemptaių ir ne
smagumų. Pamėgink Ex-Lax! Visose 
vaistinėse po 10c. ir 25c.

Kaunas. — Kauno miesto 
savivaldybė nutarė šią vasa
rą Kaune pastatyti keliasde
šimt namų neturtingoms šei
moms gyventi. Tokie namai 
bus statomi A. Šančiuose, 
Vilijampolėje ir žaliajame 
kalne. Iš viso bus įrengta 
300 butų, kiekvienas po du 
kambarius ir virtuvę. Kam-

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAR & GRILL
Gaminam, valgius ameri

koniško ir lietuviško sti
liaus. Čia taip pat galima 
gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas

411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Kaunas. — Jau paruoštas 
planas naujajam sodeliui 
prie Karo Muziejaus įrengti. 
Naujajam sodeliui žemė yra 
gauta iš greta Karo Muzie
jaus esamo sklypo. Karo Mu
ziejaus viršininkas brig. gen. 
Nagius-Nagevičius apie nau
jojo sodelio įrengimą infor
muoja, jog sodelis turi būti 
ne tik patiems lietuviams 
maloni ir brangi vieta, bet ir 
svetimšaliams i m p o n u oti. 
Naujoji sodelio dalis bus pa
švęsta daugiausia mūsų tau
tinio atgimimo kareiviams— 
knygnešiams pagerbti ir lie
tuvių tautos kovoms dėl 
spaudos laisvės prisiminti. 
Čia stovės trys paminklai: 
Petro Rimšos „Lietuvos Mo
kykla” ir abejose jos šalyse 
dvi statulos: Zikaro „Knyg
nešys” ir Bučo „Sėjėjas”.

Naujo sodelio dalis 
grynai lietuviška. Čia 
tartum botanikos sodas, 
augs įvairūs Lietuvos
džiai, krūmai ir gėlės. Tame 
lietuviškame darželyje bus 
pastatytas lietuviško koply
tėlių stiliaus spaudos pavi- 
lionas. Spaudos pavilionas, 
kurį suprojektavo dailinin
kas Varnas ir inž. Reisonas, 
bus medinis, trijų aukštų, 
primenąs indų pagodą. Pa- 
viliono grindų plotis apie 30 
kv. metrų, aukštis—apie 13 
metrų. Paviliono viršuje 
spindės stilizuota saulė, o ne
toli viršūnės trečiame aukšte 
bus šv. Jurgio kovos su slibi
nu skulptūra, simboliškai 
vaizduojanti lietuvių tautos

Pirkit Anglis 
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7556
Kaunas. — Kova su džiova 

Lietuvoje kasmet įgauna 
platesnį pobūdį ir dabar yra 
pasidariusi visos valstybės, 
savivaldybių ir visuomenės 
organizacijų rūpesčiu. Ka
dangi džiova yra daugiausiai 
neturtingųjų liga ir neturtin
gam darbo žmogui savo lėšo
mis beveik neįmanoma gydy
tis, tai atatinkamos įstaigos 
ir draugijos stengiasi kiek 
galėdamos padėti visiems, 
kurie reikalingi tokio ar ki
tokio gydymo: nepasiturin
tiems teikia pašalpas, nemo
kamai gydo sanatorijose ir 
t. p. Kauno miesto savivaldy
bės sveikatos skyriaus dis
panseris (džiovos gydymo į- 
staiga) yra vienas moder
niausių Lietuvoje, kurį 
kasdien aplanko 30-40 žmo
nių. Didžiausią lankytojų 
skaičių sudaro vaikai, nes 
tikrinama visų Kauno mo
kyklinio amžiaus vaikų svei
kata.

Šeimos, kuriose yra įtaria
mas bent vienas šeimos na
rys sergant džiova, privalo 
atvykti patikrinimo. Čia jie

Jau ir Washingtonas pa
matė, kad New Yorke, Pašal
pų— Relief skyriuje, komu
nistai vyrauja. Jei nori gau
ti pašalpą — relief, tai turi 
priklausyti prie komunistų, 
kitaip turėsi daug bėdos, kol 
gausi.

Po nuobodžios ir ilgos 
mos ateina pavasaris ir 
sara. Įvairiaspalvės gėlės žy
di. Vienos auga, kitos vysta. 
Daržininkas jas persodina iš 
vienos vietos į kitą, kad lais
viau galėtų augti, daugiau 
žiedelių duoti. Visoms mer
gaitėms ir jaunoms mote
rims patartina persodinti sa
vo jaunystės gėles — veiki
mą į puikų katalikiškųjų or
ganizacijų darželį, čia dirb
damos išauginsite puikius 
ateities žiedus. Maspethe or
ganizuojama katalikių, jau
nų moterų organizaciją, ku
ri turėtų išaugti į didžiau
sią organizaciją Amerikoje. 
Tiesa, nors Moterų s-ga yra 
gan didelė ir yra nuveikusi

Washingtone irgi jau su
sekta, kad W.P.A. darbinin
kai ir darbai yra žydų ko
munistų įtakoje ir labai sun
ku ten geresnį darbą kita
taučiui gauti.

STagg 2-5043 Notary Public

Šv. Tėvas Pijus XII, 
dovanojo kryžiais „Pro 
clesia et Pontifice”, Wash- 
ingtono universiteto tris pro
fesorius, būtent: prelatą Fr. 
G. Lardone, Dr. H. Wright, 
ir Joseph Murphy.

Inžinierius M. Deutsch siū
lo, kad kasant tunelį iš 
Brooklyno į New Yorką iš 
iškasenų būtų galima išpilti 
šone Brooklyno didelę, 1,000 
akrų salą. Iškastą žemę 
leistų dūdomis ir vandeniu į 
pažymėtą vietą.

Dovana SILVER M 
100.00. Kurią Dovani;Į?arduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai

nomis Pasirinkimas didelis.
EDROOM SETS — PARLOR SETS — STUDIO
OUCHES — KITCHEN SETS — DINING ROOM

SETS — M ATRAS AI IR SPRINGS Al
GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
09 ir 436 Grand Street, Brooklyn, N. Y’.

Tel. EVergreen 7-8451

Anglijoje, amunicijos dirb
tuvėse, kad pridavus darbi
ninkams daugiau energijos 
darbe, Midland dirbtuvėje 
bus rengiama vodevilius ir 
vaidinimai nakties metu.

J.A.V. Karo Departamen
tas nutarė apdovanoti prieš 
22 metus mirusį Pasaulinio 
Karo veteraną Breen, iš New 
Yorko. Gaila, kad nebėra 
kas tą žvaigždę priimtų.

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU
SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 
PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 

BROOKLYNE

EVergreen 8-9770

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(Pried pat Apreiškimo bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Tel. Newtown 9-4464

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

Tel. Virginia 7-4499
ESTATE OF 

BARRY P. 8HALINS 
(Šalinskas)

Vestie E. Davis, 
Licensed Mgr. 

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

- $150 -----  
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI /
84-02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41—72nd Stret, Maspeth, N. Y.
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IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS

PIRMAS SMAGUS

Laivu Išvažiavimass
Šeštadienį Birželio- June IS, 1940

Visi Kviečiami Dalyvauti
Didžiulis, puošnus, patogus „Clermont” laivas išplauks iš Metropolitan Av. 

uosto (Brooklyne) 11 vai. ryte ir važiuosim į ROTON POINT, Conn. Šiuo 
laivu vyksta ELIZABETH’o lietuviai. Kelionėje orkestras, dainos, naujos pa
žintys.

Išvažiavimą iš Brooklyno ruošia „Amerika”. Bilietas — 1 dol., vaikams 
50c. Prašom bilietus įsigyti iš anksto.

RUOŠIASI VISI

Daug kalbama ir rašoma 
apie „Amerikos” rengiama 
milžinišką laivu išvažiavimą, 
ir ne be reikalo. Išvažiavi
mas puošniu laivu „Cler
mont” su Elizabetho lietu
viais, kurie visuomet links
moje nuotaikoje praleidžia 
laiką, patenkins visų reika
lavimus. Laivas „Clermont” 
didelis, erdvus. Apylinkės iki 
Roton Point, Conn, žavėtinai 
gražios. Visą kelionės laiką 
geras orkestras suteiks vi
siems progos ne tik smagiai 
pasišokti, bet ir gražių nau
jausių meliodijų pasiklausy
ti. Kadangi, šis išvažiavi
mas ruošiamas lietuvių net 
iš kelių kolonijų, tai savaime 
aišku, kad gražios, lietuvio 
sielai artimos dainelės skam
bės be perstojo. Kiekvienas 
turės pragos prisidėti prie 
‘ūaininirikų būrelių.

Naujos pažintys sustiprins 
lietuvių draugiškumo ryšius. 
Nors šis laivas neplauks gra
žiomis Nemuno pakrantėmis, 
bet vistik lietuviškoje nuo
taikoje visi pasijaus malo
niai, tarytum savo gimtaja
me krašte.

Gyvename perdaug ner
vams įtemptus laikus. Be 
kasdieninių rūpesčių, prisi
deda neramumas del pasku
tinių įvykių Europoje. Kas 
begali būti geresnio kaip pa
bėgti visai dienai nuo kas
dienės aplinkumos, pasigėrė
ti išsipuošusia gamta, pa
juokauti, asigaivinti ?!

Tai galėsite padaryti 
plaukdami laivu „Clermont” 
į ROTON POINT, Conn., bir
želio 15 d. (šeštadienį). Lai
vas iš Metropolitan Avė. uos
to išplauks 11 vai. ryte.

Nuoširdūs „Amerikos” bi
čiuliai jau perka bilietus iš 
anksto. Ruošiasi visi, tad 
paskubėkite įsigyti bilietus.

važiuoti mūsų senesnioji ir 
jaunesnioji karta. Senesnie
ji, kad pasitarus, pasikalbė
jus, ir susipažinus su savo 
artimaisiais. Jaune snieji, 
kad atsiminus, jog, jų gįslo- 
se teka lietuviškas kraujas, 
kad jų tėvai lietuviai. Gera 
proga susipažiriti su savai- 
siais-savosiomis, kurių to
kioje dienoje atvyksta ir iš 
tolimesnių kolonijų.'

Daug mūsų jaunuolių ve
da svetimtautes, daug lietu
vaičių teka už svetimtaučių 
ir vieni ir kiti, daugumoje 
žūsta tautai. Kodėl neat
vykti jaunuoliams į tokią 
šventę ir nesusipažinti su sa
vo broliais lietuviais?

Jaunime! Jaunuoliai ir 
mergaitės! Nepalikit į šalį 
tos šių metų geros progos— 
atvykti Lietuvių Dienos iš
važiavimam Čia bus daug 
jaunimo, nes visų apylinkės 
parapijų chorai žada daly
vauti. Bus sportininkų, bus 
kontestas, bus dainos ir ga
lop, gražioje svetainėje šo
kiai.

Taigi, jauni ir seni, liepos 
4 dieną, Amerikos didžiulėje 
šventėje, vykite ne į pama
rius, bet į Maspethą. Čia 
praleisite gražiai laiką ir ne
sigailėsite. Lauksime Jūsų 
visų: senų ir jaunų ir steng
simės, kad visus patenkinus.

J. T.

įvyks birželio 7 d., penkta
dienio vakare, Apreiškimo 
parapijos salėje. Prašoma 
visų ruoštis tam pasilinksmi
nimui, nes tikrai bus smagu 
ir įdomu.

Ši kuopa niekuomet neat
sisakė paremti svarbius kul
tūrinius tikslus. Tikimės, 
kad visi „Amerikos” skaity
tojai, prijaučiantieji, atsilan
kys į jų rengiamą pramogą, 
„Amerikos” Patalpų Fondui. 
Daugiau apie šį pasilinksmi
nimą bus pranešta vėliau.

Moterų S-gos 35 kp. ir 29 
kp. yra pirmosios kregždutės, 
kurios ruošia pramogas, pa- 
skirdamos visą pelną „Ame
rikos” Patalpų Fondui.

BENDRAS SUSIRINKIMAS

Brooklyno ir Maspetho pa
rapijų bendras laivu, S. S. 
City of New York, išvažiavi
mas bus birž. 16 d., sekma
dienį į Rye Beach. Tikietai 
jau pardavinėjami, suaugu
siems 1 doleris, vaikams 60 
centų. Bendras visų parapi
jų išvažiavimo komiteto su
sirinkimas įvyks geg. 31 d., 
penktadienio vakare, 8:30 
vai. Apreiškimo Mokyklos 
salėje.

LIETUVIAI PARADE

LIETUVIŲ DIENOS 
REIKALU

Šiemet Brooklyno ir apy
linkės lietuviai, liepos - July 
4 dieną, ketvirtadienį, vėl su
sirinks į Klasčiaus Clinton 
Parką, Maspethe, švęsti savo 
metinę šventę.

Mums lietuviams, šioje 
šalyje gyvenantiems, metinė 
lietuviška šventė turėtų būti 
nepaprastos reikšmės. Toje 
dienoje turėtų susirinkti, su-

PAVASARINIS

PARENGIMAI
Amerikos” Patalpii Fondui

Moterų S-gos 35 kuopa, 
pirmoji rengia parengimą 
„Amerikos” Naujų Patalpų 
Fondui. Darbščiosios narės 
jau ruošiasi visus priimti šv. 
Jurgio parapijos salėje, bir
želio 9 d. 7 vai. vakare. Ten 
bus linksmas Bingo žaidi
mas. O kas šiandien nemėg
sta to populiaraus žaidimo? 
Be abejo visi! Į šį Bingo 
žaidimą jau senai pardavinė
jami bilietai. Daug vertin
gų ir gražių dovanų bus su
teikta laimėtojams. 35 kuo
pos lietuviškas vaišingumas 
suteiks visiems progą turėti 
gerą laiką. Įžanga tik 25 
centai. Kviečiami visi!

Moterų S-gos 29 kuopa, 
vienbalsiai nutarė suruošti 
pasilinksminimą, kurio visas 
pelnas bus paskirtas „Ame
rikos” Naujų Patalpų Fon
dui. Šis pasilinksminimas į-

LINKSMAS

Rengia Šv. Vardo Draugija

Penkt., Gegužės-May 24, 1940
ANGELŲ KARALIENĖS PAR. SALĖJE

So. 4th ir Roebling Sts. kampas, Brooklyn, N. Y.
Pradžia 7:30 vai. vakare Bilietas 25 centai
Visi Brooklyno lietuviai prašomi dalyvauti. Nepamirškit!

Šį sekmadienį, geg. 26 d., 
7 vai. vak. Maspetho parap. 
choras, muz. A. Visminui va
dovaujant, suvaidins juokin
gą komed. „Teta iš Ameri
kos”, Šv. Jurgio parapijos 
salėje 207 York St. Po vai
dinimo koncertinė dalis ir 
šokiai. Įžanga'50 centų.

Skaitlingai atsilankykime 
į šį puikų parengimą, kad šie 
užmegsti tarp šių chorų ry
šiai, pasiliktų tokie tamprūs 
ir ateityje. Tuo pačiu, sve
čiams artistams išreikšime 
savo palankumą.

Nuoširdžiai kviečiami ir 
laukiami visi.

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
ŽINIOS

Geg. 17 d., Moterų S-gos 
29 kuopa turėjo smagų kau
liukais žaidimą. Visos atsi
lankiusios turėjo gerą laiką, 
buvo pavaišintos skaniais 
pyragaičiais, o laimėtojos 
apdovanotos gražiomis dova
nėlėmis.

Motinų dienos pusryčių vi
sus valgius paaukojo narė 
O. Bielevičienė. Po įvykusio 
susirinkimo gegužės 15 d., 
visos atsilankiusios buvo pa
vaišintos skaniais pyragai
čiais. Juos pagamino ir pa
dovanojo J. Mockevičienė, S. 
Subatienė, K. Damušienė. Vi
soms širdingiausias ačiū.

Narė P. Grigienė sveiksta. 
O. Hoffmanienė ir M. Žemai
tienė dar tebeserga. Visos 
linkime joms greit pasveikti.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS

. Šv. Vardo Draugijos ba
lius šiandien, penktadienį, 8 
vai. vakare po vakarinių pa
maldų.

Kadangi daug bilietų jau 
iš anksto parduota, tai tiki- 
mąsi, kad svečių bus 
salė.

Jaunimas turėtų 
miršti, kad ^šokiams
lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. Mūsų draugijos vy
rai visus svečius maloniai 
priims ir pavaišins.

Visi esate kviečiami 
lietas tik 25 centai.

pilna

nepa
gros

Bi-

nigu įšventintas geg. 18 d., itą (boardwalk).
1940. Linkėtina jaunam kun. jury bus daug

. Sieme1 
jury bus daug daugiau Įfflii?

amerikc 
lirų vis 
tūrinio

Pranui daug laimės, pasise
kimo, sveikatos ir energijos 
dirbti Dievo garbei ir žmo
nių naudai.

p. Kulbokienė paruošė la
bai skanius valgius. Jai pa
gelbėjo Vaičiūnienė, O. Ka- 
naporiūtė, Uscinienė, Budrie
nė. Prie stalų patarnavo 
veik visos choristės.

Svečias.
DAILININKES 
EKSPOZICIJA

tos.

Gegužės 24, 27, 28 iri 
dienomis, viešoje mokyki 
116, ties 173 gat. ir 107 A 
Jamaica, bus X-Ray egza 
navimai. Kurie jaučil 
sergą, turėtumėt pasinauj 
ta proga.

Pereitą šeštadienį Hollį 
tuneliu pervažiavo nuo 
atidarymo, 145,000,000 ai 
mobiliai.

,eiksmas. 
liauja.

k plečiasi, 
įovauja.

EINA K

Entered as Se 
Office at Bro

Am. Liet. Legijono Da
riaus-Girėno postas šiemet 
dalyvaus Memorial Dienos 
parade išvien su latviais ir 
estais. Baltijos daliniui va
dovaus kpt. P. Jurgėla. Jo 
adjutantais bus Latvijos Ne
priklausomybės Karo Vete
ranų vadas Karlis Dikerts ir 
Estijos Neprikl. Karo Vet. 
vadas Johannes Okelman.

Daliniui grieš kun. J. Lau- 
rynaičio vadovaujamas An
gelų Karalienės parapijos 
jaunuolių orkestras.

Pabalti jos dalinys susi
rinks prieš 10 vai. ryte West 
75-je gatvėje tarp West End 
Ave. ir Broadway, New Yor
ke. Dalinys tvarkysis veidu 
į vakarus. Iš ten žygiuos 
ligi 72 gatvės po ta River
side Drive aukštyn ligi 96 
gatvės. Paradą priims gen. 
Leit. Hugh A. Drum, 2-ojo 
Korpo vadas. Garbės sar
gybą sudarys N. Y. Artileri
jos Veteranų Korpas ir N. Y. 
Miesto Senoji Gvardija. Gar
bės tribūna bus prie 89 gat
vės ir Riverside Drive.

Šių metų parade, kad iš
vengti incidentų ir išsaugoti 
visišką neutralumą, nebus 
leidžiama nešti jokių sveti
mų valstybių vėliavų: tiktai 
Amerikos ir organizacijų.

Amž. Rožančiaus Dr-jos 
bendra šv. Komunija bus šį 
sekmadienį, 9 vai. Mišių me- 

Narės prašomos ateiti 
Susirinkimas įvyks 
2 d.

tu, 
laiku, 
birželio

parapijos vaikučiųMūsų
Pirmoji šv. Komunija bus šį 
sekmadienį, 9 vai. Mišių me
tu. Sesutės Pranciškietės 
moko vaikelius tai jų gyve
nimo svarbiausiai šventei 
prisirengti.

Parapijos ekskursija bus 
birželio 16 d., į Rye Beach. 
Bilietai jau pardavinėjami. 
Suaugusiems — $1.00, vai
kams — 60c. Laivas sustos 
ties Metropolitan Avė. prie
plauka, Brooklyne.

Parapijonys turėtų tuo su
sidomėti ir nusipirkti bilie
tus iš anksto, nes bilietų mūs 
parapija turi tik 400. 
skubinkite įsigyti.

Basi

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS CHORO 

PARENGIMAS

Radijo Diena

Gegužės 30 d. Klasčiaus 
salėje įvyks Radijo Diena. 
Tai bus pirmasis šių metų 
piknikas—koncertas—šokiai. 
Rengia J. Valaitis, A. Vasi
liauskas ir V. Matusevičius. 
Pradžia 2 vai. p.p.

Kur eisi šį sekmadienį, 
geg. 26 d.? Jei nori links
mai laiką praleisti, eik į An
gelų Kar. par. choro rengia
mą vakarą. Pamatysi juo
kingą komediją „Kuprotas 
Oželis” ir išgirsi gražių dai
nų, 
vak. 
vak. 
' Po 
kiai.

Vakaras įvyks Transfigu
ration salėje, kampas Marcy 
ir Hooper g-vių.

Bilietai 75c. ir 50c. Šo
kiams 35c.

Visi kviečis.mi — maloniai 
laukiami.

Durys atdaros 5 vai. 
pradžia lygiai 6 vai. 
Prašoma nesivėluot. 
programos smagūs šo- 
Pradžia 8:30 vai. vak.

Prasčiūnietis.

Kun. P. Raugalo Primicijų • 
Iškilmės

Gegužės 19 d., šv. Jurgio 
parapijos Bažnyčioj įvyko 
naujai įšventinto kun. Prano 
Raugalo primicijų iškilmės. 
Jau 10 vai. ryto žmonės 
skaitlingai rinkosi į bažny
čią, kurioje prisirinko dau
giau žmonių, kaip per Kalė
dų ar Velykų šventes.

Per mišias primiciantui a- 
sistavo arki-kunigu kun. K. 
Paulonis, diakonu kun. A. 
Petrauskas, subdiak. kun. J. 
Laurinaitis. Gražų ir iškil
mėms pritaikintą pamokslą 
pasakė kun. N. Pakalnis. Šio
se iškilmėse choro giedoji
mas buvo tikrai žavėjantis. 
P-lės M. Digriūtes, gabios 
smuikininkės, P. U. Kulboky- 
tės - Vyšniauskienės, P. B. 
Brundzienės ir Vyrų choro 
buvo tikrai meniškai atlikti 
dalykėliai. Choro vedėjas 
muz. J. Brundza susilaukė 
daug sveikinimų už taip pui
kiai atliktą bažnytinės mu
zikos programą.

Dėl didelio žmonių skai
čiaus ilgai užsitęsė primici
anto palaiminimas.

Šių iškilmių pokylis įvyko 
parapijos svetainėje, kur su
sirinko apie 250 žmonių. Vė
liau dalyvavo ir kunigai: Mi
lukas, Balkūnas, Aleksiūnas, 
Lekešius, Kartavičius, Ma
siulis ir Vaškas. Muzikalę 
programą išpildė smuikinin
kė M. Digrytė, pianu pritarė 
jaunas pianistas Justas Jan
kus. Gražią programą atli
ko mokyklėlės maži vaiku
čiai ir didesnės mergaitės, 
vadovaujant sesutėms. Dai
navo P. B. Brundzienė ir 
choras. Choro vardu primi
ciantą sveikino J. Brundza į- 
teikdamas nuo choro atmin
tį. Pats kun. P. Raugalas 
buvo pavyzdingas ir gabus 
choristas.

Puikiu puotos vedėju buvo 
kleb. kun Paulonis. Sveikino 
visos parapijos draugijos. 
Kalbas pasakė dr-jų pirmi
ninkai įteikdami dovanas. 
Dr. M. Mikolainis, kalboje 
išreikė džiaugsmą, kad kun. 
P. Raugalas atsiekė tai, prie 
ko jį pašaukimas vedė. Šei
mos vardu sveikino švogeris 
dr. A. Revukas. Kalbas pa
sakė ir visi dvasiškiai, 
džiaugdamiesi, kad jaunasis 
kun. Pranas yra rimtas, ge
ras lietuvis, mylis sportą ir 
bus gabus jaunimo organi
zatorius, jei tektų darbuo
tis lietuvių tarpe. Paskuti
nis kalbėjo pats šių iškilmių 
kaltininkas. Savo išvaizda 
tikras lietuvis. Taisyklingai, 
labai gražiai lietuviškai kal
bėjo. Dėkojo visiems, ypač 
savo brangiai mamytei, se
sutei, broliams ir giminėms, 
kad jam padėjo atsiekti tiks
lą. Dėkojo, klebonui už tokį 
rūpestingumą, sesutėms 
pranciškietėms M. Izabelai ir 
M. Klarisai už menišką alto
riaus papuošimą, Rož. dr-jai 
už paaukotas gėlės altoriams 
papuošti, chorui už puikų 
giedojimą.

Kun. Pranas Raugalas gi
mė lapkričio 6 d., 1913, C. 
Brooklyn, N. Y. Motina, Ve
ronika, kilusi iš Ramygalos, 
dar tebegyvena. Tėvas, Pra
nas, kilęs iš Ukmergės mirė 
1933 met. Kun. Pranas turi 
2 brolius ir vieną sesutę. 
Baigė Boys High School, 
Brooklyn College, St. Johns 
University ir Immaculate 
Conception Seminariją. Ku-

Dailininkė p-lė Natalija 
Jasiukynaitė dalyvauja Ar
thur Schneider grupės eks
pozicijoje. Ji šiemet išstatė 
tik vieną paveikslą „Spanish 
Still Life”. Paveikslų paro
da yra Montross Galerijoje, 
785 Fifth Ave., New Yorke.

SUKAKTIES MINĖJIMAS

Gegužės 19 d., 
siuvėjai surengė 
Klasčiaus salėje, 
mui A.C.W. of A.
sukakties. Koncerte dalyva
vo: Apreiškimo parap. cho
ras, vad. muz. J. Jankui; 
Operetės choras, vad. V. 
Tamkiūtei; L y r a i t ė s-čiai, 
šokėjai; Aido choras vad. 
Žilinskaitei; smuikininkė M. 
Digrytė; Al. Vasiliauskas ir 
d. k.

Publikos prisirinko pilna 
salė. Daugiausiai kelta ova
cijos Apreiškimo parap. cho
rui ir choro solistėms A. 
Dragūnaitei, A. Maslauskai- 
tei. 
už

L anglų imperi- 
Jalyse praeitą 
iuruoštos pa- 

hjr taikos in- 
Lios pamaldos 
Lajoje. Pir- 
Į prie altorių 
Lusybių nariai 
Hstybių vadai. 
Į scenos, ką ir 
Įjuktasi Dievo 
lūžiausioje ne- 
I gresia milijo- 
1; mirtis, skur
li sunaikinimas. 
Lvėluotos mal- 
| įneš 22 metus

Ro<

Seserų Dominikonių pi 
žiūroje bus atidaryta prd 
bos vedimui ir knygvedys 
mokykla. Laikina vieta 1 
162 St. į pietus nuo 89 J 
Merginos ir moterys bai 
sios aukštesnių mokyklą! 
lės įstoti. Kiekvieną šes 
dienį nuo 2 iki 4 vai. ir vd 
re nuo 7 iki 8 vai. bus pafįiai, kai rašy- 
kos. Prasidės birželio 8lietuviai

koncertą,
paminėji-
25 metų f nutarė įgalioti mayorą 

Guardia tartis su mokj 
viršininkais dėl įvedimo 
kyklose tikybos pamokai 
landų.

New Yorko miesto ta:

Prote stonų susirinki 
Worcester, Mass., vienas

Garbė muz. J. Jankui 
įdėtas pastangas.

Rep.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Gegužės 31 d., baigiasi au
tomobilių leidimų atnaujini
mo laikas.

kartys, prancū
zai nesišaukė 
b sutarčių sa- 
hanta kryžiui 
j neklausyta ir 
atariamojo bal-

Washin 
Roosevelt 
kare kalb 
tą, parei] 
monę api 
tį ir ap 
klausimui

gyvosios 
nepakeliu 
vimais.

Praeitį 
lietuviai 
teatre pa 
žodžio. P 
sėdėjusiu 
balkonų 
riais šly 
lydėjo. L 
elgesio 1 
tuvių ras 
dyba ir 
visko j e 
spaudoje

a seniai Pran-
aokyklų buvo 
tikybos dėsty- 

jjnai uždaryti, i mą lietivadų pasakė, kad „prote g mokyklU) i pasmerk 
nai, vietoj kritikavę p neti- -jokių r 
Rooseveltą uz paskyrimą . mūsiški!
stovu prie Vatikano, gei į .
tylėtų”, nes su laiku jie 
turės teisės jokiu reikalu 
džio tarti.

Galop ir žydų moterų 
dassah organizacija atsis 
nuo Amerikos jaunuolių k 
greso, kaipo komunistų. 
laikomos organizacijos.

Šv. Vincento de Paul d 
Brooklyne, praneša, kad 
landžio mėnesy turėjusi $ 
691.53 išlaidų visokiemsŠį šeštadienį atidarys nau

ją Coney Island pajūrio til- darybės reikalams.
i ir anglų

S, paneigęs sa- 
dabar šaukiasi 
iškas likimas, 
niokos, bet vis 
skomą. Ar ka- 
snokta?
■o—
s Belgijos lau
rel nulaistyta 

ilgų jaunuolių 
lės 28 d. kara
is įsakė sustab- 
aį pasipriešini- 

kariuomenei. 
Belgijos karių

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. fltb Street

VALANDOS- 
8—10 ryto 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus 
Tel EVergreen 8-9229

r 
apimo. Londo
ne stiprūs pa
išinai Leopol-

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

231 So. 4tb Street

VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. VVENTZ
(VENCIUS)
ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪSIES

Lengvi ntkandilal, kava, arbata, Hot Chocolate
PUBBYOIAI — PIBTU8 — VAKABIENB Geriausias j
AIBKBYMAjB gamintas namie 1B geriausios Smetonos. ALUS 

bravoru. Pannglmanu priimami užsakymai. KUEIPKITE8:

JUOZAS GINKUS 
496 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

ali danar teisti 
:oldą, kurs pats 
ą lauke, vado- 
iriuomenei, gy- 
i savo tėvų že- 
Prancūzijos ir 

?bę? Jis nebė- 
anės, kurią taip 

gynė 1914-18 
ils, karalius Al- 
štovėjo savo ša- 
-tnės priešakyje 
Jkoje ir gilia tė- 
ardyje. Maty
to aplinkybės 
suleisti ginklą. 

’ jog belgai turi 
:-glų ir prancū
zės galėtų pa

Kažin 
greitai 
smerkti 
tuviai i: 
reikalau 
priklaus 
sostinėj 
pini T 
daug k; 
bet ko< 
nesikre 
JU sąj 
krašte 
viams 
viškų i 
student 
name ž 
kos dr 
neleisti 
mai?

Ls 
moję < 
savo ž 
prasi 
tada t 
tada 
ginti.

šti jį tiems, ku- 
kurių žmo- 

‘-egresia mirtis.
1 istorija pasapaslrlnklm»»! “ ISIOHja pasa- 

r‘i/erlau9ni kad didvy-
tS belgų tautos 
) sulaikyti savo 
šuo tolimesnio

Turi 
napoli 
išpleči 
dalyki 
rianaj 
kursas 
rems : 

Šiai 
puliar 
nomas 
Ir lie1 
silikti 
čius 
moks 
plieni 
jie ga 
tuvis! 
napo] 
nimo 
džiuc 
polio 
pasis

t ■mi i i iiy

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street,
Telefonas: EVergreen 7-1661

Brooklyn, N. Y.

lszi kuriuo s e
*iš buv. Lenki-1 links 

labai šlyk- mote 
& žuvusios Len- voką 

ypač apie Pil- Profl 
in primetama turit 
neskelbtų ne- vo I 

Intais savo bu- tuvę 
niekinimais kai Kiel 

1 kando laimėti resp 
ltijas, gal turi- nį s 

Bet kur Si 
i, kai Lenki- turi 
inių mažumų vo y 

kai Vilniaus tata 
įnirtimu naikin- bios 
’Muviška? yra 
I,tta prisiminti, sku 
<iam butui ir | žmc 

dov 
kar 
nor 
siu; 
siti 
šiai

^įspirti; Mums 
L vertėtų 
įsargumo 
|kirų len- 
[praeitimi 
^temdinti
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