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ŠTAI KAIP
Metine sukaktis.
Čekų tragedija.
Jaunų jų viltys.
Koks režimas?
Rūpinasi katėmis...
Ar turi kryptį?

METAI VII PENKTADIENIS, KOVO (MARCH) 17 D., 1939 M. Nr. 11 (265) Kaina 5c.

NTZ

Brooklyn, N, t 
j Plaza)

Kovo 17 d., šį penktadienį, 
sukanka vieneri metai nuo 
skaudaus smūgio mūsų tau
tos garbei. Lenkijos vyriau
sybės prieš metus įteiktas 
Lietuvai ultimatumas atgi
musios valstybės istorijoje 
buvo pirmutinis. Nėra ko 
slėpti, kad lenkų reikalavi
mai pažeidė mūsų tautos 
garbę, sugriovė 20 metų iš
ugdytą įsitikinimą savo sos
tinės vadavimo klausimu, 
bet jie nepalaužė lietuvio 
pasitikėjimo šviesia savo 
tautos ateitimi.

R Y, Ine.
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SVEIKATA
Jie valgo tikrą Lietum^ 
uvUką duoną, kelkiui 
a pokyllama

Brooklyn, N.I

B3SS623H3JE3JJ3a3JZ203MS

OGIUS
; Chocolate
Geriausias pasirinkimu 
Onos. ALŪS M geriausių 
aal, Kreipkite:

Brooklyn, N. T.
www??wwTO???vy?ww™

Lie. No. L886

Pernykščiai metai buvo 
skaudesni čekams, nei lietu
viams. Rugsėjo mėnesio įvy
kių tragedija šią savaitę su
silaukė savo lyg ir užbaigos. 
Čekoslovakijos respublika 
palaidota. Į nepriklausomų 
valstybių šeimą įžengia nau
ja valstybė, Slovakija. Če
kai, kurie taip daug tikėjo 
prancūzams ir anglams, vi
siškai apgauti ir palikti vo
kiečių Reichui. Tai didelė, 
per brangi pamoka mažoms 
valstybėms, kad niekada ne
verta pasikliauti tariamais 
draugais. Geriau elgtis taip, 
kiek pačių jėgos leidžia ir 
kaip diktuoja sveikas pro
tas.

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

Lietuvos gražiosios kavalerijos būrys, prajojąs pro Karo Muziejų, grojant iškilmingą 
maršą. Lietuvos kariuomenės iškilmingi paradai būna vasario 16 ir ypač rugsėjo 8 d.
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Jaunoji Lietuvos karta tu
ri daug kūrybinio džiaugs
mo ir pasitikėjimo savo val
stybės ateitimi. Jai jau nu
sibodo dainos vien tik apie 
liūdnumus, ramumą, skaus
mą. Spaudoje dažnai užtinki 
pamatuotų net reikalavimų 
kompozitoriams ir dainiams 
duoti naujų, tautinį entuzi
azmą žadinančių dainų.

Naujojoje Romuvoje A. 
Andrašiūnas, straipsnyje 
apie naujuosius žmones, taip 
entuziastingai rašo:

„Nors vis dar... „Tykiai, 
tykiai Nemunėlis teka, o 
dar tykiau mus sesulės ver
kia...”, bet amžinai tokia 
skurdi ramybė negali pasi
likti. Mes Nemunėlį pažabo
simi geležinėm turbinom, jo 
vandenis iš didelio aukščio 
paleisim per galingų mašinų 
ratus, tegul jis ūždamas — 
šniokšdamas atiduos į mūsų 
rankas savo galybę, su ku
ria mes suksim fabrikus, va
rysim traukinius ir apšvie- 
sim visus tėvynės užkam- 

, pius”.
Taip kalba jaunos kartos 

naujas žmogus. Taip ir galės 
įvykti, jei tik didieji Lietu
vos kaimynai nesikėsins su
trypti Lietuvos laisvės.

Apie dabartinę Lietuvos 
santvarką — režimą yra į- 
vairiausių nuomonių. Vieni 
jį smarkiai puola, kiti aukš
tina, tYeti labai atsargiai 
apie tai kalba. Gal skaityto
jams būtų įdomu žinoti, ką 
apie dabartinį režimą mano 
pačių tautininkų leidžiamas 
žurnalas „Vairas”? Jo 7 nu
mery šiemet taip rašoma:

„Pažiūrėjus į režimą iš 
vienos pusės, randi gausiai 
demokratijos, iš antros — 
daug teokratijos, iš trečios
— plutokratijos, iš ketvir
tos — biurokratijos, toliau
— autoritetiškumo, anarchi
jos, autonomijos ir kt.”

Viena New Yorko sena 
pana mirdama įsakė, kad 
jos mėgtasis katinas, 5 me
tų, sveriąs 19 svarų, būtų

aprūpintas iki gyvos galvos 
pakankamu kiekiu pieno, 
kepenų, brangios mėsos ir 
žuvies. Šiam reikalui ta pa
na (Louise Baier) paliko 5 
tūkstančius dol.

Minėta moteriškė, kaip ir 
tūkstančiai jai panašių tuš
čiagalvių turtuolių, nepagal
vojo, kad jų nenaudingai 
vartoti turtai galėtų sušelp
ti tūkstančius našlaičių; kad 
galėtų sudaryti sąlygas jau
niems talentams, kad galėtų 
paguosti paramos reikalin
gus vargšus. Ką gi padary
si, jei gyvename amžiuje, 
kuriame katės ir šunes su 
savo turtuoliais globėjais 
skęsta pertekliuje...

Brooklyn© Vienybėje šio
mis dienomis be jokių pasta
bų buvo paskelbtas toks 
griežtas teigimas:

„Tautinės srovės veikėjai 
yra perdaug rimti ir švarūs 
žmonės, kad susidėti su ko
munistais. Jokiam save ger
biančiam lietuviui nepake
liui su komunistais bet ko
kiais klausimais”.

Paminėtus žodžius per
skaičius tuojau prisiminta, 
kad komunistų Laisvė irgi 
šiomis dienomis parašė tokį 
dalyką: tautininkų žymus 
pareigūnas, taigi, atsakingas 
žmogus, viename posėdyje 
balsavęs už bendrą darbą su 
komunistais. Taigi, ir su
prask dabar, kokios linijos 
tautininkai laikosi...

Sovietų Rusijos komunis
tų partijos suvažiavimo pro
ga mūsiškių komunistų lai
kraštis parašė, kad ten susi
rinkę „rinktiniai atstovai 
visko, kas tik gražiausio, 
kas tik geriausio”.

Karti šypsena turės per
lėkti per ne vieno galvojan
čio, kad ir komunisto veidą, 
perskaičius minėtus žodžius. 
Prieš keleris metus tokie pat 
žodžiai sakyti ir apie tą ko
munistų suvažiavimą, kuria
me dalyvavo Bukarinas, Zi- 
novjevas, Rykovas, Tucha- 
čevskis, Jegoda... Ir jie buvo 
rinktiniai iš rinktiniausių. 
Dabar apie juos kalbama 
kaip apie šnipus, išdavikus, 
pasiutusius šunis ir pan.

SAVAITĖS ĮVYKIAI
Vainikavimo iškilmės

Šia savaitę du įvykiai 
patraukė viso pasaulio dė
mesį: kovo 12 d. Popiežiaus 
Pijaus XII vainikavimo iš
kilmės Romoje ir... kovo 14 
d. dideli pasikeitimai viduri
nėje Europoje. Iš Vatikano 
sklido taikos ir teisingumo 
žodžiai, kviečią visą pasaulį 
gyventi taikoje ir ramybėje. 
Už dviejų dienų iš buvusios 
Čekoslovakijos pasigirdo 
skausmo, nusivylimo žo
džiai...

Dabartinio Popiežiaus vai
nikavimo iškilmės bene įspū
dingiausios iš visų buvusių. 
Pasaulis jomis parodė reto 
susidomėjimo. Jose atsto
vauta visoms kultūringoms 
valstybėms. Popiežiui siuntė 
sveikinimus ir nekatalikiškų 
valstybių vyriausybės bei 
organizacijos. Visi linkėjo 
Pijui XII sėkmingo vairavi
mo didžiausiai pasaulyje do
rovinei pajėgai — Katalikų 
Bažnyčiai.

Žemėlapio pakeitimas
Praeitą savaitę Čekoslova

kijos vyriausybė mėgino su
laikyti slovakų tautinį ne
priklausomybės sąjūdį, ku
riam vadovavo pats autono
minės Slovakijos ministeris 
pirmininkas, kun. dr. J. Ti
so. Prezidentas pašalino Ti
so, pasiuntė į Slovakiją dau
giau kariuomenės ir tuomi, 
matyti, tikėjosi užgniaužti 
separatistinį judėjimą. Bet 
slovakų vadų jau buvo per 
toli nueita. Tiso su savo ar
timais bendradarbiais nuvy
ko pas Hitlerį ir ten susi
laukė visiškos paramos Ko
vo 14 d. Bratislave, slovakų 
didžiausiame mieste, susi
rinko slovakų tautos atsto
vai (seimas) ir paskelbė 
Slovakiją nepriklausoma 
valstybe. Tiso paskirtas pir
mu prezidentu ir premjeru. 
Europos žemėlapyje nauja 
valstybė — Slovakija, kuri, 
deja, bent šiuo laiku priklau
sys grynai nuo Vokietijos 
malonės.

Pašalpos didinimas
Prezidentas Roosevelt ne

nusileidžia ir pakartotinai 
prašo Kongreso paskirti dar 
150 milijonų dolerių pašal
pos darbams, ko jis šių me
tų pradžioje buvo prašęs. 
Prezidento siūlymus remia 
visų miestų šA’v i valdybės, 
nurodydamos, kad pašalpos 
darbai turi būti tęsiami, nes 
kitaip didžiulės minios dar
bininkų liks be'duonos kąs
nio. šią savaitę Kongresui 
teks šiuo klausimu vėl pasi
sakyti. Įdomu, kad šiuo me
tu prezidento siūlymą palai
ko ir nemažas skaičius kon
servatorių. Mat, jie prama
to, kad darbininkai negalės 
užsimokėti butų nuomos mo
kesčių, negalės apmokėti sa
vo sąskaitų krautuvėse už 
valgį, tad reikią pagelbėti 
namų ir krautuvių savinin
kams...
Sutartis su Brazilija

Praeitą savaitę Washing
tone pasirašyta sutartis su 
Brazilija prekybos reikalais. 
Derybos tęsėsi visą mėnesį 
ir baigėsi abipusiu pasiten
kinimu. Brazilai gaus šios 
valstybės paskolą labai pa
lankiomis sąlygomis; pasko
la sieks iki 120 milijonų do
lerių sumos, ši paskola pa
didins Brazilijos užsienio 
valiutą ir leis apmokėti įvai
rias skolas. Pažymėtina, 
kad Brazilija šiai šaliai yra 
skolinga 357 mil. dol. dar 
nuo 1937 metų ir nemoka.
Gandhi laimėjo

Indijos tautinio judėjimo 
vadas Gandhi laimėjo naują 
bado streiką. Jis reikalavo, 
kad jo gyvenamos Rajkot 
valstybėlės valdovas suteik
tų gyventojams daugiau tei
sių, kad prie savęs sudarytų 
patarėjų tarybą. Jis grasino 
badauti iki mirties. Po 96 
valandų badavimo Gandhi 
savo tikslo pasiekė — val
dovas nusileido, Anglijos vi- 
cekaraliui įsikišus. Tai jau 
kelintas Gandhi pasninkas, 
kuriuo jis savo prispaus
tiems tautiečiams iškovojo 
daugiau teisių.

Čekoslovakija Panaikinta
Praha. — Kovo 14 d. Če

koslovakijos respublika nu
stojo buvusi. Jos autonomi
nė Slovakijos provincija, Vo
kietijos pritarimu, pasiskel
bė nepriklausoma valstybe. 
Čekų apgyventos Bohemijos 
ir Moravijos dalys pateko 
visiškon Hitlerio valdžion. 
Autonominė Karpatų Ukrai
nos provincija susilaukė ven
grų kariuomenės. Šie pasi
keitimai taip greit įvyko, 
kad ir patys buvusios Čeko
slovakijos gyventojai nieko 
nežinojo, kas per vieną die
ną atsitiko su jų tėvyne.

Kovo 10 d. Slovakijos pro
vincijos min. pirmininkas 
kun. Tiso buvo pašalintas iš 
vietos, o kovo 14 d. jis jau 
pasiskelbė naujos neva ne
priklausomos Slovakijos pre
zidentu ir ministeriu pirmi
ninku. Kovo 14 d. vakare 
Vokietijos kariuomenė jau 
buvo visai arti Prahos, o 
kovo 15 d. čekų sostinė buvo
vokiečių kariuomenės ranko
se.

Slovakijai pasiskelbus ne
priklausoma valstybe, čekų 
prezidentas Hacha tuojau 
nuvyko į Berlyną, kur Hit
leris pareiškė jam savo pla
nus ir reikalavimus. Dabar 
Hacha jau ne prezidentas. 
Jis skaitomas tik Moravijos 
ir Bohemijos atstovu. Kokia 
čekų ateitis, tiksliai dar ne
žinoma, bet yra aiškūs šie 
daviniai: •

Hitleris artimai bendra
darbiaus su Hacha, galuti
nai likviduojant Čekoslova
kijos respubliką. Čekoslova
kijos kariuomenė jau panai
kinta ; čekų karininkams, 
palaikant karininkų garbę, 
laikinai leidžiama nešioti 
kardus. Čekams bus užtik
rinta kultūrinė autonomija, 
todėl jiems bus leidžiama 
kalbėtis čekiškai, turėti sa
vo mokyklas, užlaikyti tau
tinius papročius. Čekų vėlia
va bus nacių svastika, tik 
ypatingomis progomis čekai 
galės iškelti savo buvusios

Čekų miestų savivaldybės, 
kiek galima, būsiančios čekų 
rankose. Čekams nereikės 
tarnauti Vokietijos kariuo
menėje. Dabartiniai admi
nistracijos tarnautojai galės 
pasilikti tik tie, kurie bus 
pripažinti ištikimais Vokie
tijai.

Šias taisykles nustatę, vo
kiečiai paskelbė, kad patys 
čekai prašėsi Vokietijos glo
bos, todėl Vokietija negalė
jusi atsisakyti. Slovakijos 
teritoriją, kurioje gyventojų 
yra apie pustrečio milijono, 
Vokietija laiko nepriklauso
ma valstybe, bet jos atsa
kingi asmenys pareiškė, kad 
ekonominiu atžvilgiu Slova
kija yra Vokietijos sferoje.

Karpatų Ukrainos provin
cija atiteko Vengrijai be jo
kio vokiečių pasipriešinimo. 
Atrodo, kad Vokietija net 
norėjo to patekimo. Vengri
ja dabar pasiekė bendros 
sienos su Lenkija, ko ji taip 
troško ir siekė.

Darbininkų taika?
Amerikos Darbo Federaci

jos ir CIO delegatai susirin
kę New Yorke tęsė savo pa
sikalbėjimus, kaip surasti 
vienybės kelius darbininkij 
organizacijose. CIO vadai 
siūlė steigti visai naują są
jungą, į kurią įeitų abi di
džiosios darbininkų sąjun
gos lygiomis teisėmis, šiam 
planui pasipriešino federan- 
tai; jie pasiūlė CIO unijoms 
grįžti į Darbo Federaciją ir 
tuomi grąžinti darbininkų 
vienybę. Susitarimo dar jo
kio nepasiekta, nors ir pats 
Roosevelt kietai spaudžia, 
kad įvyktų susitarimas. Au
tomobilių darbininkų unijo
je įvyko galutinis skilimas. 
Buvusio unijos vado Martin 
šalininkai sudarė atskirą są
jungą ir Martiną išrinko sa
vo pirmininku; šioje sąjun
goje užkirstas kelias komu
nistams patekti į unijos sky
rių vadovybes.
Anglų nauji pažadai

Anglijos tautos atstovų 
susirinkime karo ministeris 
Hore-Belisha stipriai pareiš
kė, kad Anglija pasiruošusi 
nusiųsti savo keliolika ka
riuomenės divizijų į Europą, 
jei Prancūzija būtų užpulta. 
Jis tai pasakė, prašydamas 
tautos atstovų patvirtinti 
sekantiems metams ginkla
vimosi ' sąmatą, siekiančią 
800 milijonų dolerių. Prieš 
metus tas pats ministeris 
taip pat žadėjo Anglijos pa
ramą Prancūzijai, tik tada 
kalbėjo apie daug mažesnį 
kiekį kariuomenės. Bet atėjo 
ruduo... ir nei Prancūzija, 
nei Anglija negynė Čekoslo
vakijos.

RADIJO PROGRAMA APIE 
AMERIKOS LIETUVIUS
The Service Bureau for 

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

valstybės vėliavą.
Čekų pasai bus tik vokiš

ki; gal juose bus pažymėta, 
kad paso savininkas yra če
kų kilmės. Prahoje nebebus 
užsienio atstovybių, o tik 
konsulatai. Ar čekai galės 
būti policininkais, dar neaiš
ku; tai priklausysią nuo as
menų ištikimybės naujai 
tvarkai. Kadangi čekų ir Bo
hemija ir Moravija dabar 
bus Didžiosios ° Vokietijos' 
dalys, todėl čekiškų pinigų 
nebus; čekai vartos vokiš
kus pinigus, vokiškus pašto 
ženklelius.

Kovo 15 d. beveik visi 
svarbesnieji čekų miestai 
jau buvo pilni Vokietijos ka
riuomenės, kuriai Hitleris 
įsakė laikyti čekus ne kaip 
priešus. Pats Hitleris spe
cialiu traukiniu turėjo pa
siekti Prahą kovo 17 d. Pra
hos viešose vietose jau visur 
plevėsuoja svastika. Neiš
vengė to ir gražioji čekų 
prezidentų pilis, kur gyveno 
ir dirbo Masarykas 'ir Bene
šąs, pirmieji ir paskutiniai 
laisvos Čekoslovakijos prezi
dentai; jos viršuje dabar 
nacių vėliava.

Vatikano Iškilmėse 41 Valst. Atstovai
Vatikanas. — Kovo 12 d. 

Popiežiaus Pijaus XII vaini
kavimo iškilmės praėjo ne
paprastai pakilia nuotaika. 
Pati centrinė vainikavimo 
apeiga — užsidėjimas popie
žiškos tijaros — atlikta lau
ke, tad galėjo tai pamatyti 
apie 800,000 žmonių minia. 
Į iškilmes specialiai buvo at
siųsti 41 valstybės atstovai. 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių prezidentui atstovavo 
ambasadorius Londone Ken
nedy, Lietuvai — užsienio 
reikalų ministeris Urbšys su 
Lietuvos atstovybės Vatika
ne reikalų vedėju dr. Grauži
niu.

Vainikavimo iškilmės tę
sėsi kelias valandas ir visą 
laiką jos perduotos per ra
diją. Šioje šalyje daugtūks- 
tantinės minios tikinčiųjų 
visą naktį klausėsi iškilmių 
prie radijo priimtuvų. Die
ną daugelis radijo stočių 
perdavė iškilmes savo klau
sytojams iš pagamintų plok
štelių. Susidomėjimas Po
piežiaus vainikavimu buvo 
toks didelis, kad jis pralen
kė bet kokias žinomas iškil
mes, patraukiančias viso pa
saulio dėmesį.

Vainikavimo iškilmėms 
pasibaigus, Popiežius pradė
jo priiminėti specialius val
stybių atstovus. Pirmą dieną 
Popiežius atskirame pasima
tyme priėmė ambasadorių 
Kennedy, su kuriuo atskirai 
kalbėjosi per 20 minučių. 
Ambasadoriui Popiežius pa-

reiškė didelį prezidentui 
Roosevelt dėkingumą už at
siuntimą savo atskiro atsto
vo į iškilmes. Popiežius pa
reiškęs labai gerbiąs Roose- 
veltą dėl šio pagarbos tiky
bai. Popiežius maloniai pri
siminęs savo lankymąsi šio
je šalyje 1936 m., savo susi
tikimą su Rdoseveltu, vys
kupais, kunigais ir įžymiais 
pasauliečiais. Vėliau Popie
žius priėmė Kennedy žmoną 
ir jų 8 vaikus, kurių kiekvie
ną apdovanojo rožančiais. 
Devintas Kennedy sūnus ne
suskubo atvykti iš Ispani
jos.

Popiežius savo artimiau
siu pagelbininku, Vatikano 
valstybės sekretorium pasi
rinko kardinolą Maglione, 
vienais metais už save jau
nesnį, seną draugą, buvusį 
drauge tame pat kurse semi
narijoje. Kard. Maglione per 
7 metus buvo Popiežiaus at
stovu Prancūzijoje, kur jis 
įsigijo didelę visų prancūzų 
pagarbą. Į kardinolus jis pa
skirtas 1935 metais.

POPIEŽIUS PRIĖMĖ 
MINISTERĮ URBŠĮ

Vatikanas. — Popiežius 
Pijus XII kovo 11 d. priėmė 
Lietuvos užsienio reikalų 
ministerį Juozą Urbšį, p. 
Urbšienę ir dr. Graužinį. 
Popiežius suteikė palaimini
mą Prezidentui, vyriausybei 
ir visai tautai.
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Rafitus ir žinias Amerika trumpina s avo nuožiūra. Nesunaudoti raštai ko
respondentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. A VERKA — Vedėjas.

Šią savaitę vidurinės Europos žemėlapis vėl pakeistas. 
Slovakijos atsiradimas, Čekoslovakijos žlugimas ir Hitle
rio galutinis įsistiprinimas Vid. Europoje nelabai stebino 
nei politiką, nei eilinį pilietį. Miuncheno „taika” buvo tik 
įžanga į didžiąją dramą, kuri dar bus suvaidinta. Vokie
tija seniai svajojo apie viešpatavimą Vidurio Europoje ir, 
štai, šiomis dienomis Hitleris tas svajones pavertė tikrove.

Sunku įsivaizduoti, kaip šiandie jaučiasi prancūzai, ku
rie per daugelį metų darė įvairiausius planus atstumti vo
kiečius nuo pirmenybės, kad tik būtų išlaikytas balansas 
Europos vidury. O svarbus tas vidurys. Iš jo atviras ke
lias į turtingą, derlingą Ukrainą; per jį teka sraunusis Du
nojus; iš jo švarus kelias į Juodąsias ir Kaspijos jūras.

Kai žiūri į žemėlapį, labai vaizdžiai matai, ko pasiekė 
vokiečiams Hitleris. Vokietijos malonių dabar prašys 
vengrai, rumunai, bulgarai, jugoslavai. Prieš Vokietiją 
drebės Lenkija, kuri pernai taip stropiai šoko dalyvauti 
Čekoslovakijos mėsinėjime, Prancūzija Europoje dabar 
antraeilė valstybė. Mussolinio Italija irgi turės nuolan
kiai klausytis, ką Hitleris kuždės ar smarkiau riktels.

Visi dabar kalba, kad Hitleriui atviras kelias pasiekti 
Sovietų Rusijos valdomą Ukrainą. Apie tai jis rašė savo 
garsioje knygoje „Mano kova”. Iki šiol Hitleris planingai 
vykdė tai, ką jis prieš 15 metų, būdamas kalėjime, parašė. 
O tuose raštuose nekaip Hitleris pasisakė apie lenkus. To
dėl visai suprantama, kodėl Lenkijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Beck taip aukštai išvystė savo veiklą. Pas jį lan
kėsi Italijos, Vengrijos, Rumunijos atstovai, o jis šiomis 
dienomis skubės į Londoną. Bet ką Londonas šiandie 
reiškia?

Žinoma, lietuviams netenka perdaug jaudintis dėl šių vė
liausių įvykių. Suprantama, kad kiekvienas negausios 
tautos žmogus negali nejausti šių įvykių didelio tragišku
mo, bet ką mes galime daryti? Aišku, Lietuvos nepri- 
kl^usomybės ir saugumo fronto atsakingiems asmenims 
yra ko rūpintis, yra ko naktis nemiegoti. Momentas rei
kalauja ypatingo atsargumo ir santykiuoše su kaimynais 
ir savo viduje su visais gyventojais. Tikėkime, kad pasi
keitimai Vidurio Europoje nesuteiks naujų pavojų ne tik 
mūsų tautos garbei, bet ir visos valstybės saugumui.

Kovo 17. d., 1939 m.
Kove

IŠ TĖVŲ ŽEMES ANGLIJA NUSTEBUSI 
DĖL ĮVYKIŲ

Kovo 10 d. sukako lygiai 
25 metai, kai Matas Zujus, 
Garso redaktorius pradėjo 
laikraštininko darbą.

Matas Zujus yra gerai ži
nomas ir Amerikos ir Lietu
vos visuomenei. Amerikoj 
nuo pat savo atvykimo iš 
Lietuvos stovėjo mūsų vi
suomeninio gyvenimo prie
šakyje, o nuvykęs į Lietuvą 
tarnavo kariuomenėj, kuri 
kovojo su naujai atsteigtos 
valstybės priešininkais. Kad 
jam rūpėjo ir rūpi Lietuvos 
reikalai ir šio krašto lietu
vių gerovė, parodo jo gražūs 
darbai, kuriuos čia trumpai 
suminėsiu.

Jubiliatas gimė 1892 m. 
rugpiūčio 14 d., Čiudiškių 
kaime, Klebiškio valsčiuj, 
Marijampolės apskrity.

Pradžios mokslą ėjo Prie
nuose. 1911 m. baigė Seinų 
miesto (4-rių klasių teisė
mis) mokyklą. 2 metus mo
kėsi privačiai. 1913 m. pava
sarį išlaikė kvotimus Petro
grado Katalikų Dvasinėn 
seminarijon, bet rusų val
džia trukdė užtvirtinimą.

1913 m. rudenį išvyko 
Amerikon. Gavęs giminių 
paramos, netrukus pateko į 
Valparaiso, Ind. Mokėsi, kol 
ištekliai išsibaigė.

1914 m. kovo pradžioj iš
vyko Chicagon. Kovo 10 d. 
pakviestas „Draugo” redak
cijos nariu. Vyr. redaktorius 
buvo kun. F. Kemėšis (da
bartinis Dotnuvos žemės 
Ūkio Akademijos profeso-

rius). „Draugas” tada buvo 
savaitraštis. Matas čia dir
bo pusantrų metų. Čia be
dirbdamas įsitraukė ir į vi
suomeninį darbą, iš kurio lig 
pat šiol nepasitraukė. Pra
džioj daugiausia darbavosi 
L. Vyčių organizacijoj.

1915 m. rudenį vėl išvyko 
Valparaisan, kur išbuvo 9 
mėnesius. Pritrūkęs pinigų, 
gavo vietą dienraščio „Kata
liko” redakcijoj. Buvo ant
ruoju redaktorium. Čia dar
bavosi 8 mėnesius. „Katali
kui” iš dienraščio virtus sa
vaitraščiu (dėl finansinės 
krizės), turėjo apleist. Vėl 
atsidūrė Valparaise, rašinėjo 
„Katalikui”, kurio leidėjai 
mokėjo honorarą ir iš to ga
lėjo pragyvent. Kitiems laik
raščiams, kaip „Draugui”, 
„Moksleiviui” irgi šį tą pa
rašydavo. šiuo mokslo laiko
tarpiu parašė stambesnį, ra
šinį apie „Lietuvos Dainas”, 
kurį vėliau išspausdino „Vy
tis”.

1916 m. rudenį Vyčių cen
tras pakvietė užimt „Vyties” 
redaktoriaus ir administra
toriaus vietą. „Vytį” vedė 4 
metus. Jam redaguojant, iš 
8 puslapių mažo formato 
„Vytis” padidintas iki 32 
puslapių stambaus formato. 
Jo pastangomis „Vytis” ta
po tikrai rimtas dvisavaiti
nis žurnalas.

1920 m. spalių mėnesį grį
žo Lietuvon. Puolant len
kams, įstojo Lietuvos armi- 
jon — Karo Mokyklos 4-on

laidon. Išbuvo iki Velykų. 
Likusius mėn. karo tarny
bos atliko Karo Mokslo sky
riuj — „Kario” redakcijos 
štabe. Pabaigęs karo tarny
bą, kurį laiką bendradarbia
vo Kaune leidžiamam dien
raščiui „Laisvei” ir „Lietu
vių Balsui”, leidžiamam 
Wilkes-Barre, Pa.
„Garsui” ir kitiems mūsų 
laikraščiams.

1923 m. rudenį grįžo Ame
rikon. Apie du mėnesiu dir
bo „Draugo” redakcijoj ir 
Katalikų Federacijos sekre- 
torijate. Nuo Kalėdų vėl už
ėmė „Vyties” redaktoriaus 
vietą.

Pusšeštų metų redaguoda
mas „Vytį”, parašė daug ra
šinių, kurių dauguma buvo 
tautinio auklėjimo dvasios. 
Už nuopelnus yra pakeltas 
Vyčių organizacijos garbės 
nariu.

1925 m. pavasarį vėl grį
žo Lietuvon. Rudenį atvyko 
Chicagon. Kelis mėnesius 
darbavosi, kaip dienraščio 
„Draugo” bendradarbis ir 
redakcijos narys.

1926 m. balandžio 1 d. už
ėmė L.K. Katalikų Susivie
nijimo Amerikoje organo 
„Garso” redaktoriaus vietą, 
kurioj dirba iki šiol. Iš eilės 
šešiuose LRKSA. seimuose 
buvo pirmuoju sekretorium.

Tautinėj veikloj Matas 
pradėjo dalyvauti būdamas 
mokykloj. Mokydamasis Sei
nuose, Matas buvo slaptos 
lietuvių moksleivių draugi
jos raštininkas. Jo vardu 
eidavo susirašinėjimai su ki
tomis slaptomis studentų, 
moksleivių ir jaunuomenės 
draugijomis, taip pat litera
tūra.

„Šaltiniui” ir „Vilčiai” 
pradėjo rašinėti dar 1911 m.

1927 m. rugsėjo 8 d. vedė 
Kazimierą Tamošiūnaitę, ki
lusią iš Pušaloto parapijos, 
Biržų apskrities. Zujai augi
na sūnus Matą ir Kazį ir 
dukterį Oną.

1938 m. apdovanotas Lie
tuvos Šaulių žvaigžde.

Jubiliatas, kaip matome, 
priklauso prie nedidelio vei
kėjų skaičiaus, kurie nuo pat 
jaunų savo dienelių rūpinosi 
tautos reikalais, nebijodami 
rusų caro žandarų, nebijo
dami ir savo gyvybę guldyti 
už Lietuvą, nesigailėdami 
sveikatos sunkiam visuome
niniam darbui. Kaip visų ki
tų tų laikų jaunų veikėjų, 
taip ir Mato Zujaus užside
gimas dirbti ir kovoti už sa-

vo tautos laisvę kai kam ta
da galėjo atrodyti tik gražia 
svajone, tuščiu užsidegimu, 
tačiau gyvenimas parodė, 
kad tas' darbas vedė prie 
tikslo — prie laisvės ir ne
priklausomybės. Tų laikų 
„jauni užsidegėliai” ir „sva
jotojai” džiaugiasi, kad ar 
didesne ar mažesne dalele 
turėjo progos prisidėti prie 
tautos darbų ir kovų, prive- 
dusių Lietuvą prie pergalės, 
prie įsteigimo laisvos ir ne
priklausomos valstybės. Dar 
visai jaunutį Matą Zujų ma
tėme dirbant slaptose ateiti
ninkų kuopelėse caro laikais, 
matėme jį jau nepriklauso, 
mos Lietuvos kariuomenėj, 
matėme jį čia, Amerikoj, 
stovint prie spaudos darbo 
ir nuolat raginant raštu ir 
gyvu žodžiu išeiviją dėtis 
prie kilnių ir drąsių tautos 
žygių. * -

Prie „Garso”, kaip jau ra
šyta, Matas dirba nuo 1926 
metų pavasario. Kad to laik
raščio redaktoriaus vieta nė
ra lengva, aš pats galiu pa
liudyti, nes toj vietoj ir man 
teko išbūti aštuonerius me
tus. Vienam žmogui reikia 
suredaguoti aštuonių pusla
pių savaitinį laikraštį ir dar, 
norint ar nenorint, tenka 
dirbti ir organizacijos dar
bus: daryti vertimus, tvar
kyti statutą, prižiūrėti 
spaudos darbų korektūrą ir 
kiti techniški darbai atlikti. 
Be to, redaktoriui tenka būti 
oficialiai organizacijos kal
bėtoju, agitatorium, vajų ve
dėju ir t.t. Vienu atveju Ma
tui reikėjo eiti ir „Garso” 
administratoriaus pareigas. 
Jis tą viską dirbo ramiai, 
kantriai ir nesiskųsdamas.

„Garsui” nusikėlus į Wyo
ming Klonį, jo redaktorius 
M. Zujus greit įsitraukė į to 
krašto lietuvių katalikų vi
suomeninę veiklą. Jis vienas 
rimčiausiu to krašto lietuvių 
veikėjų, kalbėtojas. Ar L.R. 
K.S.A., ar parapijų, ar tau
tos reikalams daromi paren
gimai, jie be Zujaus neapsi
eina. Jis visur dirba, visur 
kalba, judina, ragina. Jis vi
sur laukiamas, visų myli
mas. Nors jau ne be jaunuo
lis, nors jau nuo 1911 metų 
veikia ir rašo, tačiau savo 
dvasia tebėra jaunas ir dar 
nemano nei „pasenti”, nei 
pavargti.

Tad, kaipo draugui ir arti
mam bendradarbiui linkiu 
sveikatos ir ištvermės dar 
ilgus metelius naudingai,

— Popiežiaus Pijaus XII 
vainikavimas Lietuvos vy
riausybei be nuolatinio at
stovo prie švento Sosto dr. 
Graužinio dar atstovavo spe
cialiai pasiųstas užsienių 
reikalų ministeris Juozas 
Urbšys.

— Lenkai atidavė valsty
biniam archyvui uždarytos 
Lietuvių Mokslo Draugijos 
istorinius dokumentus.

— Klaipėdos direktorija 
šiomis dienomis visas šešias 
lietuvių kalba mokyklas 
krašte pavertė vokiškomis, o 
lietuvius mokytojus atleidi
nėja. Visos lietuvių organi
zacijos Klaipėdos krašte 
susijungė į bendrą frontą 
savo teisėms ginti, o lietu
viškoji spauda reikalauja 
sudrausti vokiečių sauvalia
vimą.

— Kauno tautininkų va
dovybės metiniam suvažia
vime ministeris pirmininkas 
kun. Mironas apibūdino Lie
tuvos Vokietijos santykius 
kaip normalius, o santykiai 
su Sovietų Rusija esą drau
giški. Ta proga kun. Miro
nas pareiškė, kad Lietuvos 
vyriausybės palankumas 
klaipėdiečiams . negali išeiti 
iš statuto ribų.

— Kovo 9 d., pirmininkau
jant Valstybės Prezidentui 
Smetonai ir dalyvaujant 
švietimo ministeriui prof. 
Tonkūnui, prezidentūroje į- 
vyko pirmasis Lituanistikos 
Instituto Tarybos posėdis.

— Artimiausiu laiku stei
giamas Lietuvos konsulatas 
Charbine. Iki šiol ten buvo 
garbės konsulas Kovšaras, 
kurs dabar viešįs New Yor
ke.

— Klaipėdos seimelio rin
kimų komisija pripažino rin
kimus teisėtais. Numatoma, 
kad seimelis susirinks apie 
kovo 25 d.

— Katalikų Mokslo Aka
demijos suruoštame katalikų 
mokslininkų ir mokslo mė
gėjų suvažiavime dalyvavo 
apie 500 dalyvių, kurių tar
pe 6 vyskupai. Iš Vilniaus 
ta proga buvo atvykę kuni
gai Čibiras ir Viskantas. Su
važiavimas praėjo visišku 
pasisekimu.

— Tautų Sąjungai nauju 
Lietuvos pasiuntiniu paskir
tas J. Savickis, žinomas ra
šytojas, iki šiol buvęs atsto
vu Latvijoje. Jį jau priėmė 
Tautų Sąjungos generalinis 
sekretorius Avenol.

— Alytaus ir Šiaulių mie
stų savivaldybės nutarė 
šiemet pastatydinti didelius 
viešbučius. Alytaus viešbu
čio statyba kaštuosianti apie 
pusę milijono litų.

— Klaipėdos vokietininkai 
visai neminėjo Vasario 16 
šventės; direktorijos žinioje 
esančiose įstaigose tą dieną 
dirbta, kaip ir paprastą dar
bo dieną.

— Pernai Lietuvos gele
žinkeliai pervežė 4 milijonus 
keleivių.

— Ateitininkų federacija 
šiais metais ruošia ekskursi
ją į Ameriką. Amerikiečių 
katalikų studentų organiza
cija užtikrina užlaikymą per 
dvi savaites, bilietus iš New 
Yorko į Washingtoną ir at-

kaip ir lig šiol, dirbti Dievo 
garbei ir savo mylimos tau
tos gerovei! Neabejoju, kad 
prie mano nuoširdžių sveiki
nimų ir linkėjimų uoliam 
mūsų spaudos darbininkui 
dedasi visa organizuotoji 
Amerikos lietuvių katalikų 
visuomenė.

L. šimutis.

gal į New Yorką. Ekskursi
jos sudarymu rūpinasi prof. 
Pakštas.

— Pernai Lietuvoje ištei
sta 1,298 tomai knygų, kurių 
1,217 lietuvių kalba. Sveti
momis kalbomis išleista dau
giausia žydų — 21, vokiečių 
— 15, o kitomis kalbomis 
žymiai mažiau. Daugiausia 
knygų išspausdinta Kaune.

— Tauragės miestas pasi
žymi svaigiųjų gėrimų par
duotuvių gausumu: 10 res
toranų, 5 alaus barai, kelios 
vyninės, keli klubai ir t.t.

— Daromos pastangos 
pargabenti rašytojo Biliūno 
palaikus iš Lenkijos, kur jo 
kūnas palaidotas.

— Netoli Kauno įvyko 
skaudi nelaimė. Stud. P. Tu
mas su savo žmona vyko 
motociklu iš Kauno į Uteną 
parsivežti pasogos. Motocik
lui paslydus, žmona užmuš
ta, o Tumas lengvai sužeis- 

I tas. Juodu buvo vedę tik 
prieš 2 mėnesius. Stud. Tu
mas kilęs nuo Svėdasų ir y- 
ra artimas velionio kan. Tu
mo giminaitis.

— Seniausias studentas 
Vytauto D. universitete yra 
62 metų; jis studijuoja me
diciną, o jauniausias, 17 me
tų, studijuoja teisę.

— Vilniaus universitete 
per paskutinį dešimtmetį lie
tuvių studentų buvę 205, bet 
universitetą baigė tik apie 
40 lietuvių. Šiais metais Vil
niaus universitete lietuvių 
studentų yra 74.

— Vedybų Lietuvoje dau
giausia buvo 1926 metais — 
24,569. Mažiausiai 1921 — 25 
metais. Pernai vedybų buvo 
apie 22 tūkst. Mieste vedybų 
skaičius dvigubai didesnis, 
nei kaime.

— Klaipėdos kriminalinė 
policija tardė Ernestą Gal
vanauską, kaip įtartą nuplė- 
šusį vienai vokietei nacišką 
ženklą. Vienintelį „įrodymą” 
policija turėjusi tokį taria
mos nukentėjusios pareiški
mą: jai ženklą nuplėšęs vy
ras, apie 50 metų amžiaus, 
su juoda skrybėle ir juodu 
paltu... E. Galvanauskas dėl 
tokio policijos įžūlumo pa
reiškė protestą direktorijos 
pirmininkui Bertulaičiui.

— Pernai bankrutavo apie 
150 bendrovių, kurių skolos 
siekė apie 20 milijomj litų.

— Vasario 16 šventės pro
ga valstybės teatre pastaty
ta M. Petrausko opera „Eg
lė, Žalčių Karalienė”. Ją ope
ros pastatymui pritaikė ir 
naujos muzikos pridėjo 
komp. Dambrauskas.

— Katalikų Mokslo Aka
demija savo nariais moksli
ninkais pakėlė prof. Pakštą 
doc. Ivinskį ir vyr. asist. J. 
Ambrazevičių. Pakštas yra 
parašęs 50 originalinių mok
slo veikalų, Ivinskis ir Am
brazevičius — po 41.

— Vasario mėnesį Valsty
bės Taupomose kasose įvai
rių asmenų bei įstaigų indė
lių buvo 71 mil. 500 tūkst. 
litų.

— Katalikų Veikimo Cen
tro paskirtą 2,000 litų dova
ną už gerinusį romaną 1938 
metais laimėjo rašytojas 
Jonas Marcinkevičius, para
šęs dviejų tomų romaną 
„Kražių skerdynės”.

— Paminklinės Prisikėli
mo bažnyčios išorinė staty
ba jau baigta. Pavasarį bus 
vykdomi vidaus tinkavimo 
ir stambiausių įrengimų 
darbai. Bažnyčios statybai 
iki šiol išleista 791,769 litai, 
kurių apie pusė milijono li
tų surinkta aukomis. I

Londonas. — Lordų susi
rinkime užsienio reikalų mj. 
nisteris lordas Halifax pa. 
reiškė, kad Anglijos vyriau- 
sybė yra nustebusi dėl pas- 
kutinių įvykių čekoslovaki- 
joje, bet Anglijai dėl to ne
tenka imtis jokių žygių. Jh 
pažymėjo, kad, Miuncheno 
susitarimą ruošiant ir jį pa- 
sirašant, nei anglai nei pran- i 
cūzai nemanę, kad Čekoslo- į 
vakija galinti susilaukti da- , 
bartinio likimo.

Atstovų rūmuose premje- į 
ras Chamberlain padarė ir- i gUS taut 
gi panašų pranešimą ir pa- 
brėžė, kad jis vis dėlto nesi- 
gailįs Miuncheno susitari
mo, nes kitokios išeities ne 
buvę.

ČEKAI BUVO SKOLINGI
JUNGT. A. VALSTYBĖMS
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Washington. — Panaikin
ta Čekoslovakijos respubli
ka buvo skolinga Jungti
nėms Amerikos Valstybėms 
165,620.270 dol.

Austrija šiai šaliai buvojarbe. ( 
skolinga 62 mil. do! ir iki i užtikrina 
šiol Vokietija nerodo jokio 
palankumo tai skolai apmo
kėti.

VOKIETININKŲ KIRŠINI- 
MAI NETURI GALO

Komiteto 
Cleveland 
suose mie 
ten, kur j 

Kadang 
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Klaipėda. — Klaipėdos vo- visuomem 
kietininkai grupėmis mėgino stovai sui 
iš Vokietijos įsigabenti ne- vos sūdai 
apmuitintas uniformines ke
pures. Pasienio policininkai i 
įsišokėlius sudraudė.

Klaipėdiškiai vokietinin
kai smogikai Tilžėje buvo
užpuolę klaipėdietį veterina- rytas Pa 
rijos gydytoją Toliušį. ! tai, iš

vairiose1 
L PasE 

steigiami 
giems sv

MIKĖNAS ŠACHMATŲ 
PIRMENYBĖSE

Ryga. — Čia vykstančiose 
tarptautinėse šachmatų žai
dimo rungtynėse kovo 14 d. 
pirmos vietos pasiekė Lietu
vos šachmatų meisteris Vla
das Mikėnas.

Rungtynėse dalyvauja Ru
sijos, Vengrijos, Čekoslova
kijos, Švedijos, Suomijos, 
Latvijos ir kitų valstybių 
šachmatininkų meisteriai.

i mi Komu
Jiauding?

■

padalin

Komitei 
se, kuri

chorami 
bet taip 
Dienos

mitetui.
7. Sk 

J Komitei 
ŠAULIŲ SUVAŽIAVIMAS 8 sk

Šaulių sąjun- 
vadų 20 metų 
dalyvavo vy- 

kariuomenės 
Šaulių

Dienos i 
viųlabd

Kaunas. — 
gos rinktinių 
suvažiavime 
riausybės ir
vadovybės nariai, 
rinktinių vadai pareiškė sa
vo ištikimybę vyriausybei.

PIGI KELIONĖ
Į PARODAS

rybingr 
Lietuvi 
čių reil

Šia p. 
draugija 
Globėjais

Jungt. Am. Valstybių au
tobusų bendrovės šią vasa*1 
rą, duos palengvinimus no-1 
rintiems aplankyti abi pa
saulines parodas: New Yor
ke ir San Francisco, papi- 
gindamos kelionę. Iš bet ku
rio Jungt. Am. Valstybių^ 
miesto ar kaimo, kur tik au
tobusais susisiekimas yra, 
bendrovės pažada duoti bi- ■ 
lietą, kuris bus geras nuva- į 
žiuoti į New Yorką ir iš ten 
į San Francisco ir namo su 
persėdimais, kur tik pagei
daujama. Bilietas bus geras 
iki 1939 m. gruodžio 31 d. 
Bilieto kaina 70 dol., su ku
riuo bus galima pravažiuoti 
apie 9,000 mylių. Geležinke
lių bendrovės taip pat pana
šiai duoda lengvatų, bet jų 
bilieto kaina bus 90 dol.

— Klaipėdos uostan per 
sausio mėnesį įplaukė 116 
laivų; pernai tą mėnesį į 

įuostą įplaukė 85 laivai.
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Malonūs skaitytojai jau gerai žino, kad Pasaulinės Pa
rodos New Yorke proga rugsėjo 10 d. ruošiama milžiniška 
Lietuvių Diena, kurios tinkamu pravedimu daug rūpinasi 
Lietuva ir lietuviška išeivija. Sudarytas Lietuvių Dienos 
Komitetas artimai bendradarbiauja su Lietuvos atsakin
gais asmenimis, rūpindamasis, kad lietuvių amerikiečių 
pasirodymas Lietuvių Dienoje praeitų reikiamu rimtumu 
ir užtikrintu pasisekimu.

Apie 3,000 choristų stropiai ruošiasi Lietuvių Dienos 
dainų programai. Atvykusi iš Lietuvos tautiškų šokių 
mokytoja p-lė M. Baronaitė rūpinasi sudaryti rinktinę šo
kėjų grupę, kuri Lietuvių Dienoje parodytų daugtūkstan- 
tįnėms lietuvių ir kitataučių minioms gražiuosius, žavin
gus tautiškus šokius. Netrukus laukiama atvykstant di
rigento, muziko N. Martinonio, kuriam teks aplankyti vi
sus chorus, dalyvausiančius Lietuvių Dienoje. Be to, nori
ma, kad artimiausiu laiku Komiteto Dainų programos ko
misijos pirm. komp. J. Žilevičius taip pat aplankytų cho
rus, patikrindamas ir suderindamas jų mokymąsi. Yra ži
nių, ir patikimų žinių, kad Lietuvių Dienos išvakarėse at
vyks Vytauto D. universiteto studentų choras, kurs šiuo 
metu renka reikalingas kelionei lėšas. Lietuviams ameri
kiečiams teks pasirūpinti, kad studentų choras būtų malo
niai priimtas, kad jis galėtų aplankyti bent kelias lietuvių 
amerikiečių kolonijas.

Paminėtam darbui reikalinga didelė talka. Džiugu pra
nešti, kad keliose kolonijose jau sudaryti vietiniai komite
tai, kurie talkininkaus New Yorko Komitetui svarbiame 
darbe. Chicagoje sudarytas labai platus komitetas, kurs 
užtikrina našų darbą. New Yorke sudarytas labai veiklus 
Komiteto Moterų Skyrius. Įsteigti komitetai Newarke, 
Clevelande ir kitur. Tokie komitetai turėtų atsirasti vi
suose miestuose, kur tik gausiau lietuvių gyvenama, ypač 
ten, kur yra chorai, vyksią į Lietuvių Dieną.

Kadangi kiekvienas darbas tik tada būna sėkmingas, 
kai jis gerai organizuotas, todėl Pasaulinės Parodos Lie
tuvių Dienos Komitetas maloniai kreipiasi į organizuotą 
visuomenę, į padalinius centralinių organizacijų, kurių at
stovai sudarė Komitetą, prašydamas tuojau imtis iniciaty
vos sudaryti Komiteto skyrius. Organizuojant skyrius į- 
vairiose vietose, pageidautina prisilaikyti šių dėsnių:

1. Pasaulinės Parodos Lietuvių Dienos Komiteto skyriai 
steigiami Lietuvių Dienos pasisekimui užtikrinti, bran
giems svečiams iš Lietuvos priimti.

2. Skyriai sudaromi tais pačiais pagrindais, kaip suda
rytas Pasaulinės Parodos Lietuvių Dienos Komitetas, va
dinasi, iš padalinių tų draugijų, kurių centrai atstovauja
mi Komitete, tačiau patariama ir prašoma įtraukti į šį 
naudingą darbą ir grynai vietines draugijas.

3. Skyrius pradeda veikti, kai jame atstovaujami bent 3 
padaliniai 2 skirsnyje nurodytų draugijų.

4. Kolonijų skyriai palaiko artimiausius santykius su 
Komitetu, stengdamiesi pagelbėti Komitetui tuose darbuo
se, kurie liečia visą lietuvių visuomenę.

5. Kolonijų skyriai stengsis pagelbėti savo vietiniams 
chorams sukelti reikalingų kelionei į Lietuvių Dieną lėšų, 
bet taip pat dės pastangų paremti finansiškai ir Lietuvių 
Dienos Fondą (šiuo tikslu skyriai platins Lietuvių Dienos 
ženklelius).

6. Skyriai apie savo darbą kas mėnuo pranešinėja Ko
mitetui.

7. Skyriui likviduojantis, jo turimos lėšos perduodamos 
Komitetui.

8. Skyriaus veiklai vadovauja valdyba iš 5 ar daugiau 
asmenų, pagal skyriaus nutarimą.

9. Lietuvių Dienos Fondo lėšos vartojamos tik Lietuvių 
Dienos reikalams. Fondo likučiai skiriami vilniečių lietu
vių labdarybės ir kultūriniems reikalams.

Tikime, kad, šių dėsnių prisilaikant, bus įmanomas kū
rybingas darbas. Visur pabrėžtina, kad galinčios likti 
Lietuvių Dienos Fondo pajamos bus skiriamos tik vilnie
čių reikalams.

KELIONĖ 
ARODAS
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Šia pačia proga norime kreiptis į atskirus asmenis ir 
draugijas, prašydami tapti Lietuvių Dienos Rėmėjais ir 
Globėjais. Piniginė parama būtinai ir tuojau reikalinga. 
Šiuo laiku platinami Lietuvių Dienos ženkleliai, bet jų par
davinėjimo pajamų neužteks didelėms Lietuvių Dienos iš
laidoms padengti, todėl reikalingos stambesnės aukos, 
stambesnės pajamos.

Lietuvių Dienos Komitetas šiuo atsišaukimu kviečia lie
tuvius amerikiečius ir jų draugijas tapti Lietuvių Dienos 
Rėmėjais ir Globėjais. Rėmėjo vardas ir atitinkamas dip
lomas bus suteiktas tiems asmenims, kurie paaukos bent 
10 dol. ir draugijoms, paaukojusioms bent 25 dol. Lietu
vių Dienos Globėjo vardas ir atitinkamas diplomas bus su
teiktas asmenims, paaukojusiems bent 25 dol. ir draugi
joms, paaukojusioms bent 50 dol. Diplomai bus labai pa
trauklūs, spalvoti; jie jau gaminami Lietuvoje ir visiems 
turėtų būti malonu juos įsigyti. Jie liudys apie gerašir
džių lietuvių paramą istorinei Lietuvių Dienai.

Taigi, brangūs tautiečiai, organizuokime Pas. Parodos 
Lietuvių Dienos Komiteto skyrius kolonijose ir stenkimės, 
kad ko didesnis skaičius asmenų ir draugijų taptų Lietu
vių Dienos Globėjais ir Rėmėjais.

Lietuvių Dienos Komiteto vardu:

Klaipėdos uostau 
mėnesį įplaukė# 

pernai tą

Pirm. Juozas B. Laučka 
Vicepirm. Dr. Aldona Šliupaitė 
Vicepirm. Kazys J. Krušinskas 
Sekret. Inž. A. J. Mažeika 
Ižd. Inž. P. M. Barzilauskas 
Iždo glob. A. S. Trečiokas 
Ižd. glob. Dr. A. Petriką

Keliaukite į Lietuvą
PER

HOLLAND-AMERICA
LINE

Būti tikru draugu — reiš
kia būti lyg tuo grynuoju 
krištolu, kuriame galėtų at
sispindėti draugo siela.

— X.

Mokslas yra tas nuostabus 
žibintas, kuris rodė ir rodo 
žmonėms kelius į šviesesnę 
ateitį. — X.

• --Ji-

SS. NIEUW AMSTERDAM 
Flagship of the Holland-America Line

šiuo laivu Išplauks ilš New Yorko

Gegužės-May 23 d., 1939
Lietuvos Vyčių ekskursija Į Lietuvį

Kiti išplaukimai iš New Yorko:
VEENDAM-------------------Balandžio 8,
ZAANDAM-------------------Balandžio 15,
STATENDAM------------- Balandžio 21
NOORDAM — — — Balandžio 29, 
NEW AMSTERDAM — Gegužės 2, 
ZAANDAM'— — — — Gegužės 13, 
VOLENDAM----------------- Gegužės 20,

Visais kelionės reikalais kreipkitės 
pas vietinius mūsų autorizuotus 
agentus arba J

HOLLAND - AMERICA LINE
29 Broadway, New York, N. Y.

įvyks Lietuvos Lenkijos len-

su 
su 
su 
su

ATVYKO KARININKAS 
A. PETRUŠKEVIČIUS

Popiežius Pijus XII, tik po rinkimų, pasirodo balkone ir laimina daugtūks- 
tantines minias, Romos miestą ir visą pasaulį..

Naktis Ant Palangos Tilto
Aš sėdėjau ant paprasto 

suolelio ir stebėjau, kaip žu
vėdros bangavo, kaip žvejai 
žaidė besileidžiančios saulės 
aukso pataluose. Tyliai ošė 
jūra, jos balsas ramino 
jausmus ir nuteikė sielą be
prasmėms svajonėms. Atbu
do ilgesys ir nusiminimas, 
skrajojo atminimų debesiai, 
mezgės lyg žvejo tinklas 
ateities planai. Pakilo žu
vėdra ir perskrido pro mane 
į antrą pusę tilto ir skrido 
tolyn į marias. Ją pasekė 
antra, trečia, — jų daug ta
da nuskrido...

Saulė jau bučiavo pagal
vį platų, žvejai lydėjo jos 
spindulius Atlanto gilumon, 
o vasarotojų vis rinkos dau
giau. Jie gėrėjosi beribe jū
ra — tolimais ugnies pata-

se Lietuvos kampeliuose. Ir 
kam čia rūpintis, juk čia 
Palangos tiltas, visų rūpes
čių naikintojas ir laimingos 
ateities nešėjas.

O kad galėtum, tilte, šian
dien prabilti, tikrai pasaky
tum, kiek meilės kančių čia 
iškentėta, kiek svajonių nu
pinta, kiek ateities planų iš
galvota, kiek „randez votis” 
ant tavo pečių buvo paskir
ta, o kiek net politinių kal
bų čia buvo kalbėta. Kiek 
tūkstančių įvairių įvairiau
sių asmenybių tau nugarą 
mynė. Vieni iš jų ir šį vaka
rą dar tavo pečiais vaikšti
nėja, kiti kaip žiemos pauk
ščiai kažkur išskridę, o tre
tiems ar ketvirtiems šios pa
čios bangos jau keletą ar ke
liolika metų amžinybės psal-

das pavėsis — naktis. Ji už- 
gaubė savo vėsiu sparnu da
lį pasaulio ir apėmė žmonių 
nuvargusius sąnarius. Visa 
paskendo sapnų ramioj ka
ralystėj. Birutės kalnas pa
sidarė kaip tamsus ir rūstus 
vaidila, o aplink pušys jam 
lenkės su slaptais pažadais. 
Vasarotojai seniai jau iš
nyko, jie lyg bitės į avilius 
sulindo, tik nurimę bangos 
mylimą tiltą meiliai bučia
vo...

kuris beribėn nuvingiavo.
Tiltas plaukė taip ramiai, 

kaip laukų balandis per dau
sų šalis, o sparnuotos pušys, 
spinduliuose paskendę, lyg 
ramios vienuolės dangaus il
gesiu alsavo. Ir čia ir ten ir 
toli pietuose ir krašte rytų 
mėnulis bėrė švelnias, raus
vas šviesas, o laukų užmerk
tus žiedus glostė švelnutis 
pietų dvelkimas.

Stovėjau ilgai ir jaučiau, 
kaip tyliai šnabždėjo bango
se žuvelės, kaip žvaigždės 
mirkčiojo ir skrido į oro be
dugnes, kaip smiltys pajūrio 
gailioj rasoj prausės, kaip 
tiltas pavargęs dejavo, kaip 
varinis mėnulis greitai At
lantan žingsniavo... Koks 
gražus, koks švelnus, koks 
brangus, koks pasakiškas 
šis mėlynasis pasaulis... Vėl 
ilgesys, vėl beprasmės sva
jonės pradėjo banguoti ma
no širdy. Vėl pradėjo grįžti 
kuterių aidai, vėl rausvėti 
rytai, vėl sugrįžo pilkos žu
vėdros. Jos vėl nutūpė į ban
gas, jos vėl šaukė kaip maži 
kūdikiai — jos buvo jaunos, 
jų daug kas rytą čia sugrį
žo, jos daug metų supsis 
bangose, jos daug amžių 
gaudys aukso žuveles...

P. Kupraitis

lais. Ir kas juos čia suskai-jmes ošia. Ir vėl praeis tiek 
tys, kas pažins tuos tipus ir metų, ir daug daugiau pra- 
tipelius, kurie, po vieną ar eis, ir vėl oš jūra ir saulė 
po du žingsniuodami, nešasi vėl leisis į patalus aukso, 
savo praeitį kišenėje. Vieni i Žuvėdros vėl skris, labai 
dar 
kiti 
mis 
tai 
prie atramų sustoję, stebėjo 
jau nykstančią saulę ir gra
žius sidabro horizontus. Vi
si jie buvo gražiai apsirėdę, 
visi linksmi, visi rūpesčius 
palikę kažkur toli, įvairiuo-

tik meilės kalbas bėrė, 
jau žilais ūsais, lazdo- 
pasiramščiavę, žengė lė- 
politikuodami, o treti,

daug jų nuskris — jos bus 
jaunos, pro jaunus žmones 
vakaruosna plasnos. Kuterių 
aidai pasislėps už horizonto 
ir ant šio paprasto suolelio 
gal vėl sėdės kažkoks bangų 
mylėtojas.

Jau toli nuslinko saulė —
ji Amerikon nuklydo — iš marias, apie jos žydinčias 
rytų pamažu žingsniavo juo- bangas, apie paukščių taką,

Kai aš pakilau nuo šio pa
prasto suolelio, didelė šviesi 
mėnulio kakta pradėjo lįsti 
iš anapus ramaus parko ir 
pamažu keitė šešėlį į platų 
sidabrinį chalatą. Išnyko 
nuo Birutės kalno tamsus 
vaidila, pakraštys nubalo, o 
jūra žaidė lyg auksinės žu
velės. Pastačiau savo kūną 
prie tilto krašto, o pats iš
skridau pažaisti ‘ į šį šilkinį 
pasaulį. Mėnuo bučiavo ma
no kūną, jis bučiavo jūrą ir 
plačius kvepiančius laukus. 
Aš skridau pro ramias so
dybas, pro aukštas pušis, 
per lelijų pievas, per plačią
sias marias... Aš žaidžiau 
mirgančioms žvaigždėms, 
lengvučiu pūkų vėju, 
minkštomis bangelėmis,
lakštingalos balsais... Ilgai I
dūmojau apie šias plačiąsias

„Maisto” bendrovė, Lietuvos sąlygose, yra didžiulė įmonė, kuri, gerai paruošdama 
gyvulininkystės gaminius ir juos parduodama vietinėje ir užsienio rinkoje, dirba labai 
naudingą ūkininkams ir visam kraštui darbą. Čia paveiksle matome bendrą „Maisto” 
fabriko Kaune vaizdą. New Yorke, 157 Chambers St., esanti Lithuanian-American Im
port & Export bendrovė, atstovaujanti Lietuvos „Maistui”, „Pienocentrui” ir „Liet
ūkiui”, sėkmingai platina Lietuvos gaminius amerikiečių rinkoje.

P. S. Čia pažymėtina, kad pirma Lietuvių Dienos Glo- — Birželio 11 — 12 d.d. 
bėja tapo Brooklyno Moterų Vienybė, aukojusi 65 dol., o Varšuvoje, kaip numatoma, 
pirmu Rėmėju „Amerikos” savaitraštis, aukojęs 25 dol.

Lietuvių Dienos ženkleliai parduodami po 25 et. Jų ga- gvosios atletikos rungtynės. 
Įima užsisakyti pas ižd. P. M. Barzilauską, 80-71 — 87 Rd., Lietuvos sporto vadovybė 
Woodhaven, L. I., N. Y. Komiteto adresas: 16 W. 75 St., jau pritarusi šioms rungty- 
New York City. i nėms.

Kovo 16 d. laivu Drott- 
ningholm atvyko iš Lietuvos 
žymus karininkas ir Lietu
vos Ugniagesių Sąjungos 
Mokymo Komisijos pirmi
ninkas, kapitonas. Antanas 
Petruškevičius. Iš jo užsi
brėžtos misijos matyt, jog 
šis svečias giliai tiki Lietu
vos ugniagesių šūkiui: „Die
vui garbė — artimui pagal
ba”, nes jis atvyksta į Ame
riką su tikslu pasisemti ži
nių iš Amerikos ugniagesių 
darbo metodų.

New York Fire Commis
sioner, Hon. John J. McEl- 
ligott, įvertindamas kap. 
Petruškevičiaus 10 metų 
darbuotę Lietuvos ugniage- 
syboje, yra priėmęs jį į New 
Yorko ugniagesių viršininkų 
mokyklą. Čia šis Lietuvos 
pilietis turės progos susipa
žinti su mūsų didmiesčio 
ugniagesių organizacija, 
programa, techniškais įren
gimais. Šie dalykai yra jam 
artimi. Jis yra padėjęs ne
mažai laiko visokiam prieš
gaisriniam darbe, lankyda
mas ugniagesių komandas 
su paskaitomis ir įvairiais 
laikotarpiais eidamas vienų 
ar kitų ugniagesių komandų 
instruktoriaus ar inspekto
riaus pareigas, žodžiu ir ra
štais jis yra žymus prieš
gaisrinės propagandos sklei
dėjas.

Pažymėtinas faktas apie 
kapitoną Petruškevičių yra 
tas, kad jis atvyksta į ne vi
sai jam svetimą kraštą. Jo 
gimtinė Pittsburghe. šiame 
plieno centre kap. Petruške
vičius yra praleidęs pirmuo
sius dvylika savo gyvenimo 
metų. Su tėvais grįžo į Lie
tuvą 1908 m. Mokslą ėjo 
Seinuose ir, karui užėjus, 
Vilniuje ir Voroneže. 1917 
m. jis baigė Pskovo karo 
mokyklą.

Mėnesinis ugniagesių laik
raštis „Ugniagesis” šių me
tų sausio numery primena, 
jog jis yra dalyvavęs Lie
tuvos kariuomenės kovose 
su bolševikais ir lenkais ir 
„tų kovų metu parodė suma
numą, drąsą ir gerą orienta
ciją įvairiais sunkiais mo
mentais”.

Tarp kitko „Ugniagesis” 
rašo:

„1925 metais baigė Aukš-

tuosius karininkų kursus. 
1926 m. perėjo šaulių Są
jungos tarnybon ir buvo pri
skirtas Alytaus rinktinės 
vadu, vėliau tas pačias par
eigas ėjo ir Panevėžyje...

„Būdamas Alytuje ėmė 
domėtis ugniagesybos ir 
priešgaisrinės apsaugos rei
kalais. Tuo laiku veikian
čios savanorių ugniagesių 
komandos buvo silpnos, ne
organizuotos, be tinkamų 
ugniagesybos priemonių. 
Pirmon eilėn atkreipė dėme
sį į tų komandų stiprinimą, 
o vėliau organizavo šaulių 
ugniagesių komandas ir 
skyrius”.

Reikia dar pažymėti,, kad 
šiais metais sukanka 20 me
tų, kai kap. Petruškevičius 
tarnauja Lietuvos kariuome
nėje. Už nuopelnus yra ap
dovanotas ordinais ir garbės 
ženklais: Gedimino ordinu 
IV laipsniu, Kūrėjo savano
rio medaliu, Šaulių žvaigž
de, Nepriklausomybės meda
liu, L.U.O. S-gos „Artimo 
Pagalbon” III ir II laips
niais, Latvių Ugniagesių me
daliu ir Estų Ugniagesių 
Sidabro Kryžiumi.

Šiuomi svikiname brolį 
ex-amerikietį ir gražiai pa
sižymėjusį Lietuvos darbi
ninką kap. Petruškevičių, 
linkėdami pasisekimo šioje 
šalyje.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Malonūs, šviesūs atmini
mai — tai džiaugsmo ir 
skausmo žaidimai. — X.

Ne tas yra neišmintingas, 
kurs daro klaidas, bet tas, 
kurs savo klaidų negali ati
taisyti; ne tas yra tamsuo
lis, kurs dar nesurado tie
sos, bet tas, kurs jos neieš
ko. — M. N.

Kai kurių visuomenės 
darbuotojų garbė daugeliu 
atžvilgių primena savimi 
raganiaus žibintuvo paveik
slą ir pirmam ir antram 
vienodai reikalinga: apsiau- 
čįanti tamsybė, dirbtina 
šviesa, padidinamasai stik
las ir prastuolių minia.

— Pirožnikovas.
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Vietinė alto solistė V. Ra
manauskaitė buvo nuvykus 
giedoti šv. Vincento par. 
bažnyčion Girardville mišių 
metu už mirusius draugus.

183
175
157
161
205

193
169
180
202
179

Dr. M. Romeikaitė veik
liai dalyvavo susirinkime 
vietinėje High School audi
torijoje pereitą savaitę. Dis
kutavo apie lyties ligas.

daryti gero savo ar- I 
Nudžiovinkime nork 
nesuskaitomų ašarų, I 

šioje ašarų pakalnėje I

Jaunimui misijos prasidė
jo šv. Juozapo parapijoje 
kovo 12 d. Misijas veda kun. 
A. B. Mešlis, jėzuitas.

Kančios sekmadienį’ pas 
mus prasidės rekolekcijos, 
kurios tęsis dvi savaites. 
Rekolekcijas ves kun. Vait
kevičius, marijonas.

Sodalietės rengia kortų 
vakarą kovo 30 d. parapijos 
naudai šv. Jurgio par. salė
je.

Sekmadieniais per 4 mišias 
bažnyčion atsilanko per 1,- 
000 žmonių.

Šv. Vardo vaikinų klubo 
nariai savo kambariuose įsi
gijo naują radiją, tad dabar 
galės pasiklausyti gražios 
muzikos.

L. Universalinio Biuro di
rektoriai, Amerikos redakci
ja ir administracija.

Paskutiniai 
• gražūs šokiai.

Velionio . 
šeimos ir sai 
įiiai dėkoju 
bičiuliams, di 
menims, išrei

MATUI ZUJUI,
Garso Redaktoriui, ir jo 

šeimai, mylimai Jo motinai 
mirus, gilios užuojautos žo
džius reiškia

Kovo 16 d. įvyko krutami 
paveikslai apie Kristaus 
Kančią.

996 881 923
Kovo 19 d. mūsiškiai ke

liaus į Lenden.

Koto U d.
Jurgio salėj
vietinio chori

Žinutės 
sekmadienis parapi-

ICXia auna, — , 
suteiks naudosi | vtlv 

rmvnrwlilli. II

Midų, 
bed-room 
negu užs 

pas mus.
Mes st 

giedame: 10$ iki
: j lams, pil

ELIZABETH, N. J.

Sveikiname kleboną 
kun. J. Simonaitį

Šiais metais sueina 15 me
tų, kai Elizabeth© parapijo
je klebonu yra kun. J. Simo
naitis. Besiartinant šv. Juo
zapo dienai, klebono varda
dieniui, mūsų parapijos vi
karui, kun. M. Kemešiui va
dovaujant, parapijiečiai pa
siryžo šias dvi progas su
jungti krūvon ir surengti 
pagerbtuvių vakarienę. Pa
gerbimas įvyksta kovo 19 d., 
7 vai. vak. parapijos audito
rijoje (126 Ripley Place, Eli- 
zabethe).

Apie kun. J. Simonaičio 
veiklą būtų galima labai 
daug parašyti, bet šį kartą 
bandysiu skaitytojus supa
žindinti su kun. Simonaičiu, 
kaip klebonu, kitaip sakant, 
administratorium.

Mūsų parapijoje klebonas 
pradėjo darbuotis 1924 m. 
Tada jis rado lietuvišką pa
rapijos mokyklą, vadovauja
mą airių sesučių. Supranta
ma, kitatautės, kaip ten ne
sistengtų, vis vien lietuvių 
kalbos ar rašybos dalykuose 
nesusilygins su lietuvaitė
mis. Klebonas pasirūpino 
tuoj parsikviesti šv. Pran
ciškaus seseris, lietuvaites. 
Sunkus buvo darbas tai įgy
vendinti (būtų įdomu, kad 
pats klebonas apie tai para
šytų), žinant vyskupijos 
griežtumą vienuolijų pakei
time. Bet po sunkaus darbo 
šiandien turime lietuvaites 
ir džiaugiamės jų darbu lie
tuviškoje dirvoje.

Kai kun. S. pradėjo eiti 
klebono pareigas, nebuvo 
klebonijos pačiam gyventi 
nors kiek pakenčiamai, apie 
sesučių patalpas ir kalbėti 
netenka. Klebonas gyveno 
šiek tiek pritaikintoje gyve
nimui, ’ buvusioje medinėje 
bažnyčioje. Vėliau pasisekė 
nupirkti klebonijai namus 
šalę bažnyčios ir dar porą 
žemės sklypų. Iš buvusios 
bažnyčios, iš lėto tobulinda
mas, įtaisė dviejų aukštų pa
rapijos ir mokyklos reika
lams auditoriją, kuri turi 
sceną, centrąlinį apšildymą, 
virtuvę, gražią šviesą, įves
ta net garsiakalbiai.

Sesučių namai, kur buvo 
pirmutinė klebonija (nesant 
kur sesutėms gyventi, jis 
buvo užleidęs savo butą se
sutėms, persikeldamas gy
venti į buvusią bažnyčią) 
keletą kartų pertaisyti ir 
pritaikyti vienuolių reika
lams.

Naujoji klebonija iš dvie
jų šeimynų gyvenamo namo 
pertaisyta į tinkamą namą 
klebonijai, padarytas pa
grindinis pertaisymas, o 
praeitą rudenį įvestas alie
jinis apšildymas.

Mokykla pagerinta, stogas 
dengtas, vandentiekis per
taisytas, marmuriniai išei 
gos kambariai įtaisyti, kny
gynas gražiai įrengtas, įves
tas kasdieninis vaikučių gie
dojimas mišių metu.

Bažnyčia iš viršaus pa
grindiniai aptvarkyta; baž
nyčios vidų išdažydino gra
žiais paveikslais; bažnyčios 
bokštai išcementuoti, jų ap
dengimas atnaujintas, įtai
syta daug gražių stovylų, re
likvijų, drabužių; bažnyčios 
apšvietimą pagrindinai per
taisė ir žymiai praplėtė; su
modernino didžiulius vargo
nus; pagrindinai atnaujino!

bažnyčios langus (vitražus) 
ir t.t. šalia to, imtasi įrengti 
po bažnyčia Šilavos Panos 
Marijos garbei koplyčia. 
Darbas jau gerokai įpusėjęs. 
Kasmet vis kas nors naujo 
ir gražaus įtaisoma. Nors 
paskutiniais metais siautė 
gana stipri depresija, bet jo 
sumanus parapijiečiams rei
kalo perstatymas taip širdin 
įsmenga, jog nedrįsta atsi
sakyti aukoti bažnyčios la
bui, kad tik papuoštų ir pa
gražintų Dievo namą. Jo 
parapijos reikalais yra la
bai didelis rūpestingumas — 
nuveikti darbai patys už sa
ve kalba.

Nors ir suglaustai, bet 
duotas vaizdas aiškiai liudi
ja, kaip, su pasišventimu 
dirbant, galima įgyvendinti 
daug gražių darbų, jei tik y- 
ra noras ir pasiryžimas, o 
mūsų garbingam 
šių gerų ypatybių 
ta.

kartą pasirodys su dainomis 
ir vaidinimu. Vaidins Kli- 
maitis, Serbentas (apdrau- 
dos agentas, kurs Bridge
port© lietuviams tarnauja 
jau apie 13 metų), Mockevi
čius, Mačiukaitis, Andriulai- 
tis, šumskytė, Ainorytė, 
Alauskaitė, Stankaitytė, Ka
minskaitė. Choras jau ren
giasi ir Velykoms ir Pasau
linės Parodos Lietuvių Die
nai.

BALTIMORE, MD.

Kovo I'

Gyvuok ilgus 
mylimas mūsų Klebone! Lai 
Dievulis laimina Dievo gar
bei ir mūsų parapijos nau
dai visus Jūsų darbus!

Parapijietis.

Kas
jos auditorijoje žaidimų va
karai parapijos naudai. Su
sirenka nemažai, bet galėtų 
būti daugiau. Yra nemažai 
tokių, kurie žaidžia tuo pat 
laiku pas kitataučius, pa
miršdami savo parapijos 
reikalus. Iš tokių ir kitatau
čiai juokiasi.

Kovo 19 d. parapijiečiai 
rengia savo klebonui pagerb
ti vakarienę, šiais metais 
sueina 15 metų, kai klebo
nauja kun. Simonaitis. Va
karienės parengimui vado
vauja kun. M. Kemežis. Va
karienė bus par. auditorijo
je ir prasidės 7 vai. vak. Vi
si rengiasi gausingai daly
vauti. Taip ir reikia.

Kovo 25 d. 7 vai. vak. par. 
auditorijoje bus suvaidintas 
5 veiksmų veikalas „Piloto 
duktė”. Vaidins šv. Jurgio 
parapijos iš Brooklyn© cho
ro mėgėjos, vad. muz. J. 
Brundzos. Kovo 26 d. 7 vai. 
vak. vietinis choras parapi
jos bažnyčioje stato kanta
tą „Septyni Paskutinieji žo
džiai Viešpaties nuo Kry
žiaus”, Th. Dubois. Dalyvaus 
solistai, tarpe kurių barito
no partiją atliks klebonas 
kun. J. Simonaitis; kiti soli
stai: V. Baranauskas, M. 
Paulauskaitė, smuikininkas 
P. Gvaldys ir kt. Abu šie 
veikalai yra žymūs visam 
pasauly. Elizabethiečiams 
patartina šią progą išnaudo
ti ir gausingiausiai atsilan
kyti. Vienas bilietas tiks į 
abu vakarus.

Br. Motuzai rodė parapi
jos auditorijoje krutamus 
paveikslus iš Lietuvos. Du 
vakarus buvo rodoma, abu 
vakarus nemažai publikos 
atsilankė. Visi džiaugės pa
veikslais ir didele Lietuvos 
pažanga.

Nugirdęs.

Lietuvos Vyčių 7 kuopos 
iniciatyva, drauge su para
pijos vyčių choru, surengtas 
iškilmingas šv. Kazimiero 
šventės minėjimas kovo 5 d.

Šventė prasidėjo iškilmin
gomis mišiomis 8 vai., kun. 
klebonui J. Valantiejui atna
šaujant. Kun. E. Gradeckis, 
kuopos kapelionas, pasakė 
jaunimui pritaikintą pamok
slą. Labai gausingas jauni
mo būrys priėmė Komuniją.

Po pamaldų buvo bendri 
pusryčiai, kurių metu kelio
lika choro narių maloniai 
pagiedojo šv. Kazimiero 
garbei himną ir sudainavo 
keletą gražių dainelių, akom- 
ponuojant komp. A. Alek
siui. Pasakyta daug nuošir
džių kalbų.

Pusryčiams surengti dar
bavosi Ona Girdzijauskaitė, 
Monika ir Juzė Stoknytės, 
Mikalina Jurkevičiūtė, Pra
nutė Burauskaitė, mokytoja 
J. Stulginskaitė, komisijos 
ir pusryčių vedėjas J. Janu- 
ša, P. Aleksandravičius (kp. 
pirmininkas), Ant. Miklene- 
vičius, K. Ližauskas, Alf. 
Jaruševičius ir V. Urbonas.

Vyčių kuopa turi nepa
prastai gerą krepšinio ko
mandą, kuri žaidžia tik su 
geriausiomis komandomis ir 
daugumoje ji yra laimėtoja. 
Sporto mėgėjų tiek atsilan
ko, kad net vietų pritrūksta- 
ma.

Vyriausiu komandos ve • 
dėju yra Torrington High 
School mokytojas Vincas 
Stankus. Jis savo atliekamą 
laiką praleidžia besidarbuo
damas lietuvių jaunimo or
ganizacijose savame mieste, 
Waterbury, Conn.

K. Studentų ir Profesio
nalų Sąjungos kuopa turėjo 
savo mėnesinį susirinkimą 
kovo 12 d. Pirmininkavo An
tanas Kateiva.

Tolimesnis kuopos veiki
mas bus paįvairintas šiomis 
pramogomis: šokiai kuopos 
iždui papildyti gegužės mėn. 
pirmomis dienomis; įvaire
nybių vakaras su šokiais 
vienoje lietuvių kolonijoje 
Connecticut; radijo pusva
landis Motinų Dienos proga 
ir daug kitų dalykėlių.

Laikraščių pranešimu, 
mūsų klebonas kun. Juoza
pas Valantiejus apdovano
tas D. L. K. Gedemino ordi
nu. Nuoširdžiai sveikiname, 
klebone! J. R.

Jaunimas visas išsijudino 
į darbą, ypač choristai. Ko
vo 25 d. rengiamas kortų 
žaidimo vakaras par. salėj. 
Pelnas bažnytinės muzikos 
gaidoms įsigyti. Komisija ir 
visas choras platina bilie
tus.

Kleb. kun. J. Kazlauskas 
jau atspausdino parapijos 
gražią atskaitą, kurioje pa
skelbti kiekvieno parapijie
čio suaukoti centai. Tvarka 
labai pagirtina ir parapijie
čių vertinama.

1 Parapijiečiai, draugijos, 
jaunimas sveikina kleb. kun. 
J. Kazlauską vardadienį, šv. 
Juozapo dieną ir linki jam 
ilgai darbuotis Bridgeport© 
kolonijoje.

Praeitam Amerikos nume
ry buvo praleistas vienas ge
ras parapijos rėmėjas, ir 
daug dirbantis bažnyčios la
bui, tai p. Mockevičius; jis 
turi gražią šeimynėlę: du sū
nūs ir dukrelė, kuri priklau
so prie parapijos choro. Jau
nutis Mockevičiukas platina 
sekmadieniais Ameriką, čia 
ir daugiau yra tokių šeimų, 
apie kurias bus vėliau pami
nėta. ' A.

Bernaičių skautų grupė 
veikia. Neseniai buvo nuėję 
pėsti į Upper Dam. Skautų 
grupei vadovauja Frank 
Trago. Per trumpą laiką jau 
yra išmokę skautų pareigų.

Skautų vedėjų tarpe yra 
ir Juozas Šeris ir Leonar
das Čaikauskas.

Ir mergaičių skautų gru
pės veikia. Parapijos salėje 
įvyko krutami paveikslai 
apie sutrukdymą gaisrų 
Pennsylvanijos miškuose.

Moterų Kultūros Ratelis 
remia skautus, kur tik yra 
reikalas, kadangi skautų 
grupės yra jų vadovybėje.

Jolly Jack Robel ir jo or
kestras, kurį girdim lietu
viškose A. Medonienės radi
jo programose sekmadie
niais, išvyksta į New Yorką 
lietuviškų plokštelių (rekor
dų) gaminti.

Šiemet bus labai plačiai 
atžymėta Motinų Diena, ge
gužės 14 d. Choras pirmą

— Šv. Kazimiero dieną bu
vo tikras pavasaris, parkuo
se pasirodė žoliukė, tik Lie
tuvos vyturiuko negirdėt 
čiulbant. Bet praeita savaitė 
buvo šalta.

— Gavėnios pamaldų eilė
je tęsėsi ir šv. Pranciškaus 
Ksavero novena, kuri baigė
si kovo 12 d. Nors šis sek
madienis buvo su lietum, šv. 
Vardo dr-jos vyrai gausin
gai ėjo bendrai prie Komu
nijos. Pamoksle kun. A. Du- 
binskas priminė iškilmingą 
Popiežiaus vainikavimą. Va
kare 4 vai., kaip paprastai, 
buvo Stebuklingo Medalikė- 
lio novena lietuviškai ir 
Kryžiaus Keliai. Moterų cho
ras giedojo prie vargonų. 
Šia proga kun. L. J. Mende- 
lis ragino visus melstis prie 
šv. Juozapo, per kurio užta
rimą žmonės daug Dievo 

| malonių įgyja, o sekmadienį 
ragino eiti prie Komunijos 
kleb. kun. J. Lietuvninko in
tencija. Po atostogų Lietu
voje kun. J. Lietuvninkas 
žymiai stipresnis.

— Lietuviški papuošalai 
viešojo knygyno lange jau 
pašalinti. Daugeliui praeivių 
langas priminė apie Lietu- ; 
vą. Visur miestuose lietuviai i 
turėtų užsisakyti kokiam 
mėnesiui viešos įstaigos lan
gą ir papuošti gražiais tau
tiškais rankdarbiais.

Šv. Cecilijos choras su sa
vo vadu muz. A. Grigoraičiu 
stropiai ruošiasi parapijos 
koncertui, kuris įvyks ba
landžio 23 d. Pakviesti visi 
apylinkės chorai dalyvauti 
šitame koncerte.

Dabar choras rengia gra
žų teatrą „Piloto duktė”, 
Jcurį vaidins Brooklyn© šv. 
Jurgio par. choras. Tai į- 
vyks sekmadienį, kovo 26 d. 
7 vai . vak., Our Lady of 
Lourdes salėje, 186 Butler 
St. šį svarbų veikalą visi tu
rėtų pamatyti, nes mažai 
tokių progų pasitaiko.

NEWARK, N. J.
Kovo 12 d. mūsų vyčių 

„bowling” komanda nuvyko 
į Kearny, N. J., kur pralai
mėjo žaidimą Kearny vy
čiams 2:1 santykiu.

859

Buvusio žaidimo daviniai:
Newark
Barkauskas 177 171 170
Banis 179 159 —
M. Montvydas — — 168
J. Montvydas 169 221 169
Daukšys 187 202 165
Laukžemis 171 162 187

883 915 
Harrison-Kearny No. 1 
Martis 
Šerifinis 
Oneidas 
Velevas 
Yankauskas

Sekmadienio, kovo 19 d., 
ryte per 9 vai. mišias prasi
deda 40 vai. atlaidai. Baig
sis antradienio, kovo 21 d., 
vak. Enė.

Šv. Kazimiero par. bažny
čioje misijos prasidės sek
madienį, kovo 19 d., 7 vai. 
vak. Misijas ves kun. Sta
šaitis, salezietis. Misijos tę
sis iki sekmadienio, kovo 26 
d., 3 vai. popiet.

Gera proga patersonie- 
čiams ir apylinkės lietu
viams pasinaudoti Dievo ma
lonėmis, lankant misijas.

Pusryčiai
Šv. Vardo dr-jos Komuni

jos pusryčiai įvyko kovo 12 
d. Jie pradėti su malda. Pus
ryčių metu kalbas pasakė 
kleb. kun. Jonas Kinta, pir- 
min. J. Jesolaitis ir varg. A. 
Grigoraitis, kuris ragino vy
rus prisirašyti prie choro.

Klebono pagerbimas
Kovo 12 d. vakare par. sa

lėje parapijiečiai surengė va
karienę pagerbti savo klebo
ną jo gimimo dienoje. Salė 
buvo užkimšta žmonių. Sve
čių buvo ir iš tolimesnių 
miestų. Vakarą vedė J. 
Spranaitis.

Choras sudainavo pasvei
kinimo dainą. Fl. Gloniaus- 
kaitė suteikė klebonui gėlių 
buketą ir dovaną nuo para
pijiečių. Kleboną sveikino 
kun. Juozas Stašaitis, sale
zietis, J. Jesolaitis, B. Obe- 
levičius, K. Kasakaitis, A, 
Venskus, A. Palukaitis, Cec. 
Palukaitienė, Ig. Kulikaitis, 
varg. A. Grigoraitis, A. Mi
siūnas, K. Spranaitis ir kiti. 
Širdinga padėka Marijonai 
ir Petrui Gloniauskams, M. 
Misiūnienei, Vyčienei, Kuli- 
kaitienei, V. Klimui, A. Un- 
sienui, kurie taip sunkiai 
dirbo surengti šią pagerbi
mo vakarienę.

Kleb. kun. Kinta dėkojo 
savo parapijiečiams už su
rengtą vakarėlį ir suteiktas 
dovanas.

Kortų vakaras
Sekmadienį, kovo 19 d., 8 

vai. vak. par. salėje bus se
noviškas kortų lošimo vaka
ras. Įžanga 35 c. Bus proga 
parsinešti gražių dovanų.

Augustinėlis.

mis dienomis ir mums h 
proga panašų kilnų W 
atlikti.

„Katalikų Labdarybės^ 
deracija, prie kurios 
jungtas ir Lietuvių SkyrjJ 
teikia pavargusioms šej 
noms, vaikučiams ir J 
liams reikalingą pašaipųjį 
gyvenimo varguose, šeiny 
nos, kurios negauna pašai 
pos iš valdžios, Katalikų^ 
deracijoje randa miela®,
dingą ranką, kuri suteiki is, Uys 
jiems drapanas, maisto į j, ta gyduolių, štai, neužilgo, £$ 

pasaulį laukiama kito kūdj. je Ypač gi 
kelio, bet motinos širdis ap. godis Gerk 
supta rūpesčių debesimis,, jautrią užuoj 
nes reikia gydytojo. Atemj laidotu 
Federacija, kurios ištiesta pins mus 
ranka pasiunčia nemokant atminsime sav 
gydytoją. Motinos širdyje į. gllgM

JERSEY CITY, N. J.
— Kovo 19 d. par. salėje 

ruošiamas didelis kortų va
karas su gausiomis dovano
mis. Pradžia 7 vai. vak. Ren
gėjai rūpinasi, kad pramoga 
praeitų geriausiu pasiseki
mu. Visi kviečiami atsilan
kyti.

— Kovo 26 d. — balandžio 
2 d. mūsų bažnyčioje reko
lekcijos, kurias ves kun. J. 
Balkūnas.

Šv. Kazimiero par. kleb. 
kun. Jonas Bobinas per ra
dijo stotį CHLP kovo 5 d., 
minint šv. Kazimiero šventę, 
pasakė kalbą. Pernai lietu
viai sudėjo $250 Katalikų 
Federacijos labdaros vajuje, 
o iš šios Federacijos yra pa
šalpų gavę už apie $800.

Be kalbos, parapijos cho
ras, vedamas varg. K. žižiū- 
no, sugiedojo tautos himną, 
giesmę į šv. Kazimierą ir po
rą liaudies dainelių. Kana
dos lietuviams lietuviškas 
žodis per radiją yra naujie
na. Jau trečią kartą lietuvių 
kalba skambėjo oro bango
mis iš Kanados radijo sto
ties. Visais trimis atvejais 
radijo programą parūpino 
Montreal© lietuvių katalikų 
visuomenė ir jos vadas kun. 
J. Bobinas.

Kun. Bobino pasakyta kal
ba:

„Šitoje iškilmingoje šv. 
Kazimiero dienoje kyla į 
dangų giesmė, kuri pagerbia 
dorą ir pavyzdingą mūsų 
brangaus Globėjo gyvenimą. 
Labai naudinga pagerbti sa
vo Patroną, bet dar naudin
giau sekti jo pavyzdį ir jo 
kilnų gyvenimą. Todėl šian
dien raginu visus Montreal© 
lietuvius sekti ne tik šv. Ka
zimiero dievobaimingumą, 
bet ir jo mielaširdingumą. 
Jo gyvenimo aprašyto j ai sa
ko, kad jis buvęs labai mie- 
laširdingas pavargėliams, vi
sados gausiai juos šelpdavo, 
lankydavo sergančius. Nuo
lankų jiems patarnavimą šv. 
Kazimieras skaitydavo sau 
labai garbingu darbu. Šio-

si viešpatauja džiaugsmas ii 
kūdikėlis ateina į pasaulį 
aprūpintas. Tėvams, kurie 
turi abu duoną uždirbti, ii 
neturi kur vaikučių palikti 
Katalikų Federacija parūpi, 
na berniukams ir mergai
tėms vasarą kempes, km 
vaikučiai gauna tyro oro ii 
dorų pasilinksminimų, jiems 
taip reikalingų. O prie ko 
prisiglaus tas senelis, kurį, 
giminės dažnai taip bereika
lingu skaito? Katalikų Fe
deracija ir jam ateina į pa- 
gelbą, nes užlaiko tam tik-I 
ras prieglaudas, kur sene-) 
liai gali ramiai savo pasku- j 
tines dienas praleisti, žo
džiu, Katalikų Federacija 
dirba didelį mielaširdingumo 
darbą šeimynoms, vaiku
čiams ir seneliams.

„Katalikų Federacija da
bar pradeda savo metinį va- j ___

jų surinkti pinigų vesti šitą’ 0 
kilnų ir krikščionišką darbą,: 
ir prašo lietuvių katalikui

tap švariai: 
duodamos, ka

mergaitės, vi 
„Piloto duktė 
dramą. Veik 
Neturint sav 
mų dekoracij 
talpų, šimter 
us ir vaidi 

famas. Neat 
ii vaidintoj 
ai atliko s< 
jis jų bu 

(moję, bet j< 
tariam buvo 
aho prog 
ta tokias rol 
taėlės rolėje 
TODepamaino

talkos. Pernai lietuviai sudė
jo $250.62. Prisimindami 
mūsų kilnaus Globėjo šr. 
Kazimiero gražų gyvenimą, L 
ateikime šiemet su dar di-l 
desne parama kilniems Ka-| 
talikų Federacijos labdary-' 
bes darbams! Pasirodykimej 
esą tikri šv. Kazimiero pase-1 
kėjai! Kiekviena auka, nors Į | 
mažiausia, i 
kokiam nors pavargėliui. -

„Lietuvi tautieti! Tu, ku-| 
ris tiek savo Tėvynę Lietu-1 
vą myli, išpildyk norą, kuris I 
pareikštas mūsų tautos him-1 
ne, kurį mes visados taip pa
sididžiuodami 
„Lietuva Tėvyne mūsų, te
gul tavo vaikai eina vien ta-) Į 
kais dorybės, tegul dirba ta- j 1 n. 
vo naudai ir žmonių gėry- I ™ 
bei”. Dirbimas žmonių gero- į 
vei reiškia būti mielaširdin- 
gu nelaimėn patekusiems. 11 
Eikime dorybės taku, ir duo
kime savo auką Katalikų 
Federacijos kilniam darbui, 
kaip pridera tikriems Lietu
vos sūnums ir dukterims.
i

„Kreipiuosi ir į tuos bro
lius lietuvius, kurie visados 
sakosi esą darbininkų užta
rėjai ir gynėjai, šiomis sa-I 
vaitėmis bus ir jum proga 
parodyti savo žodžių teisiu-I 
gumą. Kiekvienas jūsų cen- į 
tas nueis sušelpti pašalpos 
reikalingą lietuvį darbinin
ką. Katalikai, būkime kata
likai; lietuviai, būkime lietu- Į 
viai; darbininkų draugai, 
būkime darbininkų draugai : 
— ir visi, kiek tik galime, 
aukokime Katalikų Federa- I 
ei j ai per Lietuvių Skyrių!

„Visi į bendrą frontą savo J 
aukomis! Kaip Išganytojas, | 
eikime 
timui. 
keletą 
kurios 
trykšta iš pavargėlių akių. J 
Palaiminti mielaširdingi, nes i 48S Grane

DOVANAI
Mes uždėt 
gy užuoli

ir jie susilauks mielaširdin; 
gurno”.
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dorybės, tegul dirba! 
įaudai ir žmonių g? 
Dirbimas žmonių gtf 
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savo auką Kalatt 
racijos kilniam dark 
pridera tikriems Liet 
sūnums ir dukterims, 
jeipiuosi ir į tuos br 
lietuvius, kurie visad 
si esą darbininkų ūžt 
ir gynėjai. Šiomis si 

mis bus ir jum prod 
lyti savo žodžių teisi:
Kiekvienas jūsų ce 
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Zisi į bendrą frontą s 
omis! Kaip Išganyto; 
me daryti gero savo 
ui. Nudžiovinkime s 
etą nesuskaitomą^

Velionio Antano Pinkaus 
šeimos ir savo vardu nuošir
džiai dėkoju visiems mūsų 
bičiuliams, draugijoms ir as
menims, išreiškusiems užuo
jautą, aukojusiems dvasines 
aukas, dalyvavusiems laido
tuvėse ir tarusiems surami
nimo žodį liūdnoje valando
je. Ypač gilus dėkingumo 
žodis Gerb. Kunigams už 
jautrią užuojautą ir dalyva
vimą laidotuvių pamaldose.

Visus mus už jautusius at
siminsime savo maldose.

Su giliu dėkingumu,
Kun. V. Pinkus.

„PILOTO DUKTĖ”

fkšta iš pavargėlių *’ 
laiminti mielasinW 
jie susilauks miel$

omo”.

skanią arbatėlę ir užkan
džius, bet šį kartą našlės pa
gamins dar skanesnę. Mat, 
šią savaitę yra „pusiaugavė- 
nis”, tai našlės šia proga 
rengia daug ką ypatinga ir 
kviečia visus gausingai atsi
lankyti. Bilietas tik 25 c., 
vertės gausit už 50 c.

R. K.

pasodinti kalėjiman, būtų 
pastatytas atskiras kalėji
mas.

vans visų kuopų vyrų ir 
mergaičių komandos.

Sporto švente
Apskrities sporto šventė 

šiemet įvyks sekmadienį, 
birželio 11 d. Warinanco 
Park, N. J. Tam jau rengiasi 
visos apskrities vyčių kuo
pos. A. J. M.

Viduriams UžkietėjusUŽUOJAUTA
Kun. N. Pakalniui, dėl 

mylimos Motinos mirties, gi
lios užuojautos reiškia.

Mot. S-gos 29 Kuopa.

EX-LAX!
MALONUS, MODERNIŠKAS BUDAS 

PAIMTI LIUOSUOTOJĄ!
Vyrai, moterys ir valkai visur pasitiki 
Ex-Lax suteikti jiems malonią, atgai
vinančią pagelbą nuo vidurių užkietė
jimo, Per virš 30 metų jis buvo Ame
rikoje labiausiai parduodamas lluosuo- 
tojas.
žmonės žino, kad Ex-Dax yra veiklus 
ir patikimas — betgi švelniai veikian
tis. Jis išvalo vidurius be apsunkinimo 
ar nemalonumo.
Kitą kartą jums ar jūsų valkams pri
reikus liuosuotojo, pamėginkit Ex-Laxl 
Jis turi gardaus šokolado skonĮ. 10 c. 
ir 25 c. dėžutės yra pas jūsų vaisti
ninkus.

Platusis kelias nuo Brook- 
nyno tilto į Meeker Ave. 
Greenpoint tiltą jau įpusė
tas; nuo Flushing Ave. iki 
Union Avė. nugriauta dau
giau nei 600 namų.

na komplikuoti, susidedą iš 
keliolikos paskirų varijantų 
ir sunkus jų suvedimas į 
vieną vienetą. Jaunos šokė
jos, kaip sakė kun. Paulonis, 
buvo išmokytos p. Br. Brun- 
dzienės ir gana vykusiai pa
šoko. Tie šokiai buvo stili
zuoti, kaip Piloto epochoje 
buvo šokama. Jai, matyti, 
teko labai daug pasidarbuo
ti, iki suvedė tiek skirtingų 
judesių į vienetą. Matyti, ji 
tame turi neginčytiną gabu
mą. Gražu, kuomet abu pp. 
Brundzai taip gražiai dar
buojasi. Darbas spartesnis 
ir įdomesnis, kai dirbamas 
dviejų asmenų. P. Brundzos 
padėta daug darbo, išmo
kant gražiai tarti žodžius. 
Visi atsilankiusieji dėkingi 
pp. Brundzams už taip gra
žų parengimą.

Dekoracijos labai vykusiai 
sutvarkytos, ypatingai švie
sa tinkamai nustatyta visiš
kai atitiko reikalingai sce
nai.

Gražu, kad nepašykštima 
savo darbą parodyti ir ki
toms kolonijoms. Būtų svei
ka visiems kaimynystėje 
esantiems chorams mainytis 
koncertais, 
pan.

Kovo 12 
vaidintas
25 — bus vaidinamas Eliza- 
bethe, kovo 26 — Paterso- 
ne. Manau, kad veikalą teks 
dar ir pakartoti. Ateisiu an
trą kartą pamatyti ir drau
gų atsivesiu.

Centralbrooklynietis.

Montrose Motor Sales Corp., 
kampas Union Avenue ir 
South 4th Street, kurio skel
bimas yra šiame Amerikos 
puslapyje, duos specialę nuo
laidą perkant vartotą auto
mobilių, jei bus atnešta jų 
skelbimo „Amerikoje” iškar
pa. Vertėtų šia proga neati
dėliojant pasinaudoti.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

o

Šiandien yra šv. Patriko 
diena. Visi airiai iškilmingai 
švenčia savo patrono dieną: 
paradavimais, vakarais, pa
maldomis ir t.t.

Oberammergau, Bavari
joje, 1940 m. bus vaidinama 
Kristaus Kančia. Vaidinto
jai jau dabar ruošiasi.

TAMULIUI PAKELTAS 
ATLYGINIMAS

IŠ VYČIŲ VEIKLOS

Kovo 11 d. teko matyti 
Jurgio salėje, Brooklyne, 
vietinio choro mergimj vai
dinimą. Vaidino vien tik 
mergaitės, viso 30. Vaidino 
„Piloto dukterį”, 5 veiksmų 
dramą. Veikalas nelengvas. 
Neturint sava salėse tinka
mų dekoracijų, šviesos, pa
talpų, šimteriopai pastaty
mas ir vaidinimas apsunki
namas. Neatsižiūrint į visą 
tai,, vaidintojos ko puikiau
siai atliko savo roles. Dau
gelis jų buvo pirmą kartą 
scenoje, bet jos davė tą tipą, 
kuriam buvo skirtos. Gaila, 
nebuvo programų, nežinau, 
kas kokias roles vaidino. Pa
mišėlės rolėje vaidintoja bu
vo nepamainoma. Be galo 
sunki rolė, o ji toje rolėje 
buvo herojus. Manau, visos 
jos čia gimusios, bet kalbėjo 
taip švariai ir gražiai kir
čiuodamos, kad 
aiškia kalba tik 
ti.

Paskutiniame
gražūs šokiai. Tie šokiai ga- tiac automobilių pardavėjas,

sv.

Raine’s Curtain Shoppe, 
709 Grand St., netoli Gra
ham Ave., Brooklyne, taipgi 
duoda „Amerikos” skaityto
jams 10% nuolaidą visiems 
savo pirkiniams, jei atsineš 
išsikirpę jų skelbimo kupo
ną „Amerikoje”.

Rockaway, Queens apskr., 
pradėjo tiesti naujas van
dens dūdas ir požeminius 
tunelius elektrai ir gasui. 
Gyventojai džiaugiasi, kad 
nors kartą tuos reikalin
giausius dalykus sutvarkys.

vaidinimais ir

d. tas veikalas 
Maspethe; kovo

teko tokia 
pasidžiaug-

akte buvo

SPECIALĖS NUOLAIDOS 
AMERIKOS 

SKAITYTOJAMS

Brooklyn didžiausias Pon-

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

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

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

Raine’s Curtain Shoppe
709 Grand Street, 

netoli Graham Ave., 
Brooklyne.

Tel.: EVergreen 7-3671

visos 
savo

jums

naujausios mados. Pirm 
slip-covers, atsilankykite

nuo

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

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

LAIMINGAI NUOTAKAI

ma dovanai!

i 
IM

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.

hsii

iŠ

a
i?*" V
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IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

L. VYČIŲ EKSKURSIJA 
LIETUVĄ IŠPLAUKS 

GEGUŽĖS 23 D.

L. Vyčių šių metų ekskur
sija į Lietuvą išplauks gegu
žės 23 d. iš New Yorko Hol
land-America Line didžiau
siu ir moderniausiu laivu 
Nieuw Amsterdam. Pernai 
L. Vyčių ekskursija taipgi 
važiavo šiuo laivu. Kadangi 
visi buvo ir laivu, ir kelione, 
patarnavimu, ir visu kitu 
taip patenkinti, tad ir šių 
metų ekskursijai pasirinktas 
tas pats laivas.

Laivas Nieuw Amsterdam 
yra ne tik nepaprastai gra
žiai įrengtas, su visais mo
derniausiais patogumais, bet 
jis yra ir labai greitas. Per
eitų metų ekskursantai tai 
patyrė, nes aštuntą dieną 
po išvažiavimo buvo jau 
Kaune.

Keliaują su šia ekskursija 
ne tik kad turės labai pato
gią, linksmą ir greitą kelio
nę, bet visi turės progos pa
matyti ir kitas šalis, kaip 
Olandiją, Prancūziją, Vokie
tiją bei Angliją. O be to, va
žiuojant su šia ekskursija 
visi pasinaudos nupiginto
mis priešsezoninėmis laiva
korčių kainomis, o grįžti 
kiekvienas galės, kada kam 
patogiausia.

Pernai L. Vyčių ekskursi
ja buvo Lietuvos Pavasari
ninkų nepaprastai iškilmin
gai Lietuvoje sutikta, ko nė 
vienas iš ekskursijos narių 
visą savo gyvenimą nepa
mirš! Ši ekskursija irgi bus 
panašiai patikta.

Kadangi važiuoti šiuo pui
kiu laivu yra nepaprastai 
didelis pareikalavimas, o lai
ko yra likę nedaug, tad ku
rie norėtų važiuoti su šia 
ekskursija, kviečiami be ati
dėliojimo kreiptis į ekskur
sijos vedėją A. J. Mažeiką, 
145 Taylor St., Brooklyn,

Brooklyno tarybininkas J. 
T. Sharkey nori pravesti 
miesto taryboje įstatymą, 
kuriuo būtų draudžiama ne
šioti visokias karines ar ki
tokias uniformas viešai. Bus 
tokias uniformas, kurios pa
našios užsienio org-jų dėvi
moms uniformoms.

Pasaulinėje parodoje mu
zikos kontestas Queens ap
skričiai paskirtas gegužės 
1 — 7 d. Dalyvauti gali 
mokyklų, organizacijų, karo 
veteranų, bažnyčių ir kitoki 
chorai.

Nassau apskrities namų 
savininkai žada streikuoti 
dėl nekilnojamos nuosavy
bės mokesčių. Daug nepa
tenkintų dėl padidintų 
kesčių.

mo-

Kai 
sėjai 
siems 
kartą prasikalsta ir būna

kurie Brooklyno 
reikalauja, kad 
tiems, kurie pirmą

tei- 
vi-

J
4*

A*

f
.v y

NORĖJO APIPLĖŠTI
F. VOKIETAITĮ

Kovo 11 d. anksti ryte, 
apie 4:30 vai., į laikrodinin
ko F. Vokietaičia butą (169 
Grand St.) įsiveržė nežino
mas plėšikas ir pareikalavo 
pinigų. Plėšikas, negavęs pi
nigų, skaudžiai sumušė Vo
kietaitį ir pasišalino.

i*'

NAŠLIŲ ARBATĖLĖ

Šv. Monikos našlių mote
rų draugija vėl rengia ska
nią arbatėlę šeštadienį, kovo 
18 d., Apreiškimo par. salė-: 

| je, 8 vai. vak. Daug žmonių 
. žino, kad našlės pagamina

j.

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.
Krallkauskas — Savininkas

Gamintojas Geriausios Rūšies
Nesvaiginančių Gėrimų 

Pamėginkit mūši} specialų Drink- 
Mixer TOM COLINS 

Taipgi parduoda lietuviško bra
voro alų Iš New Britain

CREMO „CONNECTICUT BEST” J 
Pristato pareikalavus: sallūnams, 

'krautuvėms, vestuvėms Ir t.t. 4 
Reikalaukite visur to vardo

Sodės

Sportas
L. Vyčių New Yorko 

New Jersey apskrities krep
šinio rungtynės apskrities 
čempijonatui prasidėjo ket
virtadienį, kovo 9 d. Apreiš
kimo par. salėj, Brooklyne. 
Susitiko Brooklyno 41 kuopa 
su Great Necko 109 ir Kear
ny 90 kp. su Bayonne 67.

Veikiai rungsis dėl čem- 
pijonato ir Elizabeth 52 kp. 
su Newarko 29. Bet toms 
rungtynėms diena dar nenu- 
skirta.

Plaukimo rungtynės
Apskrities plaukimo rung

tynės įvyko penktadienį, ko
vo 31 d., Essex House vieš
bučio baseine, Newarke. Į- 
žanga į tas rungtynes 40 c. 
Tose 
vyrų 
dos.

ir

rungtynėse dalyvaus 
ir mergaičių koman-

Stalo tenisas
Balandžio 28 d. Bayonne, 

N. J. įvyko L. Vyčių apskri
ties stalo teniso (ping pong) 
rungtynės. Rungtynėse daly-

HAVEMEYER 8-0259 
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avėnue 

MASPETH. N.Y.

.P

i
y

ir Alaus

91-93 Warwick St., Newark, N. J.
.f

Brooklyno Dodgers base
ball komandos savininkai 
metikui Vytautui Tamuliui 
šiems metams paskyrė 8,000 
dol. atlyginimo. V. Tamulis 
vadinamas geriausiu Brook
lyno metiku (pitcher).

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!

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

SVARBIOS DIENOS

Brooklyno ir apylinkės 
lietuvių katalikų visuomenė 
prašoma įsidėmėti čia pažy
mimas dienas, kuriose ren
giama labai svarbios pramo
gos. Iš anksto žinokime, kad 
turime jas tinkamai parem 
ti:

Balandžio 16 d., Atvelykio 
sekmadienį, Labor Lyceum 
salėje didelis parengimas — 
Marianapolio kolegijos stu
dentų vaidinimas ir pavasa
rio balius.

Balandžio 29 d., šeštadie
nį, Apreiškimo par. salėje iš-

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLATED LAXATIVE

kilminga vakarienė Kazimie
rui Krušinskui pagerbti, mi
nint jo 40 metų veiklos išei
vijoje sukaktį.

Birželio 10 d. pirmas lai
vu išvažiavimas, kurį ruošia 
„Amerikos” bičiuliai.

Liepos 4 d. Dešimtoji New 
Yorko Apylinkės Lietuvių 
Diena, Klasčiaus parke.

Pirkite pas tuos, kurie 
skelbiasi AMERIKOJE.

------------n

1 SMART SHOES
I
ČEVERYKAI VISAI ŠEIMAI

ŽEMOMIS KAINOMIS
I

I Dr. Posner’s ir
| Douglas vyrams ir
• moterims aukštos 
į rūšies čeverykal

nupigintomis
• kainomis

329 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKAS

RESTORANAS
BAR ir GRILL

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

degtinių, visokių vynų 
ir gero alaus

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Brooklyn© Graboriai
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

Lietuviams Duodame 
Išsimokejimui 

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

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

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8451

LIETUVIŠKI BARAVYKAI
MĖGSTAMAS ŽIEMOS SKANĖSTAS

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

tinės.
Užsakymus priimame tokius: baravykų — nemažiau 50 

svarų, mėsų — nemažiau 5 dėžių.

LITHUANIAN-AMERICAN
IMPORT & EXPORT CORPORATION

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

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKĮS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

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

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

Tel. NEwtown 9-4464

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

Telefonas: STagg 2-4409

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

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

402 Metropolitan Avenue, 
Brooldyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pasivažinėjimams.

Tel. Virginia 7-4499

ESTATE OF 
BARRY P. SHALINS

(SAMNSKAS) 
Laisniuotas Graborius

A. RODZEWICZ 
(A. Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

NOTARY PUBLIC

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER AND EMBALMER 

REAL ESTATE — GENERAL INSURANCE

54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.



Kovo 17 d., 1939 m.

Balandžio - April 16 d., 1939
„AMERIKOS” bauds

Paliko nuliūdime žmoną ir 
2 sūnus. Velionis buvo 54 
m., žinomas siuvėjas, ramus 
ir tylaus būdo žmogus, savo 
tautos mylėtojas ir rėmėjas, 
Amerikos laikraščio skaity
tojas. O. P.

PAVYKUSI PRAMOGA

VALANDOS:

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET flventadleniala BuMtarui 

Tel.: EVergreen 8-8229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
VALANDOS: 

1—3 P. P.

Mūši 
Lieti 
Net 
Nule 
Vis

4302 FLATLANDS AVENUE

947 Willoughby Ave., LABOR LYCEUM SALĖJE,
PROGRAMOJE: MARIANAPOLIO KOLEGIJOS STUDENTŲ VAIDINIMAS, KONCERTAS, ŠO

KIAI IR KITOS ĮDOMYBĖS.

Brooklyn, N. Y

APYLINKĖS LIETUVIŲ 
DIENOS KOMITETO 

VEIKLA

New Yorko Apylinkės Lie
tuvių Dienos Komiteto susi
rinkimas įvyko kovo 12 d. 
Angelų Karalienės par. salė- 

- je. Dalyvavo M. Brangaitie
nė, J. Paulauskienė, A. Ki
vytienė, M. Karpienė, A. Sli- 
vinskienė, P. Šimkienė, U. 
Stumbrienė, Tvaskienė, U. 
Šertvytienė, Al. Stankevi
čius, V. Žemantauskas, S. 
Pusvaškis, V. Pūkas, St. 
Lukas, inž. A. Mažeika, V. 
Daubaras, M. Skrodenis, S. 
Stumbris, K. Galčius, K. 
Zaukus, K. Baltrušaitis, D.
J. Averka, K. Vilniškis ir J. 
B. Laučka.

Susirinkimas numatė prie
mones, kad Lietuvių Diena 
liepos 4 d. Klasčiaus parke 
praeitų didžiausiu pasiseki
mu. Komiteto* valdybon iš
rinkta: pirm. Kazys Baltru
šaitis, vicepirm. St. Stum
bris, ižd. V. Daubaras, sekr. 
inž. A. J. Mažeika, reikalų 
vedėju D. J. Averka; valdy
bos nariai: M. Brangaitienė,
K. Galčius, J. Paulauskienė, 
K. Krušinskas ir Al. Stanke
vičius. Propagandos komisi
jos nariais išrinkti S. Lukas, 
J. Tumasonis ir J. B. Lauč
ka.

Komiteto nariai pasiėmė 
Lietuvių Dienos laimėjimų 
knygučių, kurios tuojau bus 
pradėtos platinti.

ATVYKO STAŠINSKAS

Kovo 15 d. Ill de France 
laivu atvyko naujas Lietu
vos generalinio konsulato 
tarnautojas, atašė Vytautas 
Stašinskas, iki šiol dirbęs 
Lietuvos atstovybėje Briuse
lyje.

V. Stašinskas atvyko su 
žmona.

JIE PLATINA BILIETUS

Amerikos Pavasario Ba
liaus bilietai jau platinami. 
Mūsų bičiuliai, sužinoję apie 
rengiamą balių, tuojau atėjo 
į talką. Štai, pirmieji talki
ninkai :

M. Brangaitienė, J. Pau
lauskienė, A. Tvaskienė, V. 
Daubaras, P. Šimkienė, A. 
Kivytienė, U. Šertvytienė, A. 
Mažeika, S. Stumbris, V. 
Zaukas, K. Baltrušaitis, K. 
Galčius, V. Žemantauskas, 
Al. Stankevičius, M. Karpie- 
nė, O. Baniulienė.

Pas šiuos mūsų talkinin
kus galima gauti bilietų į 
Pavasario Balių, kurs įvyks 
Atvelykio sekmadienį, ba
landžio 16 d., 4 vai. popiet,

Aukštos rūšies čeverykai prieinamomis 
kainomis visai šeimai
Mes laikome ištisą eilę ge
rai žinomų gamybų čevery- 
kų, būtent:

POLLY PRESTON moteriški čeverykai;
DR. POSNER’S moksliškai pagaminti čeverykai 
vaikams ir augančioms mergaitėms; taipgi tos pa- 
Čios gamybos čeverykai vaikams su silpnomis papė
dėmis, žinomi kaipo „musele builders”; ir
DIDELIS PASIRINKIMAS VĖLIAUSIOS MADOS 

MOTERIŠKŲ ČEVERYKŲ

Shein’s Bootery, Ine.
73 Graham Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tarpe Seigal ir Moore Sts., Tel. EVergreen 8-5752

Paminėkit apie šį skelbimą ir gausit specialę nuolaidą

VISIEM MŪSŲ RĖMĖJAM
Mes dabar esame prisirengę patarnauti jums naujais

Pavasariniais Drabužiais
Vyrams ir Jauniems Vyrams

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

Herringbone, Covert Clothes ir Worsteds, 
visi naujausiose madose.

VYRAM IR JAUNIEM VYRAM SIUTAI
yra padaryti Double Breasted, 2 ar 3 guzikais Single 

Breasted, Sportiško ar paprasto stiliaus Tweeds, 
Worsted ir Cheviots, pasiūti dėl jūs atidžiai prižiūrint.

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

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

MANUFACTURERS OF FINE CLOTHES

Labor Lyceum salėje. Lau- dyba dėkoja už dovanas ir 
kiame ir daugiau talkininkų.

Atrodo, baliumi susido
mėjimas didelis, todėl numa
tomas didelis pasisekimas 
įvairiais atžvilgiais. Bilietų 
galima gauti ir mūsų laik
raščio administracijoje.

visiems atsilankiusiems.
I. Avižonienė.

MASPETHO ŽINIOS

MOTERŲ SUSIRINKIMAS

Pasaulinės Parodos Lietu
vių Dienos Komiteto Moterų 
Skyriaus sekantis susirinki
mas bus pirmadienį, kovo 
27 d., 8 vai. vak., SLA salė
je. Visos narės prašomos at
silankyti. Laukiama ir dau
giau draugijų talkos.

Moterų skyriaus ruošia
mas milžiniškas balius įvyks 
balandžio 23 d. Arcadia sa
lėje.

Kovo 5 d. sąjungietės tu
rėjo kauliukų vakarėlį, ku
ris praėjo sėkmingai. Vaka
rą vedė F. Kurienė. Laimė
jimui dovanas suaukojo są
jungietės. Visoms aukoto
joms, darbuotojoms ir 
siems atsilankiusiems 
klauso tikrai nuoširdus 
tuviškas ačiū.

Šv. Jurgio par. Gyvo ir 
Amžino Rožančiaus dr-jų ir 
Mot. S-gos 35 kp. surengtas 
žaidimų vakaras kovo 5 d. 
labai gerai pavyko, daug 
žmonių atsilankė. Labai ačiū 
visoms ir visiems aukoto
jams, biznieriams, aukoju
siems pinigais ir dovanomis. 
Nuoširdi padėka priklauso 
mūsų kleb. kun. Pauloniui 
už pagalbą. Nuoširdus ačiū 
aukų rinkėjoms ir žaidimų 
vakaro darbuotojoms.

Šv. Rožančiaus dr-ja kovo 
12 d. susirinkime gautą pel
ną paskyrė Švč. Panelės al
toriui įrengti. A. S.

DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

2-7177

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Mūsų parapijos bažnytinis 
koncertas įvyks šį sekmadie
nį, bažnyčioje. Prasidės ly
giai 7 vai. vakare. Bilietai 
rezervuotoms vietoms po 75 
c. ir $1.00; nerezervuotoms 
— 50 c. Bilietus galima gau
ti: klebonijoje, pas vargoni
ninką ir pas bilietų platinto
jus. •

Jaunuolių klubas nutarė 
pertraukti savo sekmadienių 
pasilinksminimus iki po Ve
lykų. Gi trečiadienių krepši
nio žaidimai įvyks kaip kad 
iki šiol McCaddin salėje. Čia 
įžanga bus ta pati — 20 c. ir 
žaidimai palikti taip, kaip 
buvo. Šį trečiadienį žaidė 
mūsų jaunesnieji su Seven 
Dwarfs, gi vyresnieji su 
Elmhurst All Stars.

Pereitą savaitę „grūmėsi” 
jaunieji su All Saints. Rezul
tatas 39 — 35 mūsiškių nau
dai; vyresnieji su šv. Petro 
ir Pauliaus par. komanda, 
Elizabeth, N. J. Rezultatai: 
33 — 28 mūsiškių naudai.

Reikia nepamiršti, kad 
mūsiškiai dar susirems ir su 
Apreiškimo par. komanda. 
Laukiame.

Pereitą sekmadienį1 jauni
mo klubo nariai ėjo bendrai 
prie Komunijos. Choras 8 
vai. mišių metu irgi bendrai 
priėmė Komuniją ir turėjo 
bendrus pusryčius parapijos 
salėje. Tai labai gražus pa
vyzdys jaunimui.

40 vai. atlaidai parapijos 
narių dvasią sustiprino, nes 
daug jų atliko savo Velyki
nę išpažintį. Rytais ir vaka
rais žmones gausiai lanke V. 
Jėzų Švč. Sakramente. Cho
ras per mišias ir vakarais 
pasirodė vertas pagyrimo, 
nes savo gražiu giedojimu 
kėlė visų širdis prie Dievo.

MOTERŲ PRAMOGA

Moterų Sąjungos 24 kp. 
žaidimų vakaras įvyko kovo 
10 d. parapijos salėj. Pra
moga visais atžvilgiais buvo 
pasekminga. Buvo vertingų 
dovanų, kurias suaukojo 
kuopos narės. Kuopos val-

n- pagal sutarti 
Tel.: NAvarre 8-1919

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak.

Penktadlenlala uždaryte 
Tel.: EVergreen 7-6868

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 8-7027

Neg 
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taus t 
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MIRĖ

F. Ražickienė po sunkios 
operacijos sveiksta. Kadangi 
ji priklauso prie visų katali
kiškų draugijų ir jose nenu
ilstančiai dirbo, todėl gau
siai lankoma. Visos Maspe
tho draugijos iš širdies linki 
jai greičiau sustiprėti, o šei
mynėlei reiškia užuojautą.

Benediktas Vaičaitis, mi
ręs kovo 7 d., palaidotas ko
vo 11 iš Maspetho par. baž
nyčios į Kalvarijos kapines.

Andrius Žemaitis, 50 m., 
gyv. 70 Butler St., mirė ko
vo 8 d. šv. Antano ligoninė
je. Palaidotas kovo 11 d. iš 
Apreiškimo par. bažnyčios į 
šv. Trejybės kapines.

Laidotuvėmis rūpinosi 
Shalins-Šalinsko grab. įstai
ga.

Kovo 13 d. mirė Juozas 
Baliūnas. Kūnas pašarvotas 
64-11 Clinton Ave., Maspe- 
the.

Skaityk ir platink savo 
laikraštį AMERIKĄ.

KLIJONKIŲ IR KITOKIŲ GRINDIMS
UŽTIESALŲ KRAUTUVĖ 

Šaldytuvai (Ice Boxes) ir Pastovios 
Klijonkių Grindys Mūsų Specialybė 

Apskaičiavimus Teikiame su Malonumu 
SPECIALUS IŠPARDAVIMAS: 

9’xl2’ grindims užtiesalas ..........  $2.99
Atkerpant iš ritinio 1 yardas......... 25

Taipgi pas mus yra didelis pasirinkimas „inlaid” 
klijonkių.

ECONOMY FLOOR COVERING, INC.
620 Grand Street (kampas Leonard St.)

Brooklyn, N. Y. Tel.: EVergreen 4-9408

. ................................................................................................................aaaaaaaaaaaaaaaa......... .........................................................................................................................................a.........

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 trank
Plymouth 4 dr. sedan deluxe with trunk
DeSoto 4 dr. sedan, built in radio, heater, trunk
Oldsmobile 4 dr. sedan deluxe with trank
Ford Fordoor sedan

1937
1936
1936
1937
1935
1935
1936 DeSoto 2 dr. sedan with trank
1936 Plymouth 2 dr. sedan '
1935
1938

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

Nash 4 dr. sedan, built in radio and trank
Plymouth 4 dr. sedan with trunk

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

HERMAN GOLDSTEIN, INC.
Broadway Brooklyn520

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

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

Šiandieninis Vartotų Automobilių Nupiginimas: 
1938 
1936 
1935 
1937 
1937
1933 Plymouth sedan, visai naujas
1936 Chevrolet sedan, dėžė
1937 Pontiac sedan, radio, šildytuvas, dėžė 
1933 Lincoln sedan, radio šildytuvas 
1933 Buick 4 dr. sedan

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

Naujų Automobilių Patalpos
470 Broadway, Brooklyn, N. Y. Tel. EVergreen 4-1490 
Atsineškit išsikirpę šį skelbimą ir gausit $25.00 nuolaidą.

Pontiac 4 dr. sedan, su radio, dėže ir šildytuvu
Dodge sedan su dėže
Ford sedar
Plymouth 4 dr., dėžė, radio
Ford 4 dr. sedan

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

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

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

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

I
 Tel. EVergreen 4-7142 •

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIESLengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie 16 geriausios Smetonos. ALŪS 16 geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:| J. GINKUS
s495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

kapita] 
Tai. 

vis lai 
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I kiečių 
i savo 1 

tai bu 
tytą s 

f pėda, 
tija ir 
tautos 
jo ūžti

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
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NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS

kad 1

Tik Apribotam 
Laikui

SUKAKTIS
DABAR

ELGIN 75-ta 
Pilna Kaina $24.75

Robert Lipton
Jeweler—Laikrodžiai—Brangakmeniai

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

vykus 
karali
savo
palyd 
nūs i
1ų ra

dos ai 
mes d 
„prote 
kad to 
per I 
atdaru

Bev 
ma, k 
denta 
rieni; 
rio 
priim 
prane

Daugiausia žinių iš Lietu-I o ~ GB1164U has been issued to the undersigned
vos rasi AMERIKOJE. to sell _ beer, at _retail under Section 75 of |

BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

the Alcoholic Beverage Control Lew ii i 
73 Lafayette Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GREENFIELD’S FOOD STORES INC. ■ 
73 Lafayette Ave.. Brooklyn, N. I- ,

kad I 
lankyt 
užsien 
Drimir 
pinti 
mybės 
lenkai 
Lietuv

BetNOTICE is hereby given that License No. 
GB11627 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control 
at 4410—18th Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY MUSIAL
Brooklyn, N. Y. 4410—18th Ave. Brooklyn, N. !•

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

JAMES McDADE, Inc. 
3410-12 Tilden Ave. F ‘

Lietuj 
kai le 
Lietui


