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M. Zujaus sukaktis. 
Tagore apie lietuvius. 
Prieš 20 metų.
Kas mulkina?
Ieško kaltininkų.
Kaip tai suprasti?

Šį mėnesį sukanka 25 
metai, kai Matas Zujus, 
Garso redaktorius, dirba 
laikraštininko darbą. Tiki
me, kad šio kuklaus visuo
menininko artimi draugai 
pasirūpins plačiau reikš
mingą sukaktį paminėti, o 
šiuo tarpu tik nuoširdžiai 
sveikiname mielą Jubiliatą, 
linkėdami jam dar ilgai 
dirbti lietuvių katalikiškoje 
spaudoje 
vaisiais.

ir džiaugtis savo
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Klaipėdos Lietuviai
Jungiasi Vienybėn

B
Mokesčių klausimu

Prekybos sekretor. Hop
kins savo viešoje kalboje 
šiomis dienomis pareiškė, 
kad vyriausybė šalies gero
vei kelti didesnių mokesčių 
nenumato. Jis taip pat pasa
kė, kad valstybės pajamos 
negalės visą laiką būti ma
žesnės už išlaidas. Jis pažy
mėjo, kad privatinių nuosa
vybių savininkai gali drą
siai įdėti savo kapitalus į į- 
vairias įmones, nes valsty-Didysis

saulinio
Rabindranatas Tagore lietu- ivati iniciatyva.
viui prof. Gustui, kaip pra-1
neša XX Amžiaus dienraš- i ~ ~ ~ ~ ~
tis, pasisakė gerai žinąs lie- |bolsevika,s . Dėl šio švent- 
tuvius. Tagore apie lietuvius .vagiško pareiškimo pasipik-

indų poetas, pa
mąsto rašytojas svarbu, kad reikštųsi

taip pareiškė:
„Lietuviai yra mūsų (in

dų) šakos žmonės, o jūsų 
kalba yra senesnė, negu 
sanskrito kalba. Lietuvių 
tautą pažįstu ir apie ją 
daug esu skaitęs”.

Tagore gerai žino ir lietu
vių kalbą. Prof. Gustui jis 
pareiškė priekaištą, kad lie
tuviai neteisingai suprantą 
žodžio „giria” sąvoką. Tago
res nuomone, giria lietuviš
kai reiškia medžiais apau
gusį kalną, o ne mišką.

Vieno indų didiko pokyly
je dalyvavusiems indams 
Tagore papasakojo apie lie
tuvių tautos praeitį, jos tau
tinį atgimimą. Tolimos In
dijos garbingas sūnus pla
čiai žino ir vertina lietuvių 
kalbą. Kaip turėtų raudo
nuoti tie mūsiškiai lietuviai, 
kurie labai lengvai atsisako 
mokytis seniausios pasauly
je gyvos kalbos ir stengtis 
ją palaikyti išeivijos jauni
me?

tino net ir socialistų Naujie
nos, kurios visu griežtumu 
kaltina komunistus veidmai
niškumu. Naujienos nurodo, 
kad komunistai „iš revoliu
cionierių komunistų pavirto 
žmonių mulkintojais”.

Naujienų redaktoriams 
galima nurodyti, kad jie 
mielai talkininkauja tiems, 
jų žodžiais sakant, žmonių 
mulkintojams. Naujienų šta
bas yra sudaręs su komuni
stais „bendrą frontą”, su 
jais bendradarbiauja „A. L. 
Kongrese”. Tad klausi
mas, kas mulkina: ar socia
listus komunistai, ar socia
listai su komunistais nesusi
pratusią lietuvių visuome
nę?

kurs

Dėl dabartinių savo nelai
mių žydai linkę kaltinti tik 
kitus, bet atsirado vienas 
žydas, Ben Chaim,
Šveicarijoje išleido knygą 
„Juda, pabuski”, sukėlusią 
žydų tarpe nemažą audrą. 
Toje knygoje ieškoma kal
tės pačiuose žyduose. Chaim 
ragina žydus pradėti naują 
jaunuomenės auklėjimą, 
kurs pasmerktų lengvą pa
sipelnymą, 
čiavimą ir

Vienoje 
žydas taip

„...pasaulio tautos dar tik
rai turi pakankamai didžios 
dvasios, jei jos leidžia, kad 
jų tarpe gyvena ir veikia 
žmonių grupės, kurių nusi
statymas yra, kad jiems 
prieglaudą teikiančioji tau-

Vasario 8 d. sukako 20 
metų, kai Lietuvos nepri
klausomybės kovų lauke žu
vo pirma Lietuvos narsio
sios kariuomenės auka, ka
reivis Povilas Lukšys. Va
sario 13 d. sukako 20 metų, 
kai žuvo pirmas karininkas, 
Antanas Juozapavičius. Abu 
šie karžygiai, gindami Tė
vynės laisvę, žuvo kovose 
prieš į Lietuvą įsibrovusią 
rusų bolševiku kariuomenę.

Neva minėdami Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį,(ta prieš Dievą ir žmones y- 
komunistai drauge su savo 
bendrafrontininkais šūkavo, 
kad Sovietų Rusija buvo 
pirmutinė Lietuvos rėmėja, 
bet kuri valstybė pirmiau
sia norėjo užgrobti atgimu
sią Lietuvą? Ar ne kovose 
dėl laisvės prieš komunistus 
krito Lietuvos pirmosios au
kos?

Mūsiškių komunistų spau
da mėgsta suminėti, kad 
Sov. Rusija 1920 m. pagel
bėjo Lietuvai pinigais ir 
mišku. Taip, Sov. Rusija 
pasirašė taikos sutartį su 
Lietuva, bet tik tada, kai 
jos kariuomenė suklupo 
prieš Lietuvos kariuomenę. 
Už padarytus Lietuvai nuo
stolius Sov. Rusija prižadė
jo atlyginti auksu ir mišku. 
Auksą sumokėjo, bet paža
dėto miško iki šiol nei tru
putėlio nedavė.

Vasario 22 d. šventės pro
ga komunistų Laisvė pa
skelbė, kad George Wa- 
shingtonas „buvo tų laikų

savimylą, suk- 
t.t.
vietoje minėtas 
rašo:

ra menkesnė, kaip jie pa
tys”.

Čia gal pasakyta gili tie
sa, kodėl žydai dabar taip 
daug kur nemėgiami. Jie vi
sas tautas laiko menkesnė
mis už save ir nori joms 
viešpatauti.

Brooklyno Vienybė rašo, 
kad „Amerikos lietuvių vi
suomenė turėtų pasimokyti 
kokio atsargumo reikia lai
kytis prieš komunistinę pro
pagandą... komunistų vy
riausias tikslas kaip buvo, 
taip ir tebėr: užvaldyti, ar
ba sudraskyti kitų srovių 
sukurtas ir valdomas orga
nizacijas”.

Prie šių pastabų gal ver
ta paminėti toks faktelis: 
Vienybės redaktoriaus orga
nizacijos pirmininkas šio
mis dienomis drauge su ko
munistais ruošė Lietuvos kaltu Dewey labai pakilo 
nepriklausomybės šventės visoje šalyje ir respublikonų 
minėjimą Pittsburghe, drau- vadai žiūri į jį, kaip į rimtą 
ge parūpino ir bendrą rezo- kandidatą prezidento vietai 
liuciją. j 1940 metų rinkimuose.

Franko pripažinimai
Šios savaitės pradžioje 

Prancūzijos ir Anglijos vy
riausybės bendru žygiu nu
tarė pripažinti generolo 
Franko vyriausybę Ispanijo
je. Abiejų vyriausybių nuta
rimus patvirtino tautos at
stovų rūmai, kuriuose buvo 
ir nemažai nepasitenkinimo 
balsų iš opozicijos. Šių pri
pažinimų proga "ispanai Bur
gos mieste, laikinoje Ispa
nijos sostinėje, suruošė di
deles džiaugsmo demonstra
cijas, kuriose pasirodė ir 
pats Franko. Gen. Franko 
vyriausybės iš didžiųjų val
stybių dar nepripažino tik 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės ir Sovietų Rusija. Ją 
jau pripažino ir Lietuva.
Nepriklausoma Palestina

Londone, vykstant pasita
rimams su arabų ir žydų 
atstovais, Anglijos vyriau
sybė pranešė savo planą su
daryti laisvą nepriklausomą 
Palestinos valstybę, kuri bū
tų artimuose santykiuose su 
Anglija. Naujoji valstybė 
suteiktų savo ribose būtinas 
teises tautinėms mažumoms, 
kurias sudarytų, žinoma, žy
dai. Valstybės vyriausybė, 
anglų nuomone, turėtų būti 
sudaroma proporcingai pa
gal gyventojų skaičių, kas 
užtikrintų arabams aiškiau
sią daugumą. Arabai šiam 
planui pritaria, bet žydai 
griežtai protestuoja ir šau
kia visame pasaulyje kelti 
nepasitenkinimą prieš Ang
lijos naujus žygius. Palesti
noje įvyko didelės riaušės, 
kuriose žuvo apie 50 arabų.
Mussolinio metai?

Spauda spėlioja, kad Ja
ponijos - Vokietijos - Itali
jos ašis šiemet būsianti nau
dinga Italijai. 1937 metais 
labai pasinaudojo Japonija, 
pernai Vokietija, tad šie 
metai skiriami Italijai, Mus- 
soliniui. Užsienio korespon
dentai spėlioja, kad Italija 
pasinaudos palankiomis są
lygomis ir stengsis laimėti 
sau ko daugiausia teisių Vi
duržemio jūroje ir Afrikoje.
Mokesčiai bevaikiams ir 
nevedusiems

Vokietijos vyriausybė ap
dėjo naujais mokesčiais vi
sus nevedusius ir bevaikes 
šeimas. Nauji mokesčiai val
stybei duosią apie 160 
dolerių pajamų.

Svarbus laimėjimas
Praeitos savaitės

New Yorko teisme prisieku- 
i šieji teisėjai pripažino kaltu 
įžymų demokratų partijos 
distrikto vadą Hines, kurį 
prokuroras Dewey kaltino 
bendradarbiavime su įvai
raus plauko žmogžudžiais, 
apgavikais. Ši byla svarsty
ta antrą kartą; pirmą kartą 
ji buvo nutraukta dėl pro
kuroro vieno neatsargaus 
paklausimo, kurį teisėjas 
palaikė priešingu baudžia
mosios teisenos nuostatams. 
Hines bausmė bus paskirta 
kovo 13 d. Dabar jis laisvas, 
užtikrinus atitinkamą už
statą. Po Hines pripažinimo
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Klaipėda. — Vasario 26 d. 
čia įvyko Klaipėdos Visuo
menės sąjungos suvažiavi
mas, kuriame nutarta įsteig
ti bendrą Klaipėdos lietuviš
kų organizacijų sąjungą. 
Numatytai sąjungai įstatai 
jau ruošiami.

Suvažiavimas pareiškė sa
vo protestą prieš vokieti- 
ninkiškos direktorijos pas
kutinius elgesius, kuriais

Paryžius. — Vasario 28 
d. atsistatydino Ispanijos 
prezidentas Manuel Azana. 
Savo atsistatydinimo raštą 
Azana pasiuntė iš Prancūzi
jos Šveicarijos pasienio, kur 
jis apsigyveno pas seserį.

Ispanijos pasiuntinybes 
Paryžiuje ir Londone jau 
perėmė gen. Franko atsto-

' vai. Ten jau iškeltos gen. pašalintas Vytis iš oficialių 
į Franko vėliavos raudonos ir antspaudų, o vasario 16 d. 
geltonos spalvos.

„Lojalistų” premjero Ne- tik mokykloms 
grino vyriausybė dar susi
rinko posėdžio svarstyti 
apie pasidavimą gen. Fran
kui.

Paminklinė Prisikėlimo Bažnyčia Kaune, Žaliakalny. 
Bažnyčia statoma visos tautos aukomis Lietuvos nepri
klausomo gyvenimo prisikėlimui įamžinti. Bažnyčios įren
gimas bus baigtas 1940 metais.

Popiežiaus Rinkimai Pradėti Kovo 1 d
Italai su lenkais

Praeitą savaitę ir šios sa
vaitės pradžioje Lenkijoje 
lankėsi Italijos užsienio rei
kalų ministeris grafas Cia
no, Mussolinio žentas. Len
kijos vyriausybė jam suruo
šė labai iškilmingas priim
tuves. Lenkų visuomenė jo 
atžvilgiu pasirodė irgi labai 
šiltai. Pasitarimuose pasiek
tas bendras planas — reika
lauti abiem valstybėms ko
lonijų. Ciano lankymosi pro
ga lenkų studentai sukėlė 
milžiniškas protesto demon
stracijas prieš Vokietiją ir 
vokiečius. Demonstracijoms 
progą davė vokiečių nepa
lankūs elgesiai lenkams 
Dancige, kur vokiečių stu
dentai prie aukštosios mo
kyklos durų buvo iškėlę iš
kabą: „šunes ir lenkai nelei
džiami”. Varšuvoje lenkų 
studentų demonstrantų mi
nia išdaužė visus Vokietijos 
pasiuntinybės pirmo aukšto 
langus. Dėl šių įvykių Len
kijos vyriausybė atsiprašė 
Vokietijos ambasadoriaus. 
Vokietijos spauda apie visą 
tai rašė gana atsargiai, be 
jokių grasinimų, tik įspėda
ma Lenkijos vyriausybę bū
ti atsargesnei ir neleisti 
„neatsakingoms” grupėms 
pareikšti savo veiklą, nu
kreiptą prieš Vokietiją ir 
vokiečius.

d.

500 MILIJONŲ DOLERIŲ 
KARIUOMENEI

Washington. — Atstovų 
rūmų komisija patvirtino 
500,000,000 dolerių sumą ka
ro departamento reikalams. 
Didesnė šios sumos dalis 
skiriama orlaivių statybai. 
Artimu laiku kariuomenė 
nori įsigyti apie 700 naujų 
karo orlaivių.

šventės minėjimas paliktas 
paminėti.

Protestas nusiųstas guber
natoriui Gailiui ir Klaipėdos 
direktorijai.

Klaipėdos seimelis buvo 
numatytas sušaukti sausio 
30 d., bet jo sušaukimas ati
dėtas neribotam laikui. Klai-. 
pėdos direktorija dabar 
tvarko krašto reikalus visai 
sauvališkai.

Vatikanas. — Kovo 1 
pradėtas kardinolų svarbu
sis susirinkimas naujam po
piežiui išrinkti. Kai buvo 
rašomi šie žodžiai, į susirin
kimą buvo atvykę visi 62 
kardinolai. Bostono arkivys
kupas, kardinolas O’Connell 
su Argentinos ir Brazilijos 
2 arkivyskupais kardinolais 
truputį suvėlavo. Jie nesu
skubo iš laivo atvykti į pir
mąsias pamaldas, kurios 
skirtos pasimelsti į šv. Dva
sią. Kai šiuos žodžius skai
tytojai skaitys, gal jau bus 
žinomas naujo popiežiaus 
vardas.

Popiežiaus rinkimams pri
siruošta labai rimtai.
siems kardinolams ir jų pa-'stybės išlaidas tarnautojų 
lydovams įrengti atskiri sąskaitom
kambariai, kurie atskirti 2
nuo bet kokio susisiekimo. SedeJlm0 streikai netelsetl 
su visa tai, kas yra už jų 
kambarių ribų. Pirmose pa-' sprendimu vienoje byloje iš
maldose kardinolai meldėsi aiškino, kad vadinami sėdė- 
į Šv. Dvasią, prašydami ma- jimo streikai yra neteisėti, 
lonės nurodyti sąžinei bal- todėl streikuojantieji darbi- 
suoti už tokį asmenį, kurs ninkai neturi teisės jais 
būtų tinkamiausias Bažny- naudotis. Tautinė darbo san- 
čios matomas vadas. tykių taryba buvo kitaip nu-

Vatikano aplinkumoje, i tarusi, bet jos nutarimą ap- 
Romoje, susirinko daug skundė Vyriausiam Teismui 
spaudos atstovų iš įvairių viena bendrovė, kuriai buvo 
pasaulio dalių. Visus domi- įsakyta priimti į darbą su 
no klausimas, kas bus iš- atlyginimu pašalintus darbi- 
rinktas. Gyviausios kalbos' ninkus, kurie dalyvavo sėdė- 
buvo apie spėliojimus, ar jimo streike.
gali Popiežiaus sostan pa-ĮMirS ^nino našw 
tekti ne italų tautybės kar
dinolas. Daugiausia kalbėta 
apie Kvebeko arkiv. kard.
Villeneuve. Labai daug reik- , TV , . ,.v - j . , ,. , i tų. Is pat jaunystes dienųsmes duota kardinolo O Con- .. , ,.. . _ , . . ji buvo veikli socialiste rei-nell nuomonei. Jo atvykimo ....._ ,,. . , , r T. \ , voliucijomere; drauge suypatingai laukta. Jis laiko- T . .. , .v. -, . ... Leninu ji buvo Sibiro istre-mas nepaprastai dideliu . , , ,.r r mime, drauge dirbo revoliu

cinį darbą užsienyje. Mirus 
Leninui, prie Stalino kai ku
rį laiką ji buvo netekusi 
malonės. Sakoma, kad Stali
nas jai kartą taip pasakęs: 

j „Saugok savo žingsnius, nes 
įsakyta vi- ANGLŲ LAKŪNĖ IŠRINK- aš galiu surasti kitą Lenino 

našlę”. Pernai ji buvo iš
rinkta į aukščiausį Sovietų

Belgija be vyriausybes
Belgijos nauja vyriausy

bė, išbuvusi tik vieną savai
tę, pasitraukė, nes socialis
tai atsisakė ją remti po to, 
kai vyriausybės narių dau
guma nutarė sumažinti val
stybės tarnautojų algas ir 
pensijas. Paskutiniu laiku 
iš Belgijos pradėjo plaukti 
kapitalas stambiais kiekiais 
į užsienį ir valstybei gresia 
didelis deficitas, todėl vy- 

Vi-'riausybė norėjo mažinti val-

Vyriausias Teismas savo

GEN. RAŠTIKIS ESTIJOJE 
IR LATVIJOJE

Kaunas. — Estijos nepri
klausomybės šventės proga 
Taline vasario 23 — 24 d. 
lankėsi Lietuvos kariuome
nės vadas generolas Stasys 
Raštikis ir įteikė Estijos ka
riuomenės vadui gen. Laido- 
neriui Vytauto Didžiojo or- 
deną. Grįždamas iš Estijos, 
geli. Rastinis sustojo porai 
dienų Rygoje,* kur aplankė 
Latvijos kariuomenės vado
vybę.

Estijos nepriklausomybės 
šventė vasario 24 d. iškil
mingai paminėta Kaune ir 
provincijoje; namai buvo 
papuošti Lietuvos ir Estijos 
vėliavomis.

MIRĖ PROF. VAILIONIS

Kaunas. — Vasario 27 d. 
mirė Liudas Vailionis, Vy
tauto Didžiojo universiteto 
gamtos mokslų profesorius. 
Velionis buvo gimęs 1886 
m. sausio 13 d. Dzūkijoje. 
Gimnazijos mokslus baigė 
Lodzėje, o universitetą Kro
kuvoje, kur studijavo filoso- ■ 
fiją ir gamtos mokslus. Yra 
daug dirbęs Šaulių sąjungo
je, kurioje kurį laiką ėjo ir 
centro pirmininko pareigas.

TARIASI SU VATIKANO 
ATSTOVU

Vasario 27 d. Maskvoje 
mirė Lenino našlė, Nadežda

Kaunas. — Vasario 25 d. 
užsienio reikalų ministeris 
Juozas Urbšys susitiko su

' Krupskaja, sulaukusi 70 me-(Vatikano atstovybės vedėju
Rūpinasi prekyba

Senatas savo paskutiniuo
se posėdžiuose prailgino Im
porto Eksporto banko veik
lą iki 1941 m. birželio 30 d. 
ir suteikė jam galimumą 
duoti kreditą Pietų Ameri
kos prekybos reikalams. Y-,Bažnyčios reikalų plačiame 
patingai norima padidinti pasaulyje žinovu. Laikraš-; 
prekybą su Brazilija, kurmių korespondentai nurodė,! 
gresia didelis Vokietijos ka(* Bostono arkivyskupui i 
prekybinis įsigalėjimas. |buvo lemta rinkimuose at-i 

likti labai svarbų vaidmenį, i 
Žydų brangenybės 

Vokietijoje 
siems žydams iki kovo 7 d. 
atiduoti valdžios įstaigoms 
braigiuosius akmenis ir ki
tokias brangenybes, o kai-' šėjusi žinoma anglų lakūnė ( 
nas už jas nustatys pati vy- Batten išrinkta Aero klubo ( — Lietuvos stalo teniso 
riausybė. Už brangenybių' garbės nare. Lakūnė žadėjo, rinktinė vasario 20 d. išvy- 
slėpimą bus smarkiai bau-’kitą kartą į Lietuvą atvykti ko pasaulinių pirmenybių 
džiama, _ I lėktuvu,

TA GARBĖS NARE

Kaunas. — Lietuvoje vie- (Rusijos prezidiumą.

žaidimams Egipte,

monsinjoru Burzio ir tarėsi 
apie Valstybės ir Bažnyčios 
santykių sutvarkymą. Pasi
tarime mėginta išlyginti 
abiejų pusių nuomonės.

Reikalauja darbininkų 
taikos

Prezidentas Roosevelt ąt- 
siuntė Darbo Federacijos 
ir CIO vadovybėms laišką, 
kviesdamas baigti esamus 
nesutarimus, sušaukti bend
rą pasitarimą ir surasti tai
kai priemones. Manoma, kad 
prezidento viešas ir tiesio
ginis prašymas turės savo 
pasekmių. Abiejų org-jų va
dovai jau paskyrė savo at
stovus deryboms.

;;
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biau 
atsargūs 
mi, skai; 
donos i 
dos lai

pakaitė & 
R’ystymai

rasciam 
San irta

mo centro, prie Federacijos. 
Keliolika draugijų jau atsi
liepė — prisidėjo prie Fede
racijos, sumokėdamos meti
nį mokestį. Laukiama, kad 
ir kitos draugijos jų gražų 
pavyzdį pasektų.

NCWC 
politine 
ligi šiol 
Federa-

akcija 
visoj

lietuvišku 
nizacijas,

radijo 
vasario

praktišku 
vilnie

te mokslo 
Ruvių kalt 
artais ir pr 
^kurios m 
W per i 
į setus išm 

Pakaityti ir 
Jotyje ra:

Darbo yra daug. Dirbki
me visi daug ir vieningai. 
Gavėnia tam yra patogus 
laikas. Visiems šiems kil
niems darbams šv. Kazimie
ro dienoje pasiprašykime 
savo šventojo tautos- globėjo 
pagalbos.

visos mūsų pastangos, kad 
ir geriausios, bus tuščios. 
Turime Draugą, Darbininką, 
Garsą, Ameriką, Lietuvių 
Žinias, Vytį, Moterų Dirvą, 
Laivą, Studentų Žodį — 
platinkime juos. Jie visi yra 
lietuviški, katalikiški. Įsitė- 
mykime, kad Amerikos vys
kupai iškėlė šūkį — bent 
vienas katalikiškas laikraš
tis kiekvienoje katalikiškoje 
šeimoje. Tol nesustokime 
dirbę, kol tas šūkis bus įgy
vendintas.

(Tęsinys)
Vilniaus vadavimo 

turi būti atgaivinta 
savo platumoj. Tai, ką dirbo 
VVS Lietuvoje, dabar turė
tų būti dirbama Amerikoje. 
Visa tauta, visos partijos ir 
srovės dirbo vieningą darbą. 
Jis toks turi būti tęsiamas 
išeivijoje.

WS Amerikoje siektų tų 
pačių tikslų, tais pačiais ke
liais ir tokiomis pat priemo
nėmis, kaip ir Lietuvoje, 
tad amerikiečiams privalu 
arčiau susipažinti su užda
ryta WS. Supažindinimo 
pradžią veikėjams galėtų 
duoti Vincus Uždavinys. Iš
studijavus sąjungos įstatus 
ir veikimą, eiti prie inten
syvaus vadavimo akcijos. 
Mūsų VVS nesiribotų vien 
tik Jungtinėmis Valstybė
mis, bet šakotųsi į visus pa
saulio kraštus, kur tik yra 
lietuviškos išeivijos. Ji ne
pasiliktų be įtakos ar para
mos ir Lietuvos visuomenės. 
Kas uždraus prie jos atski
riems Lietuvos piliečiams 
priklausyti ar ją remti?

Vilniaus kraštas po ulti
matumo beveik jokių leng
vatų nesusilaukė. Nė viena 
iš uždarytų 10 draugijų ne
pradėjo veikti. Girdėti, kad 

kitaip 
dėlto

— Iš Suomijos pabėgęs 
Lietuvon nuteistas mirtimi 
rusas Sergi ėjus Blasinas su
imtas ir grąžintas atgal į 
Suomiją.

— Vilniaus lietuviai la
bai nudžiugo, kai pradėjo 
gauti lietuviškus laikraščius 
iš Kauno. Vilniečiai parašė 
laiškų atskiriems 
čiams.

Neužmirškime ir to, kad 
mes, lietuviai, turime ir

tarnau- 
vietoms 
dalims, 
paruoš- 

1939 m. rugpiūčio

Jūs ir da 
tesavoai 
telata 
parapijas

imti visą tautą, kiekvieną 
lietuvį; jis šiandien ir rytoj 
privalo būti toks pat; Vil
niaus vadavimo idėja įsąmo
nintą reiškiasi gerais dar
bais — rėmimu vilniečių... 
Ji mirs, jei nebus gaivinama 
tautine akcija 
bendradarbiavimu su 
čiais.

Vilniaus vadavimo 
nėra tik kultūrinė

— Lenkijos taukų pi®. 
Lietuvoje pirko taukų] 
12,000 zlotų. Tai pirmas] 
kų didesnis užpirkimas į 
gal neseniai pradėjusią vsJ 
ti prekybos sutartį.

— Šiomis dienomis M 
ne lankėsi įvairūs prekjfe 
ninkai iš Lenkijos, Olai® 
jos, Belgijos, Anglijos, j 
kieti jos, Latvijos, Pranei 
jos ir Palestinos, norėdami 
susipažinti su įvairioj 
prekybos įmonėmis ir šit 
įstaigomis.

— Klaipėdos medžio d 
dikatas Lenkijoje nupirk* 
75,000 kietmetrių miško, h 
ris bus atgabentas į Kkį£ 
dą geležinkeliais ir New 

. ir Neries upėmis. Pliikdv 
mas eis visą vasarą. fflaii 
dos lentpiūvėse apdirbu 
miškas bus parduotas užsii 
niui, daugiausia Anglijai, į

— Klaipėdos krašto ji 
rektorija įvedė Klaipėda 
krašte naują sveikinimo^ 
būdą; nuo vasario 1 d. ne 
oficialiuose raštuose reikėt 
vartoti šūkį: „Heil Hitlerį 
Užsienyje toks sveikinimi 
būdas sukėlė savotiško su
sidomėjimo; visiems gar 
keista, kad reikalaujami 
sveikinti svetimos vaistyk 
bes galvą.

— Valdinėse įstaigose nJ 
šiol pakeistas darbo laikai! 
Nuo gegužės 15 iki spalių 
d. visose valdinėse įstaigos 
darbas bus pradedamas | 
vai. ryte ir baigiamas 1 vai 
popiet; nuo spalių 1 d. val
dinėse įstaigose bus dirba
ma 7 valandos.

— Cemento fabriko staty
mo klausimas užkliuvo; ne
norima imti užsienio kapita
lo pagalbos, o vietiniai, savi^ 
kapitalo savininkai nesisku
bina su pagalba

— Vidaus reikalų minis- 
terio įsakymu visame kraš
te bus smarkiau baudžiami 
įvairūs mušeikos, užpuldinė
toj ai, nes paskutiniu laiku 
labai padidėjęs chuliganiz
mas.

Kovo 4 d. yra šv. Kaži- bonams ir draugijoms, pra 
miero diena, kurią mes, lie- šant dėtis prie mūsų veiki 
tuviai, privalome švęsti, nes 
šv. Kazimieras yra mūsų 
tautos globėjas.

Mūsų tauta ne vieną kar
tą yra patyrusi >šv. Kazimie
ro globą ir pagalbą sunkiose 
jos gyvenimo valandose. Tą 
sunkumų mūsų tauta ir da
bar turi daug. Daug ji turi 
ir pavojų: iš lauko pusės 
priešininkai tyko ją užgrob
ti, viduje visokio plauko ne
dorėliai stengiasi ją nukrik- 
ščioninti, pavojingomis tau
tos gyvybei nedorybėmis už
krėsti. Dėl to šiais laikais 
ypatingu būdu turime pra
šyti šv. Kazimiero globos, 
švęsti jo dieną ir kuštomis 
maldomis prašyti, kad jis 
saugotų mūsų tautą nuo pa
vojų.

Daug ir atskirų mūsų or
ganizacijų yra pasirinku
sios šv. Kazimierą savo glo
bėju: Am. Lietuvių R. K. 
Federacija, Lietuvos Vyčiai 
ir kitos. Tad, ypač šios or
ganizacijos su savo skyriais 
ir apskritimis turėtų minėti 
savo šventojo globėjo dieną. 
Geriausias tokio minėjimo 
būdas: tą dieną užprašyti 
šv. mišias, in corpore eiti 
prie šv. Komunijos, surengti 
bendrus pusryčius, dieną ar 
vakare surengti paskaitas 
apie šv. Kazimierą ryšium 
su šių dienų aktualiais lie
tuvių tautos reikalais, šį 
gražų minėjimo būdą Lietu
vos Vyčiai kai kuriose kolo
nijose vykdo. Tai palengvi
na kitoms organizacijoms: 
joms tenka tik prisidėti 
prie Vyčių. Žinoma, kur nė
ra jų skyrių, tepaima inicia
tyvą Federacijos skyriai ar 
kitos draugijos.

Federacijos ir kiti vajai
Dienraštyje „Drauge”, 

„Darbininke”, „Garse”, „A- 
merikoj” ir „Lietuvių Žinio
se” jau buvo paskelbta, kad 
šv. Kazimiero dieną prasi
dės ALRK. Federacijos va
jus, kuris tęsis iki gegužės 

pradžios. Sekretoria
tus reikalu išsiunti- 
kus kunigams kle-

Mokslo Draugijai, 
perorganizuotai, vis 
leis vėl dirbti. Bet kur tie 
šimtai mokyklų ir šimtai 
skaityklų, kurias lenkai už
darė? Kaip su gimnazijomis 
ir bendrabučiai, kurių tur
tus valdo lenkų kuratoriai? 
Jau Labdarybės Draugijos 
dalį turto pardavė Vilniuje. 
Dar teismais, areštais, bau
domis kamuoja nekaltus lie
tuvius tik dėlto, kad jie ne 
lenkai.

Ne, lietuvybės slopinimas 
visu smarkumu Vilnijoje va- 

ir mūsų tautiečiai 
negali būti mūsų 

Uždarius VVS Lie- 
vilniečiai daugiau,

romas 
bejėgiai 
apleisti, 
tuvoje, 
nei pirma, laukia mūsų pa
galbos. Niekad neužmiršiu 
dviejų žymių vilniečių atsi
sveikinimo praeitą vasarą: 
amerikiečiai, neduokit mums 
žūti, padėkite mums švies
tis, kultūrėti; neužmirškite 
vilniečių! Duonos ir knygos 
laukiame!

Šimtai našlaičių turi glau
stis prie svetimųjų. Savųjų 
našlaitynų neužtenka ir tie 
vargšai moksleiviai bendra
bučiuose nesutelpa. Ir jų 
vos porą lietuviai turi. Lau
kiama, kada lenkai uždarys. 
Vilniečiai leistų vaikus auk
štesniojo mokslo, jei nebūtų 
taip brangu ir sunku.

Nėra lietuvio, kuris neti
kėtų, kad kada nors Vilnius 
grįš Lietuvai. Geruoju ar 
piktuoju, lenkai turės jo at
sisakyti. Gal tai svajonė, 
sapnas. Bet ir Lietuvos val
stybės nepriklausomybė į- 
skaitoma į dvidešimtojo am
žiaus stebuklus. Kodėl ste
buklas negali kartotis? Per
kūnas kartais trenkia antrą 
kartą į tą pačią vietą. Vil
niaus išvadavimas ne tik 
galimas, bet mūsų tautos 
garbei būtinas. Kodėl mums 
netikėti į visos tautos žemių 
laisvę? Kodėl mums tuo ti
kėjimu negyventi, nedirbti. 
Tauta šimtmečius laukė lai
svės, tad mes lauksime Vil
niaus.

Bet tikėjimas į Vilniaus 
išvadavimą negali būti dali
nis ar partinis, ar srovinis. 
Jis turi būti universalus, 
visuotinas, gyvas, praktiš
kas. Vadinasi, tikėjimas į 
Vilniaus vadavimą turi ap-

— Žemės ūkio ministerija 
ir miško mėgėjai rūpinasi 
apželdinti privatinių savi
ninkų nederlingus žemės 
plotus.

— Keliant visoje tautoje 
švietimą, rūpinamasi mies- 

kaimuose steigti 
kad
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Skelbimų kainas pagal susitarimą

— Pavasarininkų 
pirmas pusvalandis 
12 d. praėjo gražiausiu pa
sisekimu. Kaimo jaunimas 
atsiuntė radijofono vadovy
bei daug padėkos laiškų už 
leidimą pavasarininkams 
turėti savo pusvalandį. Iki 
šiol savo pusvalandį turėjo 
jaunalietuvių sąjunga.

— Vyriausybės paskirta 
statybos komisija paskelbė 
sąlygas paruošti Valstybės 
Rūmų projektui. Valstybės 
Rūmai bus statomi Parodos 
aikštėje, prie kurios dar bus 
pripirkta apie pusantro hek
taro sklypų. Valstybės Rū
muose norima įruošti patal
pas Prezidento gyvenamai 
vietai, kanceliarijai, Minis- 
terių ir Valstybės Tary- 
ryboms, Prezidentūros ir 
Ministerių Tarybos 
tojų gyvenamoms 
ir įvairioms ūkio 
Projektas turi būti

abejoju, kad Federacija no
rėtų tuos ryšius nutraukti. 

| Federacijos Taryba nu
matė šią kliūtį ir paskelbė 
toliau tęsianti vadavimo ak
ciją tik per savo skyrius, t. 
y. po senovei remianti vil
niečių kultūrines įstaigas 
(kartais ir Ginklų Fondą ar
ba Geležinį Fondą), ši para
ma teikia Federacijai šiokį 
tokį politinės akcijos ant- 
spalvį. Ir jei tik tuo užsiim
ti, tai jau geriau atsisakyti 
Vilniui 
skyrių 
vistiek 
Tautos

Vaduoti Sąjungos 
vardo, nes Sąjunga 
neveikia. Per savo 
Fondą Federacija 

gali vilniečius kultūriniai 
remti.

(Bus daugiau)
Jonas Balkūnas.

Ražtua ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko
respondentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprlslunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. AVERKA — Vedčjas.

— Studentų ateitininkų 
choras dideliu pasisekimu 
lankėsi keliose vietose su 
koncertais; visur jis priim
tas nuoširdžiai; Marijampo
lėje ateitininkai atskirą 
koncertą davė kareivių įgu-

Prienų restorane gerai 
.šilimos” išgėręs, Pajė- 
gyventojas R. Šumaus- 

kas važiuodamas namo ro
gėse užmigo ir sušalo; ark
liams patiems namo parva
žiavus, šeimininkas rogėse 
rastas negyvas.

— Spėliojama, kad pir
muoju Lietuvos konsulu 
Vilniuje būsiąs Jonas Vilei
šis, buvęs pirmasis Lietuvos 
atstovas Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse.

— Kauno arkivyskupas 
naujais kapitulos kanaunin
kais paskyrė kunigus prof. 
St. Ūsorių, kariuomenės ka
pelioną A. Sabaliauską, poe
tą M. Vaitkų ir prof. P. 
Venckų. Ta proga pas arki
vyskupą įvyko atitinkamos 
iškilmės, kuriose dalyvavo 
kariuomenės vadas gen Raš
tikis ir pareiškė savo pasi
tenkinimą, kad arkivysku
pas pagerbė kariuomenės 
vyr. kapelioną.

— Žemaičių plentas už
baigtas, bet jo atidarymas 
atidėtas iki birželio mėnesio, 
nes iki tol norima suskubti 
užbaigti šoninius kelius ir 
prie Kauno pastatyti plento 
baigimo paminklą, šis plen
tas pastatytas pagal de
šimtmečio planą.

— Vasario 4 d. Kaune mi
rė ką tik baigusi Dotnuvos 
žemės ūkio akademiją Bro
nė Butkytė, darbšti visuo
menės veikėja, kaimo jauni
mo organizatorė, uoli ateiti
ninkė.

— Dr. Pranas Dielininkai- 
tis, išbuvęs Vilkaviškio ap
skrityje apie pusantro mė
nesio, vasario 3 d. grįžo lai
svas į Kauną ir vėl pradėjo 
skaityti paskaitas Vytauto 
D. universitete.

— Baisogalos urėdijoje, 
Kleboniškių miške, pastebė
tas retas Lietuvos miškų 
žvėris — lūšis, š 
draudžiama medžioti

akcija 
akcija.

Pats vardas sugestijonuoja 
politiką. Ji yra taipgi politi
nė akcija. Gal net praktiš
kesnė pasirodo savo politine 
skraiste ir čia susiduria su 
mūsiške katalikiška akcija.

Federacija yra Amerikos 
Liet. Katalikų Veikimo Cen
tras. Rodos, nuo 1931 metų 
priklauso Amerikos Natio
nal Catholic Welfare Confe
rence Washingtone, 
įstatai neleidžia jai 
veikla užsiimti. Jei 
Vilniaus vadavimu 
cija rūpinosi, tai netiesiogi
niai, daugiau remdama Vil
niaus kultūrines organizaci
jas. Todėl ji savo skyrius 
paskelbė VVS skyriais gel
bėti Lietuvos WS kultūri
niai, vilniečius šelpti.

Dabar, uždarius VVS Lie
tuvoje, ar Federacija gali 
perimti, kaipo tokia, Vil
niaus vadavimo pilną akci
ją? Žinoma, kad ne. Vil
niaus vadavimo galutinis 
tikslas yra Vilniaus krašto 
išlaisvinimas ir prijungimas 
Lietuvai. Tai politinė akci
ja. Federacija tada grįžtų į 
seną politinį veikimą (nepri
klausomybės kovos laikų) ir teliuose, 
turėtų atsisakyti nuo afilia- kilnojamus knygynus, 
cijos ryšių su NCWC. Labai lietuviškomis knygomis

lėtų pasinaudoti ir tolimiau
si užkampiai.

— Telšiai labai laimingas 
miestas, nes jame nėra be
darbių; pavasarį bus išgrįs
tos visos miesto gatvės, tad 
prie akmenų skaldymo 
darbo visi bedarbiai.

— Neseniai Lietūkis
Ii joje užpirko didelį 
akmens anglių ir 900 stati
nių silkių. Nupirktos silkės 
esančios tų rūšių, kurios 
Lietuvoje labiausiai mėgsta
mos.

— Pernai Marijampolės 
plente žąsis vežusį ūkininką 
Klugą nežinomas asmuo už
puolė, užmušė, o žąsis par
davė; dabar susektas žmog
žudys Pauliukaitis ir nutei
stas kalėti iki gyvos galvos.

Šio vajaus metu veikėjai 
yra prašomi visose koloni
jose surengti prakalbas ir 
išaiškinti žmonėms, ką iš 
tikrųjų reiškia Katalikiško
ji Akcija, kaip svarbu yra 
mums, lietuviams katali
kams, būti stipriai organi
zuotais ir priklausyti prie 
Federacijos.

Šv. Kazimiero dieną pra
deda savo vajų ir didysis 
Lietuvių R. K. Susivieniji
mas Amerikoj, kuris šiuo 
laiku labai gražiai auga ir 
kapitalu ir narių skaičiumi. 
Visi Federacijos veikėjai tu
rėtų padėti LRKSA kuo
poms šį vajų padaryti sėk
mingu, nes, suprantama, 
kuo gausingesnis bus mūsų 
Susivienijimas, tuo stipres
nė bus lietuvių katalikų vie
nybė.

Neatsilieka ir kitos mūsų 
centralinės organizacijos. 
Paskelbė savo vajų ALRK. 
Moterų Sąjunga, Lietuvos 
Vyčiai, Katalikų Studentų ir 
Profesionalų Sąjunga, LRK. 
Darbininkų Sąjunga, LRK. 
Labdarių Sąjunga Šios 
organizacijos mums yra 
naudingos ir labai reikalin
gos. Auginkime jas ir palai
kykime. Darbuokimės, kad 
neliktų nė vieno lietuvio ka
taliko, kuris nepriklausytų 
bent prie vienos katalikiš
kos organizacijos.

Spaudos reikalai

Šiuo metu ypatingo dėme
sio tenka kreipti į platinimą 

gausingą, gražius darbus (katalikiškos spaudos. Ne
dirbančią vienuoliją šv. Ka-| kartą buvo nurodyta, kad 
zimiero vardu. Tai šv. Kaži- veltui steigsime organizaci- 
miero seserys, kurios užlai- jas, užlaikysime mokyklas, 
ko dvi vidurines mergaičių statysime bažnyčias, jei ne- 
mokyklas, mokytojauja ke- (sirūpinsime katalikiškos 
liose dešimtyse parapijinių | spaudos išplatinimu ir jos 
mokyklų, veęla dvi ligonines, į užlaikymu, nes be spaudos 
keliolika jų yra išvykusios 
į tolimus vakarus su misijo
mis tarp kitataučių. Reikia 
žinoti, kad tiems darbams 
reikia tinkamo, pasiruošimo, 
daug darbininkių ir daug 
lėšų. Del to, minėdami šv. 
Kazimiero dieną, kas tik ga
lime, suteikime sesutėms 
medžiaginės paramos. Jų 
rėmėjų draugija su centru 
Chicago j e tuo laiku pradeda 
vajų. Pasidarbuokime kil
niam reikalui.

Subscription Rates: 
m U. S. A. one year ..........

In' U. S. A. six months ... 
Other Countries one year . 
Other Countries six months 

Advertising rates on application

— Kaune vasario pradžio
je gripu sirgo apie 20,000 
asmenų; kai kuriose šeimo
se buvo ligonių po 6 asme
nis.

— Sausio mėnesio gale 
sukako 50 metų, kai pasiro
dė Tilžėje dr. Vinco Kudir
kos redaguojamas laikrašti' 
Varpas, atlikęs tautiniame 
lietuvių atgimime * svarbų 
vaidmenį.

— Babtų valsčiaus rajo
ne, netoli Kauno, statoma 
nauja, galinga radijo stotis, 
kurios statybos darbai var
žytynių keliu atiteko vienai | 
anglų bendrovei.

— Vilniuje A. Valaitis į- 
steigė savo knygyną, kuria- 
me gaunamos naujausio! 
lietuviškos knygos. Tai jai 
trečias Vilniuje lietuviškai 
knygynas.

— Lietuvos krepšinio ko
manda pralaimėjo Latvijai] 
bet laimėjo prieš Estijos ko 
mandą. Šią vasarą Lietuvoje 
įvyks tarptautinės krepšiniu 
rungtynės dėl Europos pir 
menybių. Lietuva šioje spor
to šakoje per 2 metus turėjfl 
pirmenybę.

— Be Klaipėdos kraštd 
Lietuvoje šiuo laiku yra 861 
gydytojų, turinčių praktikoj 
teises. Vyriausybė nori 
steigti Gydytojų Rūmd 
kurie derintų gydytojų veiki 
lą, steigtų įvairius fondus 
ir t.t.

— Vilniaus lietuviai šifr 
met iškilmingai paminėjo 
Lietuvos Nepriklausomybė3 
šventę.

— Lietuvos f 
kas Klaipėdoje nupirko lent' 
piūvę už 1,400,000 litų.
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(Tęsinys)
Pasaulio žurnalistų globė

jas, salezietis šv. Jonas 
Bosko sako: ,,Geros knygos 
yra reikalingesnės juo la
biau mūsų dienose, nes ne
atsargūs žmonės prapuldo- 
mi, skaitant šių dienų nepa
dorios ir bedieviškos spau
dos leidinius. Ginklas turi 
būti panaudotas prieš gin
klą”..

Taigi, šiais laikais katali
kai supranta tuos žodžius, 
ir naudoja ginklą prieš gin
klą, prieš blogąją spaudą 
tuoj pastato gerąją — kata
likiškąją spaudą. Tik ar vi
si katalikai šitą darbą tin
kamai supranta ir įvertina, 
ar noriai skaito ir remia sa
vąją spaudą, pamatysime 
kiek vėliau iš statisti
nių davinių. Bet manau, 
visi gerbiamieji skaityto
jai, kurie stebit lietuvių gy
venimą, kurie sieloj atės kul
tūriniais reikalais pilnai 
jaučiate mano atsakymą.

Lietuvių spauda nedaro 
pažangos

Jūsų tėvai ar Jūs senieji, 
atvykę iš Lietuvos ir čia 
uždirbtais kruvinu darbu 
centais, kasdami giliuose 
požemiuose anglis, šildami 
įvairiuose fabrikuose, pra
kaituodami įvairiuose dar
buose, sugebėjote įsteigti 
lietuviškus laikraščius, orga
nizacijas, parapijas, prista
tyt mokyklų jr našlaitynų. 
Jūs ir dabar dar tebeskaito- 
te savo ar jūsų brolių įsteig
tus laikraščius, tebeišlaikote 
parapijas ir mokyklas. Bet 
gyvenimas smarkiai teka 
pirmyn su savim nusinešda
mas daug buvusių kultūros 
darbininkų. Gyvenimas daug 
ko atnešė naujo, įvairūs iš
radimai patobulino spaudos 
techniką. Kitataučių laik
raščiai ir žurnalai daug gra
žiau ir turiningesni atrodo.

- Gi mūsiškė spauda sustin
gusi stovėjo (nes neturėjo 
reikiamų kapitalų ir kūry
binių jėgų) — ir ta pati se
na rašyba, šriftas, ir blo
gos iliustracijos ir skysto
kas turinys ir dar net bran
goka. šie visi dalykai ir dar 
kai kurios asmeniškos in- 
trygos ir tarpusavio kovos 
pakenkė tinkamam laikraš
čių vystymuisi, tobulėjimui 
ir augimui.
Neparuošiama naujų 
skaitytojų

Senieji skaitytojai kas
kart mažėja, o naujų vieto
je jų nedaug atsiranda. Val
džios pradžios ir aukštesnio
sios mokyklos iki šiol dar| 
lietuvių kalbos nemoko, gi 
kartais ir privatinės lietuvių 
kai kurios mokyklos dar ne
sugeba per aštuonis moks
lo metus išmokyti lietuviš
kai skaityti ir suprasti, kas 
laikraštyje rašoma. Many
čiau, kad visose lietuvių 
mokyklose -furėtų būti įves
ta laikraščių skaitymas, o 
ne vien lengvų pasakėlių ir 
eilėraščių mokymas. Juk lai
kraštinė kalba yra daug 
sunkesnė ir būtinesnė, ypač 
Amerikos lietuvių jaunimui, 
už pasakinę, už poetinę ir už 
namuose šnekamąją kalbą.

Tėvai turėtų iš mažens ne 
vien lietuviškai kalbėti mo
kyti, bet ir skaityti lietuviš
kus laikraščius. Labai gaila, 
kad kai kurie tėveliai, pa
tys nemokėdami ar nenorė
dami skaityti mūsų spau
dos leidinių, taip pat jų ne
užsako nė savo dukrelėms,

sūneliams. Gailiuosi, nes tu
riu prieš akis įrodymų.
Trūksta tinkamų

Žinau laikraščių, kuriuos 
prirašo beveik vienas ar du 
redaktoriai. Aišku, kad 
skaitytojams jų tos pačios 
keliamos mintys, nieko nau
jo nedavimas nusibosta. Ko
dėl mūsų laikraščiams trūk
sta bendradarbių, naujų kū
rybinių jėgų? Čia yra dvi 
gana svarbios priežastys. 
Pirma, jaunimas Amerikoj 
daugiau rūpinasi sportu ne
gu žurnalizmu, spauda, su
sirinkimais, per mažas skai
čius tepasiruošia (pirma jų 
visai nepasiruošdavo) plun
ksnos darbininkų, sugeban
čių laisvai, taisyklingai lie
tuviškai rašyti. Noriu pasi
džiaugti, kad pastaraisiais 
metais šitą trūkumą jau 
pradeda užpildyti Mariana- 
polio Kolegija ir Š.K.A. mer
gaičių akademija. Iš Maria- 
napolio Kolegijos, kur dės
toma lietuvių žurnalistika, 
jau išėjo keletas kunigų ir 
klierikų, kurie puikiai rašo 
(pav. klier. Sandys, Vaičai
tis, Ignotas, Mičiūnas Čika
goje, A. Kacevičius Vilka
viškio kun. seminarijoj, 
stud. A. Dranginis, Pranas 
Skeivis, P. Venslauskas — 
Marianapolio Kolegijoje). 
Jie yra jau Amerikoje gimę 
ir mokęsi. Dabar Mariana- 
poly veikia studentų spau
dos sekcija, kurios nariai 
mokosi rašyti koresponden
cijas ir straipsnius. Jie jau 
rašo „Studentų Žodyje” ir 
daugiau negu pusę jo prira
šo, taip pat jų straipsnių 
pamatysite ir „Darbininke”, 
ir „Amerikoje”, ir „Garse”, 
ir „Drauge” ir kitur. Tik lie
tuviai turėtų labiau susirū
pinti tų aukštųjų mokyklų 
išlaikymu. Prie to gali pri
sidėti kiekvienas, pasiųsda
mas savo vaikus ten moky
tis, o jei jų neturi, tai pa
remdamas pinigine auka. 
Tokie kultūros židiniai turi 
būti išlaikomi ir plečiami. 
Jie yra mūsų visų pasidi
džiavimas, garbė, bet taip 
pat jie yra mūsų visų ran
kose. Jei jų nesuprasime ir 
neįvertinsime dabar, jie il
gainiui sunyks ir visai žus!
Stoka lėšų

Jei lietuvių laikraščių lei
dyklos turėtų daugiau pini
gų, laikraščiai būtų daug į- 
domesni. Tuomet gautų dau
giau gerų straipsnių, tuo
met daugiau įdėtų paveikslų 
iš pačių organizacijų gyve
nimo ; tuomet spausdintų 
ant geresnio popierio, užsi
sakytų naujas, modernias 
mašinas, gražias raides. Kai 
bendradarbiams, rašantiems 
korespondencijas ir straips
nius būtų užmokama bent 
už popierį, pašto ženklelius, 
jau nekalbant apie darbą, 
tuomet daugelis rašytų ir 
tas būtų įdomu. Bet viso to 
priežastis — pinigai. Ne
daug žmonių dirba tik iš 
pasiaukojimo! O kurie ne
turi duonos kąsnio, rūbų, 
tie, nors ir gabūs, negali pa
siaukoti ir dykai dirbti.

O ar žinot, kas gali pa
įvairinti laikraščius, kas 
gali jiems duoti pinigų? Jūs 
visi prie šio darbo galite 
prisidėti! Jei lietuviai dau
giau jaustų pareigos labiau 
prenumeruoti savą spaudą, 
tuoj būtų tos sunkios kliū
tys, tas trūkumas pinigų 
pašalintas. Lai mūsų didieji 
savaitraščiai turi reikalingų

Lietuviu Kalbos 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 
Parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus, 
Marianapolio Kolegijos Profesorius.

Seniai lauktoji lietuvių kalbos gramatika jau at
spausta. ši gramatika skiriama ypatingai lietu
viams amerikiečiams. Nauja gramatika pasižymi 
savo taisyklingumu, medžiagos pilnumu, aiškumu 
ir, kas svarbiausia, gražia tvarka. Viskas vadovė
ly taikinta mokslą einantiems padėti: vartota prie
gaidės ženklai, kad kirčiavimu ir balsių ilgumu bū
tų pažymėtas ištarimas, žodžiu, tai tinkamiausias 
vadovėlis norintiems geriau pažinti lietuvių kalbą, 
ypač tinkamas lietuvių parapijų mokykloms.

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais.

Kaina 1 doleris. (Siunčiant paštu $1.15).

UŽSISAKANT DIDESNĮ KIEKĮ, DUODAMA 
NUOLAIDA

Kreipkitės: 
AMERIKOS ADMINISTRACIJA

423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Ka? Tu Dar Pasninkauji?
Dažnai šiandien tenka nu

girsti pajuokiančius žo
džius: „Ką? Tu dar pasnin
kauji? Mesk tą nuvalkiotą 
paprotį. Ar tu davatka? Ar 
tu nežinai, kad tik tas sute
pa žmogų, kas iš burnos iš
eina, o ne kas į burną? Tai
gi, nešmeižk, nekalbėk ne
tiesos, neteisingai neprisiek, 
nekeik, o čia ką mėsos pa
valgysi penktadienį ar metų 
ketvirtyse, tai nedidelis 
daiktas. O be to, sunkiai 
dirbi. O ir Bažnyčia jau nu
sileido. Pirmiau taip buvo 
griežta, o dabar... gavėnioj 
ir kitose dienose leidžia val
gyti mėsą”.

Panašūs balsai kaip šau
dyklės šiandien visur siuva. 
Ką į tai reikia atsakyti?

Atsakymas aiškus. Kol 
bus Kristaus Bažnyčia že
mėje, kol bus dar nors vie
nas žmogus šioje žemėje, 
tol pasiliks pasninkai, ka
dangi Katalikų Bažnyčia 
nurodo į Kristaus gyvenimą 
ir liepia Juo sekti. O Kris
tus kaip tik labai daug pas
ninkavo: vienu tarpu net 40 
dienų ir nakčių. O dėl ko Jis 
taip darė? Aišku, kad mums 
duotų atgailos pavyzdį. Juk 
Kristus neturėjo nė ma
žiausios nuodėmės, bet visa 
kentė už mus, iki galutinai 
buvo prikaltas ant kryžiaus.

Sakoma, nesutepa žmo
gaus, kas įeina pro burną. 
O pro kur įėjo pirmoji nuo
dėmė į pasaulį? Ar ne pro 
burną? Ir tai per uždrausto 
valgio ragavimą. Čia ne
svarbu obuolys, ar mėsos 
gabalėlis. Čia svarbu, kieno 
vardu duotas įsakymas. 
Nuo to medžio nevalgysi 
vaisiaus, nes kurią dieną 
.valgysi, mirtim numirsi, ta
rė Viešpats. Pirmieji tėvai 
nepaklausė ir štai kokios 
pasekmės. Kristus atėjo tai
syti, kas pirmųjų tėvų buvo 
pagadinta, už tat ir vadina
si Antrasis Adomas. Ir mes

skaitytojų skaičių, tuoj jie 
kitaip atrodytų. O ar tas 
būtų sunkiai pasiekiama, 
jei pas visus būtų noras, pa
siryžimas ir to reikalo su
pratimas? Nesunku, tik pa- 
siryžkime dar šiais metais 
daugiau užsakyti lietuviškų 
laikraščių! Kiekviena šeima 
teužsako bent 3 — 4 lietuvi
škus laikraščius.

(Bus daugiau)

matome, kad jis pradeda 
nuo pasninko, lyg parody
damas, jog išganymo darbą 
reikia pradėti nuo to daly
ko, per kurį buvo nusidėta. 
Čia velnias mėgino ir Ant
rąjį Adomą gundyti, bet ne
pasisekė, nes jam buvo 
griežtai atsakyta: „Eik ša
lin, šėtone! nes parašyta: 
Viešpatį, savo Dievą, tegar
binsi ir jam vienam tarnau
si”. (Mato 4, 10). Jeigu pir
mieji tėvai būtų taip atsakę, 
nereikėję šiandien būtų nė 
pasninko.

Taigi, aiškiai matome, 
kad Kristus įsteigė pasnin
ką, o Bažnyčiai paliko galią 
nurodyti dienas ir laiką, ar
ba atleisti nuo pasninko, 
jeigu yra rimtų priežasčių. 
Ir šiandien piktoji dvasia 
daugelyj atvejų nugalima 
tik per maldą ir pasninką. 
Kartą apaštalai klausė Kri
staus: „Kodėl mes negalime 
jo (velnio) išvaryti? Jėzus 
jiems tarė: „Šita veislė ki
taip neišvaroma, kaip tik 
malda ir pasninku” (Mato 
17, 20). Man dingt! šių lai
kų pasaulį glamžyte glamžo 
velnias, ir jis įkalba žma- 
nėms nepasninkauti, nes, 
aišku, jis bijo, kad nebūtų 
išvarytas. Gi šv. Tėvas kaip 
tik neperseniai vienoje enci
klikoje ragino žmones grįž
ti prie atgailos ir pasninko.

Mūsų laikais žmonės pra
dėjo labai savo kūną lepinti, 
jam visokius patogumus 
ruošti ir skųstis, kad sun
kiai dirba. Pirmiau būdavo 
dar sunkesni darbai, nebuvo 
nė mažiausių patogumų, aš 
pats būdamas 12 metų jau 
ištisas valandas girnas su
kau, vandenį naščiais iš so
dybos vilkau, žagrę po lau
kus valkiojau, spragilu nuo 
gaidžiagystės rugius ir va
sarojus kūliau, o dabar, pa
manyk, visi patogumai įves
ta. Bet tada ir pasninkauda
vome. Ateidavo gavėnia, bū
davo viskas juodai. Vieną 
silkę pakepinę ir sutrynę į- 
mesdavo į batvinius tik dėl 
kvapo, bet šiaip ištisą gavė
nią net maži vaikai nematy
davome nei pieno lašelio, nei 
sviesto kruoputės, nei sūrio 
trupinėlio, o apie kiaušinį 
tik svajodavome, kada čia 
tos Velykos ateis ir gausi
me margučius marginti. 
Gerbiamieji, turiu atvirai 
pasisakyti, — trokštu, kad

Daug šių laikų jaunuolių, 
beplaukdami mažam gyveni
mo laivelyje, patenka aud- 
ringon gyvenimo jūron, kur 
jų laivelis susiduria su aud
romis, neišlaiko ir apvirsta, 
o jie jau pradeda skęsti blo
gosios spaudos sūkurių jū
roje, be vilties išsigelbėti iš 
jos audringų bangų, kurios 
supa juos iš visų pusių ir 
skandina, apliedamos juos.
Kai nieko daugiau aplink 
save jie jau nemato, kaip tik 
visokios geltonosios spau
dos, komunistiškų laikraščių 
ir visų kitokių dorą ardan
čių ir tvirkinančių blogosios 
spaudos raštų ir spaudinių 
šniokščiančias bangas, kai 
nustoja jau vilties iš tos 
pražūtingos gyvenimo aud
ros išsigelbėti, priplaukia 
prie jų, nebodamas visokių 
pasaulio audrų ir ūžiančiij 
blogosios spaudos bangų, 
laivas — Bažnyčia ir išme
ta jiems, skęstantiems pa
saulio gyvenimo audringoje 
jūroje, plauktuvą — gerą 
katalikišką spaudą, už ku
rios jie griebiasi — užsika
bina ir tampa iš tos pavo
jingos jūros ir mirties nas
rų išgelbėti ir į laivą — 
Bažnyčią įkelti, kuri padeda 
jiems laimingai uostą — 
amžinybę pasiekti.

Kiekvieną sekmadienį 6 v. 
vak. New Yorke iš radijo 
stočių WBEN — 90, WGY 
— 79, WEAF — 66 ir iš 
trumpųjų bangų stoties 
W2XAF — 9.53 perduoda
ma katalikų programa, ku
rią leidžia oro bangomis iš 
Washington, D. C. National 
Council of Catholic Men.

Kiekvienas, kuris turi ra
dijo priimtuvą, paklausyki
te šios taip įdomios katalikų 
valandos.

Vasario mėnuo — katali
kiškosios spaudos ir jos va
jaus mėnuo. Gerosios spau
dos platinimo laikas. Viso 
pasaulio katalikai jau ruo
šiasi šiam vajaus laikui ir

vėl tokie laikai grįžtų! Ma
nau, kad ir iš skaitytojų 
daugelis pageidauja.

Bet kokie sveiki tada bū
davome! Kai kas sako, ne
sveika pasninkauti. O, tu 
mano, balandėli! Kaip tik 
priešingai. Jau gydytojai 
vis labiau ir labiau tvirtina, 
kad beveik pusė ligų išgydo
ma daugiausiai per pasnin
ką net be vaistų. Nustato 
griežtą dijetą ir baigta. Aš
pažinojau vieną kunigą A- 
merikoj, kuris nieko neim
damas į burną per 30 dienų 
pagijo nuo džiovos, kuri bu
vo jau paskutiniam laip
snyje, o nuo skilvio ligų 
kiek pasigydo pasnin
kais! Gydytojai ir sveikiems 
pataria 3 dienas savaitėje 
susilaikyti nuo mėsiškų val
gių, o jau vieną dieną būti
nai. Mat, kaip Bažnyčia jau 
nuo amžių įsako tai, kai gy
dytojai tik vėliausiais lai
kais surado! Man pačiam 
prieš 19 metų gydytojas pa
sakė: arba eik į operaciją, 
arba tris dienas nieko ne
valgyk. Pamėginau neval
gyti, ir liga praėjo. Po to 
pats savo ruožtu jau 3 kar
tus pasninkavau ištisas 3 
dienas, kai pajusdavau ne
gerai, nenutraukdamas sun
kaus misijų darbo ir šian
dien sveikas be operacijų.

Prie to prisideda Dievo 
palaima. Manote, jei Dievo 
Valią laužysime, tada Jis 
laimins mūsų gyvenimą?

(Bus daugiau)
J. Bružikas, S. J.

Kur Taupymas Yra
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nustato tam veikimui savo 
gaires.

Mes, lietuviai, taip pat 
turėtume to neužmiršti ir 
kiek galėdami dar daugiau 
savo katalikišką spaudą 
praplatinti.

Susekta ir ištirta, kad 
miesto radijo stotis WNYC 
apie Ispaniją paduoda su
klastotas žinias. Ji palaiko 
Ispanijos komunistų pusę. 
Daugybė žmonių tuo yra pa
sipiktinę.

Dailidžių vartojamieji į- 
rankiai per keletą šimtme
čių nė kiek nepasikeitė. Pa
lyginus šių laikų dailidžių į- 
rankius su dailidės šv. Juo
zapo vartotais įrankiais, 
skirtumo tarp jų beveik ne
matyti.

Neseniai žymi rašytoja 
Helena Landreth iš Tennes
see valstybės, nuvykusi į 
Dubliną, Airijon, priėmė 
Romos katalikų tikėjimą.

S. Lukas

Jau teko matyti porą lai
dotuvių lietuvių bažnyčioj, 
kur žmonių susirenka daug, 
pilna bažnyčia. Man labiau
siai krito dėmesin kun. J. 
Kazlausko gražus lietuviš
kas skaitymas prie grabo 
bažnyčioje; dar pirmą kar
tą savo gyvenime girdėjau 
tokius gražius žodžius; ka
puose beriant žemę ant kar
sto, vėl lietuviškai sako: 
„Atmink žmogau, kad iš 
žemės parėjai ir į ją grįž
ti”. Žmonėms nereikia ir 
didelių pamokslų sugrau
dinti, bet tik keli gražūs žo
džiai viską užpildo.

BRIDGEPORT, CONN.

Mūsų miestas vietinės 
valdžios gražiai tvarkomas, 
kuo gyventojai patenkinti, o 
ypač mūsų savininkai ir 
biznieriai. Paminėtinos ga
mybos įstaigos: American 
Chein, Bridgeport Brass, 
Crane, General Electric, Re
mington Rand, Underwood 
ir daugybė mažesnių dirbtu
vių, kur darbininkai, su
prantą savo amatą, gali 
gauti darbą.

Mums reikalinga pramo
nininkų, biznierių, kurių čia 
labai mažai, beveik visai nė
ra. Yra pora graborių, daug 
saliūnininkų, o būtų ne pro 
šalį ir kitoki biznieriai. Rei
kia: geros aptiekos, poros 
gerų gydytojų, advokato,
krautuvių, kaip mėsos, val
gių, drabužių ir pan. Tokie 
prekybininkai Bridgeportui 
reikalingi, nes jų nėra ir ne
bus su kuom konkuruoti.

Jaunimas dirba dirbtuvė
se, įstaigose ir krautuvėse; 
jaunimo mažai be darbo-; iš 
pagyvenusių, jei kurie ne
dirba, tai reiškia, kad perse- 
nas arba darbo nereikalau
ja; žinoma, vienas kitas ir 
atsiranda, kuris darbo ne
gauna. Jaunimas yra pasi
mokęs; yra mokytojų, kurie 
net aukštesnėse mokyklose 
mokytojauja, kaip Tamošiū
nas ir Baltrušaitis. Nuosa
vybių savininkų yra daug, 
keli turi net savo dirbtuvė
les.

šeštadienio angliškuose 
laikraščiuose randi viso 
miesto katalikiškų bažnyčių 
sąrašą, kur skelbia sekma
dienio mišias. Apie mūsų 
bažnyčią ten taip įrašyta: 
„St. George’s Lithuanian, 
Rev. J. Kazlauskas, Rev. V. 
Ražaitis, masses 7:30, 9, 10, 
H”,

Parapijos choras daug 
dirba. Praeitą pirmadienį iš
rinkta komisija surengti 
gražų kortų žaidimą; pelnas 
bažnytinės muzikos gaidoms 
įsigyti. Į komisiją įėjo darb
štus jaunimo būrelis: Rad
vilas, Mačiukaitis, Brilvi- 
čius, Bajoras, Šumskaitė ir 
Stankaitytė

Choro statutui parengti 
medžiagą išrinktas mokyto
jas Tamošiūnas. Gegužės 28 
d. bus didelis koncertas, ku
rio pelnas choro kelionei į 
Pasaulinę parodą New Yor
ke; bus pakviesta viena gar
si daininkė iš New Yorko.

Muz. A. Stanišauskas jau 
dalina vaidintojams roles 
gegužės 14 d. vaidinimui ir 
koncertui; bus solo, duetų, 
vyrų ir merginų atskiri cho
rai ir t.t.

Kažin kur pasidėjo Ame
rikos Lietuvaitė, kad dau-. 
giau jau nematyti jos žinu
čių. Ar su pradžia ir užbaig
tas darbas? Būtų gaila.

A.

NAUJOS „SAKALO” 
KNYGOS

11. Simonaitytė, „Pavasa
rių audroj”. Mažosios Lietu
vos laisvės kovų romanas, 
kuriame autorė savo cha
rakteringu stiliumi vaizduo
ja netolimos praeities Klai
pėdos krašto lietuvišką bui
tį ir žmones, Klaipėdos kra
što atvadavimą. Sakalas. 
228 psl. 3 lt.

12. Al. Tarasonis, „Taip 
tėvas norėjo”. 3 veiksmų 
pjesė iš kovų su Lietuvos 
priešais ir dviejų jaunuolių, 
kuriems į laimę užstoja ke
lią tėvo fanatizmas,, tragiš
kas likimas. Liaudies teat
ro 6 nr. Sakalas. 1 lt.

13. P. Spurgana, „Nesusi
pratimai”. 3 veiksmų kome
dija. Viršininko, mėgstančio 
lošti kortomis, jo šeimos ir 
dvasininko, turinčio silpny
bę mylėti jaunas moteris, 
nuotykiai. Liaudies teatro 7 
nr. Sakalas. 88 psl. 1 lt.

Knygas galima užsisakyti 
šiuo adresu: „Sakalo” B-vė, 
Kęstučio g-vė 36, Kaunas. 
Lithuania,
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Parapijinės mokyklos vai
kučiai jau sparčiai rengiasi 
su programėle, kurią jie žo- 
da vakarienės ir kun. Zim- 
blio dvidešimt metų kieto

kas nors 
nepritartų.

Ant. Naujokas ir Paulius 
Saverino. Puotoje dalyvavo 
apie 40 asmenų, kurie džiau
gėsi gražia tvarka, skaniais

iš Lietuvos ne tik 
įspūdžius, bet ir

E. Čeparis, J.
Wisockis ir E.

Stonis, 
Centro

Kovo 20 d. prasidės pas 
mus misijos. Apie visa tai 
kiek daugiau kitą kartą.

kaily 
dren-

rūpinosi
Dominin-

Adelė 
metų,

būtų labai pageidaujama, 
tai būtų visų lietuvių katali
kų idealas. Kol kas, dar nie
ko daugiau jūsų paišelio 

$kramtytojas nesužinojo.
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JIAI

įro

tii

d. iš šv. Elzbietos 
bažnyčios į šv. Ger- 

kapines, Rahway,

Šv. Jurgio parapijinė dr- 
ja susivienijo su Edgemont 
klubu. Dabar suvienytomis 
jėgomis gražiai ir sparčiai 
darbuojas.

sa-
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vadas kun. Kartavi- 
naujas Great Necko

vikaras, kun. Powers.

praėjo gražiai. Vadovavo 
Kat. Federacijos skyriaus 
pirm. komp. A. J. Aleksis.

ypatingai
padidė-
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Bendras šios kolonijos 
lietuvių organizacijų bei į-

Padėkos žodis
Atmindami ir apgailėda-

WAZL šiuo metu turi lį. I 
niją į Shenandoah. Lietuvė į 
pranešėja, kuri buvo girdė- I 
ta per kiek laiko sekmadieJ

ko aps 
šiems r 
dyba: j 
vicepirn

Atj

navimo sukakties' proga iš- vairiu klubų Lietuvos nepri-
pildyti. i klausomybės 21 metų su-

Naujaš vikaras jau seniai > Nakties minėjimas, įvykęs 
prižadėjo pradėti lietuvių vasari° 16 d. par. salėje,

Serga kini. Juras
Vasario 19 d. plaučių už

degimo liga paguldė į lovą 
mūsų mylimą kleb. kun. P. 
M. Jurą. Krizė praėjo. Svei-

Kov<

WATERBURY, CONN.

ELIZABETH, N. J.

Pagerbs kun. Simonaitį
Šiomis dienomis sukanka 

15 metų, kai kun. Juozas 
Simonaitis klebonauja Eli- 
zabethe. šiai sukakčiai pa
minėti ir klebonui pagerbti 
parapijiečiai kovo 19 d., šv. 
Juozapo dienoje, ruošia di
delę vakarienę. Apie tai vė
liau bus daugiau pranešta.

Šv. Jurgio parapija
Beno komitetas surengė 

labai gražų Užgavėnių balių. 
Pr. Saratavičius ir K. žadei- 
ka išsijuosę darbavosi. Nors 
vien vyrai sudaro beno ko
mitetą, vienok nieko nebūtų 
buvę, jei ne moterys. Sabie- 
nė ir Barkauskienė daug pa
dėjo. Ir parapijos sodalietės 
atėjo talkon. Beno komite
tas ypatingai dėkingas O.‘ 
Lukoševičiūtei, M. Križa- 
nauskaitei, S. Oreškaitei, B. 
Ginkevičiūtei, A. Barkaus- 
kaitei, L. Jotautaitei, Pr. 
Kalėdaitei, O. šalamskytei 
ir M. Čiurlionytei. Labai 
gražiai prasidėjo Steponavi
čius ir Gedimino ir Edge
mont klubai.

kalbos kursus. Jau nevienas 
laukė ir laukia tų kursų 
pradžios. Tik nežinia, ar jis 
galės tiek mokinių priimti, 
kiek nori stoti į jo pamo
kas. Girdėti, jog jau atei
nančią savaitę prasidės tie 
ilgai žadėti kursai.

Jaunieji jau savam 
nebegali tverti. Mat, 
gia jau pavasaris ir „beisbo
le”‘vilioja. Parapijos jaunie
ji norėtų susiroganizuoti ir 
sau beisbolės ratelį susida
ryti. Ar nebūtų daug geriau 
ir patogiau su šv. Vardo 
dr-ja pasitarti, pasišnekėti? 
Ta draugija, jauno vikaro 
vedama, galėtų daug kuo 
padėti. O kaip su teniso 
aikštele šiemet? Buvusis vi
karas, kun. Jurgis Degutis 
parūpino parapijos jaunimui 
gražią teniso aikštę. Reikė
tų keleto savanorių darbi
ninkų tai aikštei kiek per
taisyti.

Girdėti, jog moterėlės jau 
ima rengtis metinei vaka
rienei. Kiek teko girdėti, tai 
bus didžiausia ir puošniau
sia ir žinoma skaniausia va
karienė. Kai daugiau žino
siu, daugiau ir pasakysiu, 
gal ir užprašysiu.

Nemanykite, jog Lietuvo
je žydai visą biznį varo ir 
„Joškis” dzūkui kišenius 
krausto. Toli gražu ne. Ir 
mūsų apylinkėje jau ima įsi
brauti ir stengiasi mūsų lie
tuvius biznierius išpirkti ar 
išguiti. Nesu joks biznierius, 
bet, matydamas gresiantį 
visiems mums lietuviams 
pavojų, norėčiau nors pri
minti patarlę, kurią prie 
mamytės kelių dar mažas 
bebūdamas išmokau: savas 
pas savus. Matote, kaip žy
dai palaiko vienybę, kaip jie 
viens .už kitą pasirengę gal
vą paguldyti, taip kad mes 
net ir sakome: kaip žydas 
už žydą. Būtų labai gera ir 
gražu, kad mes tokią vieny
bę palaikytume, kad ir apie 
mus sakytų: eina kaip lie
tuvis už lietuvį.

Jau kelinti metai, kai 
šeštadieniais mūsų lietuviai 
klausos varg. Dziko radijo 
programos. Programa ne
blogiausia, tik gaila, kad dėl 
aplinkybių ji turi būti gry
nai komercinė, bizniška. Iš
imant ponios Antanaitienės 
programėlę, pono Dziko pro
grama tai vienintelė gija, 
kuri suriša visus Philadel- 
phijos lietuvius, tai vienin
telis naujienų šaltinis, ku
riuo naudojasi keletas tūks
tančių žmonių. Neseniai bu
vo kalbama apie grynai ka
talikišką programą, kurią 
užlaikytų visos trys Phila- 
delphijos lietuvių parapijos 
ir kuri būtų kurio vieno ku
nigo vedama. Tai, žinoma,

Malonu pažymėti, kad 
Lietuvą atlankę bei joje stu
dijavę jaunuoliai duoda 
daug lietuviškumo. Stud. 
Valerija Jakštaįtė ir stud, 
kuopos pirm. Ant. Kateiva 
atsivežė 
gražius
daug lietuviškumo, kurį pa
naudoja mūsų amerikonė- 
jančiose organizacijose.

Buvo sunkiai susirgęs 
klierikas Jurgis Vilčiauskas, 
ŠV. Bernardo seminarijos 
auklėtinis. Po apendicito 
operacijos greitai tvirtėja ir 
tuojau grįšiąs vėl į moky
mąsi. J. A.

visus veikė, kad ir ameriko
nukai „good timečikai” pa
milo Lietuvą, jos dainas ir 
kalbą.

Sužavėta netikėto malo
naus svečio, Amerikos re
daktoriaus J. Laučkos nuo
širdžia kalba, gausinga 
nia visa širdimi chorui 
tarė:
„Lietuviais esame mes

gimę, 
Lietuviais norime ir būt. 
Tą garbę gavome užgimę, 
Jai ir neturime leist

pražūt”.
Šv. Juozapo par. abu cho

rai nuoširdžiausiai dėkoja 
brangiajai lietuvių visuome
nei už taip gausingą atsi
lankymą, biznieriams bei 
profesijonalams už apgarsi
nimus, malonioms bilietų 
pardavinėtoje 's M. Kari- 
nauskienei, M. Kašėtaitei, O. 
Stankevičienei i r visiems 
darbuotojams už nuoširdų 
pasidarbavimą. Ačiū.

Lyra.

— Blynų balius pilnai pa
vyko. Gerokai atsilankė pu
blikos. Po pusę tono anglių 
laimėjo E. Baranauskas ir 
A. Vena.

— Vasario 19 d. klebonas 
kun. S. Stonis davė parapi
jos apyskaitą. Pajamų per 
metus turėta $6157.71. Pa
rapijos dvasinis stovis page
rėjęs. Daug padaryta įvai
rių pataisymų kaip bažny
čioje, taip lygiai ir kleboni
joje. Baigdamas savo apy
skaitą, klebonas kvietė vi
sus parapijiečius prie vie
ningo darbo. Malonu taip 
pat pažymėti, kad katalikiš
kų laikraščių,
„Amerikos”, žymiai 
jo-

— Kleb. kun. S. 
Kunigų Vienybės
Valdybos kviečiamas, apsi
ėmė redaguoti Amerikiečių 
Skyrių „Tiesos Kelyje”.

— Gavėnios metu šv. 
Onos parapijos bažnyčioje 
kas trečiadienį bus Graudūs 
verksmai, o kas penktadienį 
Kryžiaus Keliai 7:30 vai. 
vak. Prašome atsilankyti.

|kata gerėja. Vasario 26 d. 
jo vietoje mišias laikė kun. 
Oblitas.

Tą pačią dieną, kartu su 
mūsų klebonu, apsirgo taip
gi plaučių uždegimu mūsų 
vargonininkas P. Sakas. Ir 
jo sveikata gerėja. Abu li
gonius gydo ir prižiūri dr. 
J. Pash.

Vasario 19 d. Laisvės 
Įėję įvyko N. J. lietuvių 
dijo pusvalandžio vedėjų 
koncertas, kurį pradėjo J. 
Ratkus, o programą vedė P. 
Gudas. Dainavo Baltos Leli
jos vyrų choras, ved. V. Žu
ko. Duetas nekaip pavyko, 
o solistai gerai pasirodė. Po 
koncerto įvyko šokiai. Pub
likos atsilankė pusėtinai.

Šalaputris.

Mūsų choras žymiai padi
dėjo. Tai geras ir visus 
džiuginąs reiškinys. Rich- 
mondiečių choras buvo ka
daise geriausias ir puikiau
sias choras visoje apylinkė
je. Jau laikas atsigriebti, 
vėl savo vietą užimti. Turi
me’nemaža gerų balsų, tik 
reikia juos surinkti, sugai
nioti ir suvesti. Gera ir jau 
iš kalno prirengta medžiaga 
yra sodaliečių draugija. To
je draugijoje gana balsų su
tverti visai atskirą chorą, 
kaip priedą esamajam cho
rui. Nebūtų pro šalį paste
bėti, jog sodalietėms pra
vartu ir patartina jau da
bar rengtis kokiai operetei 
ar vaidinimui, nes šiemet 
daug ko laukiama ir tikima
si iš jų.

Juozas Pavėsis.

Paremkime seselių kazimie- 
riečių reikalą

Pasišventusios Akademi
jos rėmėjos ruošia seselėms 
kazimierietėms vakarą kovo 
5 d. šv. Kazimiero par. sa
lėje, 331 Earp St. Tai bus 
kauliukų ir kortų žaidimų 
vakaras. Pradžia 
piet.

Nemanau, kad 
kazimierietėms
Visada visuomenė atjautė, 
tikimės, kad ir šį sekmadie
nį pripildys parapijos salę. 
Visi žinom, kad seserys 
daug dirbo parapijų mokyk
lose, paruošia su mokyklos 
mokiniais smagiausius vaka
rus, koncertus, vaidinimus 
ir t.t. Bet kokį seserys atly
ginimą gauna? Tik nuotru
pas. Tad, broliai ir sesutės, 
savo meilę rodykim, parem- 
kim seserų kazimieriečių 
naudai rengiamąjį vakarą!

K. Dryža.

Mirė
Vasario 10 d. mirė 

Bartusevičienė, 47 
gyv. 10 E. 18 St. Palaidota 
vas. 13 
(airių) 
trudos 
N. J.

Velionė buvo kilusi iš 
Varėnos par.; jos tėvai — 
Saulėnai. Į šią šalį atvyko 
1913 m. Lindene išgyveno 21 
metus. Dideliame nuliūdime 
liko vyras Feliksas, duktė 
Marijona ir 5 sūnūs ir 2 
anūkai. Lietuvoje liko 3 se
serys, Amerikoje 2 seserys 
(U. Bartusevičienė ir M. 
Kalantienė).

Velionė buvo Mot. S-gos 
narė; 53 kp. užprašė mišias, 
gausingai ją lankė ir atsiun
tė gyvų gėlių. Gėlių vaini
kus atsiuntė daug organiza
cijų ir asmenų.

Karsto nešėjais buvo 6 
sąjungietės ir 6 draugai: A. 
Liudvinaitienė, F. Gudelie
nė, B. Ašmontienė, K. Šukie
nė, J. Dirsienė, S. Karpienė, 
L. Šivickis, 
Buzūnas, J. 
Šivickis. -

Palydovų buvo apie 100 
iš Linden ir iš 
kolonijų, kaip 

Pr. Bartusevičius su šeima 
iš Northfield, Mass., iš 
Perth Amboy, N. J., Eliza
beth, Newark/Roselle, Rah
way. Lindeno miesto polici
jos Įeit. Juozas Gumauskas 
lydėjo palydovus 
nių.

Laidotuvėmis 
graboriai broliai 
kas ir Kazys Budreckai.

Vijurkas.

Trilypis paminėjimas
Lietuvos nepriklausomy

bės 21 metų sukaktis nepa
prastai iškilmingai paminė
ta vasario 12, 16 ir 19 d.d. 
Ši brangi sukaktis pirmiau
sia paminėta vas. 12 d. su 
patrijotiška dainų, kalbų ir 
muzikos programa, vad. 
komp. A. Aleksiui iš WBRY 
radijo stoties. Svarbiausią 
kalbą pasakė kun. J. Kripas 
iš Hartford, Conn. Labai 
džiugu, kad programos svei
kintojų tarpe buvo daugybė 
ir kitataučių.

Tai buvo prisiruošimas 
prie tikrųjų iškilmių atitin
kamai paminėti reįįcšmingą 
ir džiaugsmingą mūsų tau
tos šventę. Kas tik galėjo, 
tai ir dalyvavo bendrame į- 
vairių lietuvių draugijų va
sario 16 parengime šv. Juo
zapo mokyklos auditorijoje.

Pasveikinimo kalbą pasa
kė klebonas kun. J. Valan- 
tiejus, o muzikalę progra
mos dalį išpildė gausingasis 
par. vyčių choras, vad: 
komp. A. Aleksio ir šv. Jė
zaus Vardo skudučių benas 
pp. W. Stokes vadovybėje. 
Prakalbas sakė Liet, konsu
lato atašė Anicetas Simutis, automobilių 
red. K. Jurgelionis iš New tolimesnių 
Yorko ir kun. J. Ambotas iš 
Hartfordo. Sužadinti dva
sioje visi džiaugėsi, didžia
vosi, kad užgimę lietuviais, 
kad „kas bus, kas nebus — 
o lietuvis nepražus”.

Neužmiršti ir nelaimin
gieji Lietuvos vaikai, mūs 
broliai, sesės vilniečiai. Par
duota daug pasų ir ženkle
lių ir padaryta Vilniaus 
našlaičiams rinkliava. Ren
gimo komisijos valdyba bu
vo: komp. A. Aleksis, pirm, 
ir vakaro vedėjas; sekreto
rius p. A. Orintas, ižd. T. mi mūsų brangią velionę 
Matas. Gražus vakaras bai- a. a. Bartusevičienę dėkoja- 
gėsi linksmais lietuviškais me klebonui kun. Gabriel 
šokiais ir draugiškais pasi- Steines, O.S.B. už maldas 
kalbėjimais. | išlydint velionę iš namų ir

Vasario 19 d. metiniame iškilmingą mišių atlaikymą 
šv. Juozapo par. choro už- ir į kapus palydėjimą, gra- 
gavėnių koncerto — teatro boriams Budreckams už pa
vakare Liet, nepriklausomy-, tarnavimą, 
bei paminėti suvaidintas 
muzikalis scenos kūrinys 
„Lietuvos kanklininkas”. 
Publika gėrėjosi gražiais is
toriškais vaizdais, solistės 
A. Grėbliūnaitės ir mišro 
choro jąusmingu dainavimu. 
Lietuviškoji dvasia taip į

Reiškiame didelę padėką 
mišių ir gėlių aukotojams, 
Moterų S-gos 53 kp. už ma
lonų patarnavimą, visoms 
draugijoms, klubams, kuo
poms, giminėms, draugams, 
pažįstamiems ir visiems, 
kurie atsilankė į laidotuves.

Nuliūdęs
F. Bartusevičius su šeima.

Atitaisymas
Alberto. Balilionio

Teklė surengė jam netikėtą 
gimtadienio puotą P. Save- ’ valgiais ir linkėjo Albertui 
rino namuose. Jai pagelbėjo' daug laimės.

Apsivedė
Vasario 19 d. šv. Elzbietos 

bažnyčioje apsivedė Andrius 
York su Marijona Zurlyte.

Švč. Trejybės bažnyčioje 
bus vedamos ypatingos de- 
vyniadienio pamaldos ' šv. 
Juozapui pagarbinti nuo ko
vo 10 d. iki 19 d. Klebono 
kun. Ig. Kelmelio pakviestas 
misijonierius, kun. Alfonsas 
J. Paulėkas, C.SS.R., yra tik 
vienas lietuvis redemptoris- 
tas visame pasaulyje. Nors 
jis tik vienas ir visada gy
vena kitataučių tarpe, dar 
neužmiršo gimtosios kalbos. 
Pernai gerb. misijonieriui 
vedant švč. Panelės Nekal
tai Pradėtos devyniadienio 
pamaldas, parapijiečiai ste
bėjosi jo aiškia kalba ir į- 
domiais pamokslais. Tikime, 
kad šiemet lankys pamal
das tiek tikinčiųjų, kiek lan
kė pernai ir kad Viešpats 
Dievas suteiks dar gauses
nių palaimų.

i — Gavėnios metu lietuvių 
pirmutinė mirties auka Ona 
Dambrauskaitė.

— Šią gavėnią užprašyta 
moterų choras trečiadieniais 
giedoti Graudžius Verks
mus, o penktadieniais Kry
žiaus Kelius. Moterys dau
giau lankosi pamaldose, už 
tai joms priklauso garbė.

— Gavėnioje kasdien 
12:10 vai. atnašaujamos mi
šios. Ir šiemet tikinčiųjų 
minios užpildo bažnyčią. 
Baltimorės lietuvių bažny
čia miesto centre, kur viso
kį krautuvių bizniai; čia 
daug suvažiuoja pamaldžių 
žmonių, kurie paskiria pusę 
valandos Dievui pagarbinti. 
Tas pats būna ir per Ste
buklingo Medalikėlio nove
nas. Dažnai ir lietuviai, pri
slėgti kokių kartybių, atėję 
gauna tvirtą suraminimą 
tarp daugybės pamaldžių 
žmonių.

— Kai kurios siuvyklos 
didina siuvamų mašinų skai
čių, bet darbininkai vis be 
darbo; jei mažiukų kontrak
torių dirbtuvėlėse kokią sa
vaitę daugiau darbo, tai 
darbininkams tenka savo 
algos palaukti, iki jų bosas 
darbą išleis. Toki vargai 
siuvėjų. J. K.

Mūsų vyčių kėglininkų 
(bowling) komanda, laimė
jusi iš eilės 8 žaidimus, va
sario 25 d. suklupo prieš 
Elizabetho vyčius.

F. V.

Buvusio žaidimo daviniai:
Newark
J. Montvydas 184 169 148
Grimalauskas 178 160 145
Barkauskas 136 187 197
Laukžemis 167 175 166
Daukšys 179 150 176

844 832 832
Elizabeth No. 2
Petračonis 233 201 191
Oškutis 220 175 188
Juozapavičius 186 225 160
Zalibukas 188 192 145
Laura 179 180 234

988 973 918

Vestuvių vaišės įvyko Lin- 
rose klube, dalyvaujant per 
100 svečių. Pamergėmis bu
vo Ona Zurlytė (jaunosios 
sesuo), J. Pribušaitė ir O. 
Kručaitė; pabroliais buvo 
K. Mockus, M. Barčiauskas, 
P. Amboy ir K. Katinas.

Jaunosios tėveliai Stasys 
ir Ona Zurliai, Amerikos 
skaitytojai, iš širdies dėko
ja visiems dalyvavusiems 
vestuvėse.

Šv. Alfonso socialinis klu
bas labai sėkmingai pravedė 
savo pirmą susirinkimą.

Vasario 24 d. 8:30 vai. 
naujuose klubo kambariuose 
susirinko per 50 jaunų bei 
dailių mergaičių ir bernai
čių pasiklausyti, ką ši orga
nizacija jiems teikia.

Mūsų dvasios vadas, kun. 
A. Dubinskas, atidarė šį va
karėlį su malda,, po kurio 
klubo siekius išreiškė bei 
paaiškino pirm. M. Keido- 
šius, vicepirm. J. Kvedera 
jr., rašt. L. Budelis, ižd. A. 
Rėkus, marš. A. Matulio
nis. Kalboms pasibaigiant, 
atsilankiusieji buvo tikrai 
lietuviškai pavaišinti. Ne
trukus grupės susipažino 
su kitomis ir vakaro bėgyje 
pasirodė, jog Baltimorės 
jaunimas yrxa pasiryžęs iš
vien žengti pirmyn!

Taigi, kaip sako žinomas 
amerikoniškas priežodis: 
„Watch our dust”.

L. G. B.

niais 1:45 vai. popiet, yra 
Anastazija Medonienė, vie
tinio vargonininko žmona.

A. Medonienės laikas I 
WAZL radijo stotyje dabar 
bus 12:15

Vasario 
Lietuvos 
šventę, p. 
šė trumpą Lietuvos istoriją. 
Vasario 26 d. p. Medonienės - 
programoje dalyvavo grupė I 
iš šv. Petro ir Povilo choro 
iš Tamaqua; chorui dirigavo 
varg. Malakauskas. Progra
ma buvo graži ir įvairi.

Tie, kurie klausėtės šios 
lietuviškos programos pir- , 
miau, dabar atsukite savo 
radijo priimtuvus į 1420 ki
locycles nuo 12:15 vai. iki 
12:30 vai. sekmadieniais.

Mot. Sąjungos 59 kp. tu
rėjo labai linksmą riestainių 
(„doughnuts”) socialinį va
karą per užgavėnias.. „Acci
dent” miltų bendrovė pado
vanojo stambų maišą miltų 
riestainiams kepti; „Shur- 
fine” kavos bendrovė at
siuntė savo dovanotai kavai 
išvirti net savo atstovą. Są- 
jungietės džiaugiasi pasek
mingu vakaru.

Schuylkill County lietuvių 
moterų klubas Ferguson 
viešbutyje vas. 20 d. turėjo 
banketą. Vakaro pirmininkė 
buvo p-lė Brazinskaitė. Jai 
vadovaujant moterys suvai
dino vaizdelį „Barbutė”. Pro
gramoje dalyvavo smuiki
ninkė Kennedy ir čelistė p-lė 
Austrą, šio klubo pirm. p. 
Jadauskienė (Yadausky) y- 
ra ir šv. Jurgio par. moterų 
ratelio pirm.

GREAT NECK, L. I.

Pereitą sekmadienį įvyko 
pas mus labai didelis vyčių 
apskrities suvažiavimas. 
Nors oras buvo biaurus, vy
čiai iš visų apylinkės kuo
pų atvyko ir dalyvavo svar
biame susirinkime. Iš viso 
buvo 80 žmonių; vietinė vy
čių kuopa džiaugėsi tokiu 
dideliu skaičium ir nori šir
dingai padėkoti broliams ir 
sesutėms vyčiams už tokį 
tikrai vytišką pasirodymą.

Po posėdžių vietinė vyčių 
kuopa paruošė vakarienę ir 
gerai pavaišino delegatus ir 
svečius. Tikim, kad visiems 
tai patiko, nes mūsų svečiai 
labai dėkojo už šį vaišinimą. 
Iš mūsų vyčių daugiausia 
pasidarbavo: C. Budris, M. 
Lažauninkaitė, H. Blažony- 
tė, M. Vasiliauskaitė, F. 
Gladkiūtė, H. Matulevičiūtė, 
F. Zorskaitė, J. Glatkiūtė, 
A. Juška, A. Bartuševičiūtė 
ir M. Gatavetskaitė. Viskas 
buvo duodamas dykai ir nie
kas nė vienos kapeikos ne
praleido.

Po vakarienės visi už
kviesti į High School, kur 
mūsų kuopa žaidė krepšinį 
prieš Newark© vyčius. Mū
sų vyčiai vėl parodė savo 
galybę, nes laimėjo 28 — 13 
taškų santykiu. Lai gyvuoja 
mūsų vyčiai.

Šv. Jurgio par. moterų 
kultūros ratelis vasario 16 
d. turėjo gražų vakarėlį. 
Narės pavaišino visus ten 
atėjusius. Pelnas bus panau
dotas skautų reikalams. 
Pramogą vedė p. Kalanaus- 
kienė, dr. Kalanausko žmo
na.

Šį sekmadienį Great Neck 
vyčiai turės bendrą Komu
niją ir pusryčius. Kviečiam 
visą Great Necko jaunimą 
sykiu su mumis priimti šv. 
Komuniją. Pusryčių metu 
vyčiai 
atvykti 
dvasios 
čius ir 
par.
Pusryčiai kaštuos tik 50 c.; 
jie bus De Jeans Restaurant.

Vietinis.

k
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VIETOS ŽINIOS
LANKĖSI PREL. J.

MACIEJAUSKAS

Praėjusią savaitę mūsų 
redakcijoje lankėsi prel. Ju
lius Maciejauskas, lankąsis 
įvairiose kolonijose, duoda
mas misijas bei šiaip dvasi
niai patarnaudamas. Pernai 
jis minėjo 70 metų sukaktį, 
bet dar visiškai puikioje 
sveikatoje. Amerikoje jis 
lankosi jau 6 kartą.

Klebonai, norį pakviesti 
prel. J. Maciejauską misijų, 
prašomi jam iš anksto pra
nešti tokiu adresu: 6721 S. 
Maplewood Ave., Chicago, 
Ill.

FEDERACIJOS APSKRI
TIES NAUJA VALDYBA
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Vasario 24 d. įvykusiame 
L. K. Federacijos New Yor
ko apskrities susirinkime 
šiems metams išrinkta val
dyba: pirm. J. B. Laučka, 
vicepirm. K. P. Vilniškis ir 
A. J. Mažeika, ižd. V. Dau
baras, sekr. J. Mikolaitis, 
iždo globėjai M. Brangaitie- 
nė ir P. Skrodenis.

Susirinkime nutarta pa
skirti Tautos Fondui 25 dol. 
Labai nuoširdžiai pritarta į- 
vairioms priemonėms „Ame
rikai” stiprinti.

Moterų Skyriaus nariai-rės. 
Su malonia viešnia supažin
dino p. Reg. Budrienė, pažy
mėdama, kad p. Baronaitė 
yra pirmoji Lietuvos kregž
dė, atvykusi rūpintis Lietu
vos skyriaus ir lietuvių pa
sisekimu Pasaulinėje Paro
doje.

M. Baronaitė visus supa
žindino su tautiniais drabu
žiais, kurių jC atsigabeno 
daugybę pavyzdžių. Tą va
karą tautiškai buvo apsi
rengusios R. Budrienė, J. 
Simutienė ir pati viešia iš 
Lietuvos. Parodytas ir vyrų 
tautinis kostiumas. Sumani, 
visus matanti šeimininkė dr. 
A. Šliupaitė sudarė jaukią 
nuotaiką.

Tą patį vakarą P. P. Lie
tuvių Dienos pasisekimu gi
liai susirūpinusios moterys 
apsvarstė pasiruošimo pla
nus būsimam balandžio 23 
d. baliui, įvyksiančiam Ar
cadia Hall patalpose.

apie kurią teks vėliau pra
nešti.

Apie Komiteto sekančio 
posėdžio laiką ir vietą bus 
pranešta laišku. Posėdis į- 
vyks kitą sekmadienį, kovo 
12 d., 2 vai. popiet Angelų 
Karalienės par. salėje.

MIRE KUN. V. PINKAUS 
TĖVAS

M. BARONAITĖS 
PRIĖMIMAS

Vasario 21 d. iš Lietuvos 
atvyko Marija Baronaitė, 
Vytauto Didžiojo universite
to kūno kultūros lektorė, 
tautinių šokių mokytoja. Ji 
čia gyvens iki rugsėjo 22 d. 
ir per tą laiką mokys lietu
vių jaunimą tautinių šokių, 
pasiruošiant Pasaulinės Pa
rodos Lietuvių Dienai, įvyk
siančiai rugsėjo 10 d.

Vasario 23 d. dr. Aldona 
Šliupaitė savo namuose su
ruošė p. M. Baronaitei pri
imtuves, kuriose dalyvavo 
Reg. Budrienė, P. P. Lietu
vių Dienos Komiteto ir jo

APYLINKĖS LIETUVIŲ 
DIENOS REIKALU

KUN. VINCUI PINKUI,
LIŪDINČIAM DĖL MYLIMO TĖVELIO MIR-

TIES, GILIOS UŽUOJAUTOS REIŠKIA

Brooklyno ir Maspetho kunigai, Amerikos redak
cija ir administracija.

Vasario 23 d. mirė Anta- 19 d. nepaprasto bažnytinio 
nas Pinkus, 67 metų, gyv. koncerto. Koncertuos Brook- 
322 Palmetto St., Brookly- lyno vyskupijos garsusis vy
ne; buvo Amerikos skaityto- rų choras, kun. Bracken ve
jas. Velionio kūnas buvo pa- damas. Bus tai vėl nepapra- 
šarvotas grab. S. Aromiskio sta šventė parapijai, nes la- 
laidotuvių įstaigoje. Iškil- bai retai kur tokie chorai 
mingos laidotuvės įvyko va
sario 27 d. iš Apreiškimo 
par. bažnyčios į šv. Jono ka
pines.

Dideliame nuliūdime liko 
našlė Agnietė, sūnus kuni
gas Vincentas ir dar vienas 
sūnus.

New Yorko Apylinkės 
Lietuvių Diena, šiemet iš ei
lės jau dešimta, bus liepos 
4 d. Klasčiaus parke. Jos 
Rengimo Komitetas vasario 
26 d. Angelų Karalienės par. 
salėje turėjo pirmą posėdį. 
Dėl labai nepalankaus oro 
posėdis nebuvo gausus. Da
lyvavo Krušinskas, Brangai- 
tienė, Paulauskienė, Šimkie
nė, Tvaskienė, Žemantaus- 
kas, Galčius, Vasauskaitė, 
Baltrušaitis, Pažereckas, St. 
Lukas, P. Lukoševičius, Mi- 
kolaitis, Vilniškis, Averka 
ir Laučka^

Lietuvių Dienos pasiseki
mui užtikrinti nutarta jos 
rėmėjams ir būsimiems da
lyviams išskirstyti 75 dol. 
dovanų, kurias galės laimėti 
14 asmenų. Dovanos bus to
kiomis sumomis: 15 dol. — 
1, po 10 dol. — 29, po 5 dol. 
— 6 ir po 2 dol. — 5. L. D. 
programa numatyta įvairi,

T

LIETUVIŠKI BARAVYKAI
MĖGSTAMAS ŽIEMOS SKANĖSTAS

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

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

LITHUANIAN-AMERICAN
IMPORT & EXPORT CORPORATION

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

APREIŠKIMO PARAPIJA

Šv. Vardo Draugijos mė
nesinis susirinkimas įvyks 
šį šeštadienį, kovo 4 d. pa
rapijos salėje, tuojau po 
novenos pamaldų.

Visi nariai prašomi į šį 
susirinkimą ateiti ir atsive
sti nors po vieną naują na
rį.

Sodalietės
Vas. 19 d. per 10 vai. mi

šias sodalietės bendrai pri
ėmė Komuniją. Sus-mas į- 
vyko vas. 20 d. Jame viešnia 
kalbėtoja buvo Miss Shanon, 
Brooklyno sodaliečių pirmi
ninkė.

Kovo 15 d. įvyks kauliukų 
ir kortų žaidimo vakaras. 
Bilietai tik po 25 c.; juos 
galima gauti pas visas so- 
dalietes.

Sekantis sodaliečių 
madienis bus kovo 19 
sus-mas kovo 20 d.

sek- 
d.| o

L. Vyčiai
L. Vyčių 41 kp. šį sekma

dienį minės šv. Kazimiero 
šventę. 8 vai. mišiose bus 
bendra Komunija, o po to 
par. salėje bendri pusryčiai.

SVARBUS KONCERTAS

lankosi.

Varg. Pr. Dulkė praneša, 
kad choro pamokos įvyksta 
antradienių ir ketvirtadie
nių vakarais 8 vai. Choris
tai raginami dalyvauti.

Gyv. Rožančiaus dr-jos 
bendra Komunija bus per 9 
vai. 
bus 
mų 
rėš

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

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

DIDELIS AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMAS

mišias. Susirinkimas 
tuoj po Graudžių verks- 
ir procesijos. Visos na- 
prašomos būtinai daly

vauti ir 
rinkime, 
svarbus.

pamaldose ir susi
kurs bus labai

Mūsų 
klubo narys Charles Butch- 
Kazys Bučinskas dalyvauja 
Golden Gloves kumštynėse, 
sunkiojo svorio skyriuje. 
Jis jau tris savo priešus pa
guldė antram raunde. Ypa
tingos kumštynės buvo va
sario 28 d. Hippodrome, kur 
jis rungėsi su žydeliu Mor- 
ty Bernstein. Pirmam raun
de Kazys davėsi susišildyti.

parapijos jaunuolių

f 

J

y 
y

.5- 
J1 
f

j.

j

Gi antram raunde taip žy
duką supliekė, kad tas atsi
sakė toliau kumščiuoti. Visi 
stebėjosi Kazio sumanumu 
ir vikrumu. Anglų laikraš
čiai net buvo jo kumštynes 
nupiešę ir įdėjo gražų apra
šymą kovo 1 d. laidoje.

Dabar Kazys turės pro
gos ir toliau pasirodyti. Ga
lutinės kumštynės bus Ma
dison Square Garden, kur

Viena didžiausių Brookly
no H. Goldstein automobi
lių parduotuvių 529 Broad
way, šiuo laiku turi didelį 
automobilių išpardavimą. 
Labai didelis vartotų įvairių 
išdirbimų automobilių pasi
rinkimas prieinamomis kai
nomis. Krautuvė atidaryta 
vakarais ir sekmadieniais.

IR JIE GIEDA TAUTOS 
HIMNĄ...

Vasario 24 d. komunistų 
vadovaujamas „A.. L. Kon
gresas” surengė Lietuvos 
nepriklausomybės 21 
kakties minėjimą, 
kartą komunistinis

Jums Nereikalinga 
Turėti Viduriu ,

UŽKIETĖJIMO!
PASIGELBEKIT ŠIUO PAPRASTU, 

BET MALONIU BODU!
Visai nereikalinga kęsti nuolat nuo vi
durių užkietėjimo — nuo galvos skau
dėjimo, nuovargio, arba kitokių bėdų, 
kurios atsiranda iš priežasties vidurių 
„netvarkos”.
Milijonai žmonių surado, kad Jie gali 
gauti veiklią ir pasitikimą pagelbą nuo 
vidurių užkietėjimo paimant vieną ar 
dvi Ex-Lax plyteles! šis garsus liuo- 
suotoj&s yra tikrai malonus paimti — 
turi gardaus šokolado skonį. Ex-Lax 
yra veiklus ir švelnus, jis visiškai Iš
valo Jūsų vidurius ir nesukrečla Jūsų 
virškinimo sistemos.
Ex-Lax yra Amerikoje labiausiai par
duodamas šeimos lluosuotojas. Jis yra 
lygiai taip geras' valkams, kaip ir su
augusiems. 10 c. ir 25 c. dėžutės yra 
pas Jūsų vaistininkus.

m. su- 
Pirmą 
choras

bus išrinkti kumštininkai, su§ied°j0 Lietuvos^ himną, 
kurie rungsis su Chicagos, komunistų J . .
Golden Gloves komanda.

Linkime Kaziui geriausio 
pasisekimo jo siekiamame 
tiksle. Draugai.

NAUJA KRAUTUVĖ

Šeštadienį, kovo 4 d. ati
daroma laikrodžių ir brang
akmenių krautuvė, 713 
Grand St., Brooklyne. Nau
jos krautuvės savininkas p. 
Seymour yra patyręs laik
rodininkas ir pasiryžęs tar
nauti visuomenei. Reikalui? 
esant, verta aplankyti.

į laikraščių re
daktoriai (Mizara ir Prūsei- 
ka) bandė įrodinėti, kad ru
sų bolševikai 1919 — 20 m. 
nenorėję Lietuvos nepri
klausomybę užgniaužti, kad 
pačioje Lietuvoje organiza- 
vęsi sovietai ir pan.

Keistai atrodė publikai 
skambūs žodžiai, žinant, kad 
jų chorai per 20 metų ne
giedojo Lietuvos himno, kad 
jie anksčiau niekad neminė
davo vasario 16.

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

P. T.

— Lietuvoje atpiginus alų 
jo gamyba ir suvartojimas 
beveik patrigubėjo. Pernai 
buvo pagaminta per 18 mili
jonų litrų alaus; taigi, kiek
vienam gyventojui, dideliam 
ir mažam, išeina per metus 
daugiau kaip po 7 litrus.

HAVEMEYER 8-0259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avėnue

MASPETH, N. Y.
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Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR
BOTTLING CO.
Kralikauskas — Savininkas

Gamintojas Geriausios Rūšies
Nesvaiginančių Gėrimų

Pamėginkit mūsų speclahj Drink-
Mixer TOM COLINS 

Taipgi parduoda lietuviško bra
voro alų Iš New Britain

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

Reikalaukite
Sodės

91-93 Warwick

visur to vardo 
ir Alaus

St., Newark, N. J.

s

i J .F .F

BROOKLYN 
CENTRAL PALACE, 

Inc.

I. Miller, Sav.

Salė baliams, banke
tams, vestuvėms ir ki

tokiems tikslams.

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

EVergreen 4-6696

SMART SHOES
ČEVERYKAI VISAI ŠEIMAI 

ŽEMOMIS KAINOMIS
Dr. Posner’s Ir

Douglas vyrams ir
moterims aukštos ff

rūšies čeverykai 
nupigintomis \V

kainomis

329 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. •

LIETUVIŠKAS

RESTORANAS
BAR ir GRILL

Gaminam Valgius Amerikoniš
ko ir Lietuviško Stiliaus. Čia 
taip pat galima gauti Ameri
kos išdirbimo ir importuotų 

degtinių, visokių vynų 
ir gero alaus 

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Graboriai
Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

Graborius - Balzamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA Laidotuvių Direktorius

ienį Great Neck 
bendrą Komu- 

■yčius. Kviečiam 
Necko jaunimą 

umis priimti šv.
Pusryčių metu 

įgrafuosis. žada 
pusryčius mūsą 

ias kun. Kartavi- 
ijas Great Necko 
ras, kun. Powers 
kaštuos tik 50 c.; 
Jeans Restaurant

Vietinis.

« Pranešimas 44

SEYMOURS
kurį jūs pažinote per daugelį metų, šiuomi nori 
pranešti, kad jis atsidaro nuosavą
LAIKRODŽIŲ IR BRANGAKMENIŲ KRAUTUVĘ

713 Grand St., Brooklyne
kur jis laikys ištisą eilę deimantų, laikrodėlių ir ki
tokių papuošalų labai prieinamomis kainomis. At
eikit ir aplankykit mūsų krautuvę atidarymo die
noj, šį

ŠEŠTADIENĮ, KOVO 4 D., 1939 M.

Atsiminkit mūsų obalsį:
„Maža krautuvė — mažos išlaidos — mažos kainos”

SEYMOUR

Mūsų parapijos jaunuo
liai trečiadieniais McCaddin 
salėje pradeda rodyti pažan
gumo. Pereitą savaitę jie su
pliekė St. James komandą. 
Pereitą trečiadienį irgi grū
mėsi su tvirtais oponentais. 
Matyt, mūsų jaunoji krepši
nio komanda kiekvieną die
ną įgauna daugiau ir dau
giau gudrumo ir praktikos. 
Jaunesniųjų komanda irgi 
neatsilieka nuo senesniųjų.

Gyvojo Rožančiaus Drau
gija sekmadienį, kovo 5 d., 
9 vai. mišių metu eis ben
drai prie Komunijos. 4 vai. 
p.p., po Graudžių Verksmų, 
bus procesija bažnyčioje.

Susivienymo LRK. Am. 
134 kp. susirinkimas įvyks 
parapijos salėj tuoj po su
mos, šį sekmadienį. Nariai 
prašomi susirinkti.

Gavėninės pamaldos mū
sų bažnyčioje būna: trečia
dieniais ir penktadieniais 
7:30 vai. vakare.

Mūsų parapijos nariai 
rengiasi prie būsimo kovo

Papuoškite savo namus 
naujais „Dienet Setais”.

Paimame senus rakan 
ir juos perdirbę 
kaip naujus. Už nedi 
primokėsimų išmainome 
naujus rakandus Į jūsų 
nūs.

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

ANT. PETRAITIS ;
Biznio Vedėjas I

409 Grand Street, Brooklyn, N. Y. ?
Tol. EVergreen 7-8451 >

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.

Telefonas: STagg 2-4409

A. RODZEWICZ
(A. Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Pmleš pat Apreiškimo bažnyčią) 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pasivažinėjimams.

Pel. NEwtown 9-4464

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamanytas numeris bu 

vusio 107 Union Avenue.

| Tel. Virginia 7-4499

| ESTATE OF
I BARRY P. SHALINS
X (ŠALINSKAS)
S Laisniuotas Graborius

Graži, moderni koplyčia ir poil
siui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius 
{vairiems reikalams. Kainos labai 
prieinamos.

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

NOTARY PUBLIC

TRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS 
.UNDERTAKER AND EMBALMER

REAL ESTATE — GENERAL INSURANCE

54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.



6 AMERIKA Kovo 3 d., 1939 m.

nrano „AMERIKOS” BdLLLs
senburg, Ver. Valantiejienė. 
Daugiausia pasidarbavo M. 
Šlapikienė, pranešdama vi
soms. Ten Buvus.

Balandžio - April 10 d.. 1939 m.
947 Willoughby Ave., "LABOR LYCEUM SALĖJE, Brooklyn, N.

PROGRAMOJE: MARIANAPOLIO KOLEGIJOS STUDENTŲ VAIDINIMAS, KONCERTAS, 
KIAI IR KITOS ĮDOMYBĖS.

ŠO-

IŠŠV. JURGIO PARAPIJOS

Parapijos sukaktis
\asario 26 d. įvyko para

pijiečių susirinkimas. Tarta
si, kaip iškilmingiau minėti 
25 m. parapijos jubiliejų. 
Tam tikslui išrinkta komisi
ja iš 15 asmenų, kuri rūpin
sis pokylio surengimu.

Diena paskirta lapkričio 
26, paskutinis sekmadienis 
prieš adventus. Įvyks gra
žiose Knights of Columbus 
patalpose, esančiose prie 
Prosepct parko, Brooklyne. 
Skelbiama iš anksto, kad tą 
dieną neįvyktų kitų paren
gimų ir kad žmonės dabar 
jau pradėtų taupyti savo 
centus iškilmės bilietams. 
Bus spausdinama graži pro
grama, tad visi biznieriai 
turėtų pasigarsinti, nes to
kios knygos nemėtomos.

„Piloto duktė”
Kovo 11 d. bus vaidina

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

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Ši pati grupė sekmad., kovo Pradžia 7 vai. vak. Bilietas 
12 d. vaidins Maspethe, šeš- (tik 50 centų. Bilietus iš ank- 
tad., kovo 25 d. Elizabethe sto pardavinėja vietos cho
ir sekmadienį, kovo 26 d. rimtai, Rožančiaus, Alto- 
Patersone. i

Kristaus Kančios 
paveikslai

Praeitą sekmadienį mūsų 
parapijos salėje buvo rodo
mi Kristaus Kančios paveik
slai (kalbamieji). Publikos 
buvo pilna salė ir visiems 
patiko. Kun. Pakalnis ir 
kun. Paulonis kalbėjo „Ame
rikos” dienraščio klausimu. 
Ragino visus šį laikraštį 
skaityti ir remti. Gauta ke
letas naujų prenumeratų. 
Žmonės šiam gražiam tiks
lui visi pritarė.

Mot. 
kimas 
kovo 5 
sos narės prašomos atsilan
kyti.

S-gos 35 kp. susirin- 
įvyks šį sekmadienį, 
d., 4 vai. popiet. Vi-

narės. Visas pelnas parapi
jai. Apylinkės lietuviai kvie
čiami pamatyti šį pirmųjų 
krikščionybės amžių vaiz
duojantį veikalą.

Moterų bunko
. Moterų Sąjungos kuopa 

ruošia „bunko” vakarą kovo 
5 d. Gavėnios metu niekas 
neina į pasilinksminimus. 
Bunko nėra muzika ar šo
kiai. Bus taipgi užkandžių. 
Moterys laukia visų šį sek-! 
madienį parapijos salėje.

Lietuva paveiksluose
Kovo 6 d. 8 vai. vakare 

broliai Motuzai rodys ant
rąją paveikslų dalį iš Lietu
vos. Kurie matė pirmą dalį 
spalvotų paveikslų, grožėjo
si. Antroji dalis, sako, gra
žesnė. Patartina nepraleisti 
šių paveikslų.

Šv. Kazimiero šventė
Kovo 4 d. šv. Kazimiero

nomis. Vakarą vedė V. Va
lantiejienė. Visas pelnas al
toriaus puošimo reikalams. 
Valdyba gražiai darbavosi 
praeityje, todėl ir kitiems 
metams išrinkta ta pati: 
pirm. P. Šimkienė, vicepirm. 
V. Vyšniauskienė, rašt. O. 
Petrulienė, ižd. kun. J. Bal- 
kūnas.

Draugija turi 55 nares, 
gražiai susiklauso ir dar- 

j buojasi bažnyčios naudai. 
(Nutarta suruošti .autobusu 
išvažiavimą birželio 4 d. į 
kun. P. Lekešio vasarvietę; 
ten bus išleista laimėjimo 
knygutės naujam bažnyčios 
altoriui. O. P.

Vasario 1 d. grįžo iš Tam
pos universiteto (Floridoje) 
Juozapas C. Valantiejus ir 
stos į savo a. a. tėvelio An
tano J. Valantiejaus biznį.

Parapijos moterys šį sek
madienį 7:30 vai. vak. ren
gia didelį laimėjimų vakarą. 
Bus daug dovanų. Visi-galės 
laimėti. Prašom ateiti ir vie
tiniai ir iš apylinkės. Atėję šventė bus paminėta iškil- 
paremsit parapiją. Kviečia j mingomis mišiomis 8 vai. 
sąjungietės ir Rožančiaus 
dr-jos narės.

MASPETHO, ŽINIOS

„Piloto duktė”
Kovo 12 d. šv. Jurgio par. 

choras Maspethe statys di
delį. veikalą „Piloto duktė”.

__ , Rožančiaus, Alto
riaus ir Tretininkų draugijų

ryte, pamokslu ir Palaimini
mu Švč. Sakramento. Taipgi 
bus pagerbimas šv. Kazimie
ro relikvijų. Jaunimas pra
šomas priimti šv. Komuni
ją. Kurie negali priimti šeš
tadienio rytą, gali priimti 
sekmadienį.

Pavykęs vakaras
Vas. 19 d. Altoriaus drau

gija turėjo kauliukais žaidi
mo vakarėlį. Publikos buvo 
pilna salė. Laimingieji buvo 
patenkinti gražiomis dova

Veronika R. Valantiejienė 
laikė egzaminus ir gavo iš 
valdžios leidimus vesti įvai
rios rūšies apdraudos biznį; 
jos įstaiga bus 54-41 — 72 
St, Maspeth, N. Y.

Žinutes
— Mokyklos vaikučiai iš

leidžia savaitinį laikraštuką 
„Our Sunday School Visi
tor”. Veda Andrius Virbalis 
ir Vladas Weznick (Veževi- 
čius). Jau išėjo trys leidi
niai. Eina anglų kalba, nes 
vaikučiai dar nepajėgia lie
tuviškai suredaguoti. Tame 
gelbsti seseles.

— SodalieteS rimtai ruo
šiasi statyti scenos veikalą 
„Šv. Cecilijos priesaiką” 
Verbų Sekmadienį. Jau 
pardavinėja bilietus. ’

— Praeitą sekmadienį iš
ėjo parapijos mėnesinis biu
letenis. šiame leidinyje rašo 
vyčiai ir sodalietės.

— Antradienių laimėjimo 
vakarai padidėjo, nes ir lai
mikiai didėja. Duodama 
daug piniginių dovanų.

— Daug žmonių sėrga slo
ga ir kitokiomis ligomis. 
Sveiksta siuvėjas Vaičai
tis. Rožančiaus draugijos 
pirm. Pr. Ražickiene pasida
vė operacijai. Guli šv. Ko
trynos ligoninėje.

— Gavėnios metu vienas 
kunigų kasdien laiko mišias 
parapijos misijoj — Great 
Necke, Mišios sekmadieniais 
12:30 vai. vidudieny, šiokia
dieniais 9 vai. ryto.
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NAUJI, DAR GRAŽESNI VAIZDAI: RUDUO IR ŽIEMA LIETUVOJE

PASKUTINI KARTĄ

Vasario 23 d. 8 vai. vaka
re lietuvių moterų piliečių 
klubo narės surengė gimta
dienio puotą savo pirminin
kei Bronislavai (Sangailai- 
tei) Briggs, suteikdamos di
delį pyragą ir gražų paltą 
(dress-coat). Sveikinimus
pareiškė ir linksmai vakarė
lį praleido. Sužinota, kad ir 
Marijona Karsokienė tą pa
čią dieną gimus, tad nepa
miršta ir ji su širdingiau
siais linkėjimais. Dalyvavo 
Juzefą Petkiūtė, M. Čižiene, 
M. Karsokienė, F. Kuriene, 
A. Lutvinienė, O. Palins, M. 
Povilaitienė, A. ir M. Šupi- 
kienė, A. Schoendorf, K. Un-
garaitienė, O. Willis, A. Ro- koncertas bus kovo 24 d.

MUZIKOS VAKARAS

Am. liet, muzikos meni
ninkų dr-jos trečias muzi
kos vakaras įvyko vasario 
24 d. SLA salėje. Programą 
pildė J. Mažeika, pianistas 
T. Šidlauskas, V. Tamkiūtė, 
H. Rybickis (smuikininkas), 
M. česnavičiūtė (duetą su 
K. Hoffmanu ir V. Tamkiū- 
te); vyrų trio sudarė St. 
Kažemėkas, K. Hoffmanas 
ir Alb. Tamkus.

Šie muzikos vakarai jau 
susilaukė pastovios publi
kos. Jie įvyksta kiekvieną 
mėnesį ir jiems pasiseki
mas, atrodo, jau užtikrintas. 
Rengėjai parūpina progra
mą įvairią, naują, skoningą. 
Malonu pažymėti, kad pro
gramos turinyje daugiausia 
lietuviški kūriniai. Sekantis

Brooklyne

Gražios Spalvuotos Filmos iš Dabartinės Lietuvos Gyvenimo.

PENKTADIENĮ,

Kovo - March 3 d.
ANGELŲ KARALIENĖS PAR. SALĖJE

"So. 4th ir Roebling Sts., 
Brooklyn, N. Y.

Pradžia 8:45 vai. vak.

PIRMADIENĮ

Kovo - March 6 d.
V. J. ATSIMAINYMO PAR. SALĖJE 

64-25 Perry Avenue, 
Maspeth, N. Y.

Pradžia 8 vai. vakare

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

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

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

HERMAN GOLDSTEIN, INC.
Broadway Brooklyn

1937
1936
1936
1937
1935
1935
1936
1936
1935
1938

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

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS:

DR. JOHN WALUK 8—10 ryte 
1—2 P. P. 
6—8 vak.

161 NO 6th STREET aventadlenlaia sualtarui 
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE Ir pagal sutarti

Tel.: NAvarre 8-1919

VALANDOS: 
1—2 P. P.

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 80. 4th STREET

VALANDOS- 
9—12 ryte 
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-6868

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)
ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

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

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

Tel. EVergreen 4-7142
SALDAINIU PALOCIUS

GERIAUSIOS BUSIES
Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie 1S geriausios Smetonos. ALŪS 1S geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
J. GINKUS

495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

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

PIRKITE SAVO LIKERĮ ŠVENTĖMS

SU PASITIKĖJIMU

MANHATTAN LIQUOR KRAUTUVĖJE

264 Grand St., Kampas Roebling St.

didžiausioje, geriausioje, žemiausių kai
nų ir labiausiai pasitikimoje degtinės 

krautuvėje, Brooklyne.

Degtinė yra dovana, kuri tikrai 
patenkins, jei pirksite

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

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
ELGIN 75-ta

Pilna Kaina $24.75
SUKAKTIS

DABAR

Tik Apribotam 
Laikui

ANTROJI 
ir 

Paskutinė 
Dalis

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

AMERIKA yra Tamstos 
laikraštis, todėl drąsiai 
reikšk savo nuomonę dėl tu
rinio ir kitų dalykų.

REER WINE LIQUOR 
Wholesale and Retail

Tautinė Olimpiada, Žemaitijos Žemės Ūkio Paroda, Tautos Šventė ir kt.
Rudens vaizdai su grybais, šermukšnio uogom, obuoliais; kariuomenės sugrįžimas 

iš rudens manevrų; jaunimas dainuoja ir šoka ir kt.
Žiemos vaizdai su sniegu ir šerkšnu; žuklavimas po ledu per Kūčias; medžioklėj zui

kiai, stirnos ir laputė; užgavėnes; žiemos pabaiga ir kt.
Nepraleiskit šių filmų! Tai paskutinė proga pamatyti savo tėvų kraštą.

Paraginkit ir jaunimą ateiti! - Įžanga Suaugusiems 35c., Vaikams 15c.
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:010:0:0:0 .0:0:0:010:010:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:010:0

NOTICE is hereby given that License 
No. GB11601 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1762 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW JORDAN
1762 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License 
No. E257 has been issued to the under- 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

CHESTER BRODNICKI
92 Metropolitan Ave, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. EB3594 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2303—65th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RAYMOND REINGOLD 
2303—65th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
No. EB3599 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 753 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX MILLER'
753 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y..

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3587 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
140 Court St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JAMES P. SMITH 
d-b-a Jim’s Restaurant

140 Court St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License _ 
GB 11138 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7010—3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HARRY & JOHN PLATE 
7010—3rd Ave., Brooklyn, JL Y.

WiRobert Lipton
Kari *

Jeweler—Laikrodžiai—Brangakmeniai
701 GRAND ST., arti Graham Ave., BROOKLYN

Įsteigta 1892. Tel. Stagg 2-2173

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7458 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 38 Washington Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

ISIDORE H. BRENNER & 
LOUIS M. BERMAN 

Washington Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
No. GB11570 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control 
at 75—6th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HARRY RAPAPORT 
d-b-a Harry’s Delicatessen

75—6th Avenue Brooklyn, N.

38
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NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3529 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law it 
1713 Avenue 
County of 
premises.

d-b-a
1713 Avenue U,

NOTICE is hereby given that License No 
RL 7468 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1224—8th Ave., Borough ol 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN GALLAGHER
a-k-a 445—13 St. „ „

1224—8th Ave., Brooklyn, N. !•

U, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the j

MINNIE KRINSKY
Famous Kosher Delicatessen |

Brooklyn, N. Y


