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Ne lengva, mielas skaity
tojau, lietuviui šiomis dieno
mis kalbėti, o ką sakyti 
apie rašymą. Didžiųjų vals
tybių plėšikiškas noras vieš
patauti pasaulyje, o kitų ne
paprastas savanaudiškumas 
ir sukliurimas, sudarė sąly
gas, kad mažoms tautoms 
tenka vėl pasijusti įžūlios, 
žiaurios vergijos pančių pa
vojuje.

Supranti, skaitytojau, kad 
kalbame apie mūsų brangią
ją Klaipėdą, kur vėl viešpa
taus teutono ranka. Svetimi 
valdys Klaipėdą, kurioje su
krauta lietuvio prakaito, šir
dies ir proto nesuskaitomi 
kapitalai...

Tai Klaipėda, kurios lietu
vis laukė 700 metų. Klaipė
da, kurioje per šimtmečius 
vis dėlto išsilaikė lietuvybės 
židiniai. Klaipėda, kurioje 
tūkstančiai lietuvių ameri
kiečių išvysdavo atgimusią 
savo Tėvynę, kur jie šven
tai bučiuodavo seniai nema
tytą savo tėvų žemelę. Klai
pėda, kur ošia gražioji Bal
tija ir šnera lietuviui apie jo 
tautos didingą praeitį, apie 
jo užtikrintą ateitį...
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Jausmai maišosi su prota
vimu, svajones glemžia nuo
ga tikrovė, kuri sklaido min
tis, palikdama iš jų tik pa
drikas. Bet lietuvis užgrū
dintas. Svetimiausia jam — 
netekti vilties. Šviesesnės at
eities viltis guodė lietuvį 
anais sunkiais priespaudos 
laikais, viltis jį ramino Di
džiojo karo } 1ž&£s, viltis’ jį 
nuteiks rimtam darbui ir 
ateityje.

Lietuvis ne tuščias svajo
tojas. Jo svajos remiamos 
ryžtingu darbu. Praeitis apie 
tai liudija, tad kol Baltijos 
jūra banguos, kol jos oši
mas virpins lietuvio sielos 
gelmes, lietuvis nepames vil
ties, kad Baltijos pakrašty
je jis bus laisvas.
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Klaipėdos padėtis trukdė 
Anglijos karaliui vaišinti 
Prancūzijos prezidentą, at
vykusį trims dienoms. Kai 
karalius ir prezidentas su 
savo žmonomis ir artimais 
palydovais valgė gardumy
nus iš auksinių lėkščių, ang
lų radijas pranešinėjo tra
giškas žinias iš Lietuvos, 
kad Vokietija įteikė ultima
tumą, reikalaujantį Klaipė
dos atidavimo, kad yra bai
mės dėl galimo Vokietijos 
„protektorato” Lietuvai ir 
kad tokiu atveju Vokietija 
per Kauną ir Vilnių turėtų 
atdarus vartus į Sovietų Ru
siją.

Beveik ironiškai priduria
ma, kad karalius ir prezi
dentas galėję ramiai vaka
rieniauti, nes iš jų kamba
rio buvo pašalintas radijo 
priimtuvas tuo laiku, kai 
pranešinėta apie Lietuvą.
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. Žinios iš Londono sako, 
kad Lenkijos ambasadorius, 
lankydamasis pas Anglijos 
užsienio reikalų ministerį, 
priminęs apie reikalą pasirū
pinti Lietuvos nepriklauso
mybės saugumu. Taigi, ir 
lenkai rodo susirūpinimo 
Lietuvos saugumu...

Bet ar gali lietuviai tikėti 
lenkų nuoširdžiu palankumu 
Lietuvai? Juk dar tik metai, 
kai lenkai žvangino kardais 

' Lietuvos dabartiniame pa-

Klaipėda^Vokietijos Jacių Užimta Kovo 22 d.

Anglija Organizuoja Pasipriešinimą

Londonas. — Anglijos vy
riausybė pasiuntė savo siū
lymą Prancūzijai, Sovietų 
Rusijai ir Lenkijai sudaryti 
4 valstybių bendrą paktą, 
kurs užkirstų kelią tolimes
niam Vokietijos veržimuisi 
ir isigaĮėjimui Europoje. So- 
vietų Rusija pasiūlymui yra 
palanki, bet nurodo, kad į 
bendra veiklą būtų įtrauktos 
Rumunija, Jugoslavija, Bul
garija, Graikija ir Turkija.

sieny, kai jų į’tužusios mi
nios Varšuvoje, Krokuvoje 
ir kituose miestuose reikala
vo sunaikinti Lietuvą... Da
bar lenkai kitaip dainuoja, 
nes ju pačių valstybei gręsia 
mirtinas pavojus. Drauge su 
lenkais nepaprastai dreba ir 
rumunai.

Netenka reikšti pagiežos 
ir neapykantos jausmų, bet 
istorinė tiesa reikalauja pa
minėti šį faktą:

Kai 1921 m. rugsėjo 22 d. 
Tautų Sąjungoje buvo spren
džiamas Lietuvos priėmimas 
i Tautų Sąjungą, prieš Lie
tuva pakilo tik 2 rankos. Jas 
tada kėlė Lenkijos ir Rumu
nijos atstovai, šiandie šių 
valstybių žmonių ne tik ran
kos, bet ir akys nuleistos dėl 
tokio gėdingo jų šalių elge
sio 1921 metais.

Ir liūdna, ir skaudu, ir ne
jauku, bet gyvensime. Gy
vensime, dirbsime, kursime 
šviesesnei ne tik lietuviu 
tautos, bet ir visos žmonijos 
ateičiai. Pasaulyje nieko am
žina nėra. Brutalumo ir jė
gos viešpatavimo reiškiniu 
visad buvo, bet visada jie 
susilaukdavo ir savo pasėkų. 
Pabrėžiame, kad niekas ne
išplėš iš lietuvio tikėjimo 
i šviesia savo tautos ateitį, 
nieks jokiais ultimatumais 
nesutrvps lietuviškos vilties, 
jokia jėga neatitrauks lietu
vio nuo pasitikėjimo ir susi
raminimo Dievuie. Kurs vra 
ir bus amžinas šaltinis lietu
viui pasisemti gyvastingu 
galiu dirbti ir gyventi lietu
vių tautai.

Rašant šiuos žodžius Len
kijos vyriausybės nuomonė 
dėl paminėto siūlymo nebu
vo dar aiški. Lenkai nurodė, 
kad prieš 10 metų yra pasi
rašytas Kelloggo-Briando 
paktas, tad ką gelbėsią nau
ji paktai. Lenkija pirma no
ri žinoti, ar Prancūzija su 
Anglija gintų Lenkiją, jei 
užpultų Vokietija. Anglai 
šiuo klausimu dar nenori 
duoti jokio aiškaus atsaky
mo, todėl Lenkija negali pa
sirašyti tokios sutarties, ku
ri būtų aiškiai nukreipta 
nrieš Vokietiją ir neduotų 
lokiu užtikrinimų dėl pačios 
Lenkijos likimo.

Rumunija ir Vengrija sa
vo pasieniuose sutraukė di
deli skaičių kariuomenės. 
Rezervo karių kelios dalys 
pašauktos į karinę tarnybą. 
Rumunai bijo, kad Vengrija 
nepareikalautų atiduoti 
Transilvaniją, kuri prieš Di
dįjį karą priklausė Vengri
jai. Dėl Sovietu Rusijos pa
galbos rumunai irgi labai 
abejingi. Jie bijo. kad. para
mos atsitikime, Sovietų Ru
sijos kariuomenė. įžengusi i 
Rumunija, nepasiliktų vi
sam laikui Besarabijoje, ku
rią rumunai atėmė iš Sovie
tu Rusijos, kai los bolševi
kiška kariuomenė nebuvo 
tvirta.

Anglijos prekybinė dele
gacija yra išvykusi į Rumu
nija, kur tariasi su rumunų 
vyriausybės atstovais, ką ir 
kaip anglai galėtų pagelbėti 
Rumunijai atsispirti prieš 
Vokietijos reikalavimus. Vo
kietija reikalauja kad ru
munai visas savo žemes ūkio 
gaminius parduotų tik Vo
kietijai ir kad savo krašte 
atsisakytų nuo pramonės 
vystymo, šiuo žygiu Vokieti
ja visiškai pavergtų Rumu
niją. Rumunai kreipėsi i An
glija ir Prancūziją, ieškoda
mi ju pagalbos. Jei anglai 
ir prancūzai nenorės ar ne
galės pasiūlyti nieko apčiuo
piamo, tada rumunai turėsią 
nusilenkti Vokietijos reika
lavimams.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ BALSAS

Chicago. — Gavus aliar- 
mingas žinias, kad Hitleris 
kėsinasi atplėšti nuo Lietu
vos Klaipėdos kraštą, Ame
rikos organizuoti lietuviai 
katalikai" pasiuntė į Lietuvą 
tokią kablegramą:

Elta, Kaunas, Lithuania:
Organizuotieji lietuviai 

katalikai, pasirengę gelbėti 
Lietuvai kovoje už Klaipė
dos krašto neliečiamybę, 
apeliavo į demokratiškųjų 
valstybių sostines, prašyda
mi Lietuvą užstoti ir ragina 
visą tautą vieningai stovėti 
už savo šventas teises ir 
nepriklausomybę su Klaipė
dos uostu.

Leonardas Šimutis, 
Lietuvių R. K. Susivienijimo 
Amerikoje pirm.

Antanas Rakauskas, 
Amerikos Lietuvių R. K. Fe
deracijos pirm.

Anglijos premjerui išsiųs
ta tokia kablegrama:

Hitler threatening the in
dependence of Lithuania and 
honor of England by violat
ing of Klaipeda-Memel con
vention and occupation of 
territory. In the name of 
justice, honor and all that is 
humane we beg Your Exce- 
lencv to intercede for Lithu
ania and to bolster the prin
ciples of democracy.
Anthony Rakauskas, Presi
dent, American Lithuanian 
R. C. Federation.
Leonard Šimutis, President. 
Lithuanian R. C. Alliance of 
America.

Panaši kablegrama pasių
sta ir Prancūzijos premje
rui i Paryžių. Pasiusta tele
grama ir į Vašingtoną vals
tybės sekretoriui Hull.
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MIRĖ KNYGNEŠYS

Kaunas. — Šiomis dieno
mis mirė Jonas Pautienius, 
vienas seniausių Lietuvos 
knygnešiu.

— Jurbūdžių kaimo senu
kas Kazimieras Mažeika, 
apie 70 metų amžiaus, va
žiuodamas su žmona iš šliū- 
bo staiga kelyje mirė.

Klaipeda. — Kovo 22 d., 
trečiadienį, Lietuva turėjo 
užleisti Klaipėdos uostą, 
miestą ir Klaipėdos kraštą 
Vokietijai. To reikalavo Vo
kietijos vyriausybė, pareiš
kusi savo reikalavimus Lie
tuvos vyriausybe., kai užsie
nio reikalų ministeris Urb
šys lankėsi Berlyne. (Apie 
Vokietijos reikalavimus pra
nešama atskira žinia že
miau).

Radijo pranešimu, kovo 
22 d. Klaipėdos uostą, paštą, 
radijo stotį ir kitas oficia- 
les įstaigas užėmė Klaipėdos 
vokietininkų smogikų būriai. 
Iš Klaipėdos radijo stoties 
pranešta, kad Klaipėdos te
ritorija prijungiama prie 
Vokietijos. Klaipėdos krašto 
gubernatorius Gailius išleido 
atsišaukimą į lietuvius gy
ventojus, kviesdamas juos 
laikytis ramiai, nekenkti 
Lietuvos santykiams su Vo
kietija ir leisti Lietuvos vy
riausybei šaltai atlikti savo 
uždavinius.

Pasklidus žinioms, kad 
Lietuva patenkino Vokieti
jos reikalavimus, visur iš
keltos iš anksto paruoštos

J. A. V. NEPRIPAŽĮSTA 
ČEKŲ UŽGROBIMO 

t —— i
Washington. — Jungtinių 

Amerikos Valstybių vyriau- 
svbės atstovas pranešė Vo
kietijos pasiuntinybei, kad ji 
nepripažįsta Čekoslovakijos 
užgrobimo ir Vokietijos pa
skelbta čekų žemėje protek
toratą laiko neteisėtu.

Čekoslovakijos pasiunti
nys Washingtone atsisakė 
perduoti pasiuntinybę Vo
kietijos pasiuntinybei. Jis 
nurodė, kad Čekoslovakijos 
prezidentas Hacha neturėjo 
♦■cMsės nasirašvti jokio susi
tarimo dėl atidavimo terito- 
Hios svetimai valstybei. To- 
'Ha teise turi tik tautos at
stovu susirinkimas, jei pa
sieks nutarimo trim penkta
daliais balsų.

MILŽINIŠKA DEMON
STRACIJA PRIEŠ NACIUS

New York. — Ši šeštadie
ni. kovo 25 d.. New Yorke 
-o^o-ipyia milžiniška demon
stracija protestui prieš Vo- 
Metiios naciu svetimu žemių 
o-rnhi’ma Europoje. Demon- 
straciia prasidės prie Madi
son Sauare ir iš ten tesis iki 
Columbus Circle. 59 St. ir 8 
Ave.

Demonstracija remia dau- 
organizacijų ir ižvmiu 

.Tai numatomas ne- 
'’bMntinas pasisekimas. Jos 
rradžia 12 vai. dieną.

NAUJA LIETUVOS KA
RIUOMENĖS UNIFORMA

Kaunas. — Kariuomenės 
štabas paruošė Lietuvos ka
riuomenei, karininkams ir 
kareiviams, naujos unifor
mos projektą. Naujoji uni
forma būsianti žvmiai pato
gesnė ir gražesnė, negu da
bartinė. Ji bus įvesta jau 
nuo šių metu rudens. Tačiau 
kariškiams bus leista nudė
vėti dabartinius uniformi
nius rūbus, kad naujos uni
formos įvedimas nesudarytų 
nuostolių.

nacių vėliavos, o gatvėse su
ruoštos įvairios demonstra
cijos. Iš Tilžės pusės į Klai
pėdą pradėjo vykti būrių 
būriai vokietininkų, kurie 
nepagailėjo garsių šūkavi
mų.

Kovo 22 d. apie 3 vai. iš 
Berlyno gauta žinių, kad 
Hitleris išvykęs karo laivu 
Deutschland ir turėjo atvyk
ti į Klaipėdą vakare. Reute- 
rio telegramų agentūra iš 
Londono pranešė, kad kovo
22 d. 10 vai. ryte, Klaipėdon 
pradėjo žygiuoti Vokietijos 
kariuomenė, nors buvo nu
matyta, kad kariuomenė ne- 
ižygiuos, iki bus pasiektas 
galutinis susitarimas tarp 
Lietuvos ir Vokietijos vy
riausybių.

Kovo 22 d. Lietuvos vy
riausybė išleido tokį viešą 
pareiškimą: „Klaipėdos ati
davimas, prievarta išreika
lautas, giliai sujaudino gy
ventojus, bet yra griežčiau
sias nusistatymas kovoti dėl 
Lietuvos nepriklausomybės”. 
Tą pačią dieną į Berlyną at
vyko Lietuvos vyriausybės 
keli atstovai tartis dėl Lie
tuvos turto Klaipėdos kraš
te, dėl lietuvių gyventoju 
teisių, naudojimosi Klaipė
dos uostu ir t.t. Tą pačią 
dieną, 6 vai. vakare vokie
tininku vadas Neumann su
šaukė Klaipėdos seimeli, ku
riame turėjo būtj^ riešai pa
skelbtas Klaipėdos krašto 
prijungimas prie Vokietijos.

Vokietijos propagandos 
ministeris Goebbels įsakė vi
soje Vokietijoje kovo 22 ir
23 d.d. iškelti vėliavas, reiš
kiant džiaugsmą dėl Klaipė
dos krašto „grįžimo”.

Lietuvoje ryšium su įvy
kiais paskelbtas karo stovis 
ir uždrausta bankams išmo
kėti indėlius. Tarp Klaipė
dos ir Kauno nutrauktas su
sisiekimas telefonu.
Tokios žinios iš Tėvvnės 

buvo, rašant šiuos žodžius. 
Kai laikraštis pasieks skai
tytojus. skaitytojai jau bus 
gavę daugiau žinių per radi
ją ar iš dienraščių.

Laukiama labai svarbiu 
žinių iš Berlyno, kur yra 
nuvykę trys Lietuvos vy
riausybės nariai, su kuriais 
tariasi Vokietijos užsienio 
reikalų ministeris Ribben
trop.

Telegramų agentūrų pra
nešimu. Lietuvos vyriausybe 
sutiko atiduoti Vokietijai 
Klaipėda po to, kai Anglijos, 
Prancūzijos, Lenkijos ir So
vietų Rusijos vyriausybes 
atsisakė įsikišti j šį reikalą. 
Kai iš Londono, Paryžiaus, 
Varšuvos ir Maskvos gauti 
neigiami atsakymai, tada 
Lietuvos vyriausybe prane
šusi atiduodanti Klaipėdos 
kraštą Vokietijai.

LIETUVOS VYRIAUSYBĖS 
PAREIŠKIMAI

Kaunas.—Kovo 21 d. Lie
tuvos vyriausybės posėdis, 
kuriam vadovavo pats pre
zidentas Antanas Smetona, 
turėjo nepaprasto pobūdžio 
ir tęsėsi 5 valandas. Po po
sėdžio išleistas toks viešas 
pareiškimas:

„Užsienio reikalų ministe- 

ris Juozas Urbšys painfor
mavo ministerių tarybą, po
sėdžiavusią nuo 2 iki 7 vai. 
popiet, apie savo pasikalbė
jimą su Vokietijos užsienio 
reikalų ministerių Ribben- 
tropu. Atidengta, kad Rib
bentrop Vokietijos vyriausy
bės vardu pareikalavo, kad 
Lietuvos vyriausybė atiduo
tų Klaipėdos kraštą Vokie
tijai.

„Ribbentrop pažymėjo, 
kad, jei būtų galima tai pa
siekti taikiu būdu, Vokietija 
priimtų dėmesin Lietuvos 
ekonominius interesus Klai
pėdos uoste. Šį reikalavimą 
Ribbentrop pamatavo žmo
nių apsisprendimu ir pabrė
žė, kad šio klausimo drau
giškas išsprendimas būtų 
naudingas abiejų valstybių 
gerų santykių ateičiai.

„Be to, Ribbentrop pareiš
kė turįs pranešimų, kad 
Klaipėdos gyventojų nusitei
kimas esąs tokio pobūdžio, 
kad reikalingas labai skubus 
sprendimas, kad būtų iš
vengta incidentų.

„Po ministerio Urbšio pra
nešimo, ministerių taryba il
gai aptarė susidariusią pa
dėtį. Tą pačią dieną užsienio 
reikalų ministeris apie padė
tį pranešė Seimui slaptame 
posėdyje”.

Vėliau buvo išleistas ant
ras pareiškimas tokio turi
nio: ... į ■

„Yra gerai žinoma, kad 
Lietuvos vyriausybė buvo 
linkusi spręsti visus klausi
mus, kylančius ryšium su 
Klaipėda, kooperuodama su 
Vokietijos vyriausybe. Savo 
deklaracijoje 1938 m. gruo
džio 23 d. vyriausybė pareiš
kė esanti pasiruošusi su Vo
kietijos vyriausybe disku
tuoti visus kilusius klausi
mus ir nusiųsti vyriausybės 
narį.

„Nelaimei, diskusijos Ber
lyne nežengė atmosferoj, ati
tinkančioje Klaipėdos krašto 
teisėtai padėčiai ir ne taip, 
kaip laukta Lietuvos vyriau
sybės žygių šviesoje.

„Diskusijos lietė dalykus, 
laužančius Klaipėdos statu
tą ir 1928 metų Vokietijos 
Lietuvos sutartį. Pagal Klai
pėdos statuto 15 straipsnį, 
Lietuvos suverenitetas Klai
pėdos teritorijoje, kaip ir 
veikiančios suvereniteto tei
sės teritorijoje, negali būti 
perleistas be sutikimo statu
to signatarų — Anglijos,’ 
Prancūzijos, Italijos ir Japo
nijos.

„Reikalavimas, kurs pa
reikštas Lietuvos vyriausy
bei, yra skaudus. Lietuvos 
vyriausybei tenka sunki at
sakomybė, siekiant šio klau
simo išsprendimo. Dar per 
per anksti kalbėti apie 
sprendimą, kurį Lietuvos vy
riausybė padarys, bet gali
ma užtikrinti, kad tai bus 
padaryta visos tautos reika
lų ir esančių aplinkybių švie
soje”.

Apie šiuos vyriausybės 
komunikatus pranešė Asso
ciated Press įstaiga, kurios 
atstovai daug ir dažnai pra
nešinėjo apie Lietuvos padė
ti ryšium su Vokietijos rei
kalavimu atiduoti Klaipėdos 
kraštą,



ne taip veikia

žiška, prof. Balčikonis, dr. siregistruoti.
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miestas, turi

Kun. Juozas Simonaitis, Elizabetho lietuvių pa
rapijos klebonas, vienas pirmųjų „Amerikos” įstei
gėjų, kovo 19 d. sulaukęs 15 metų sukakties, kai 
yra klebonu Elizabethe. Apie jo sukakties minėji
mą aprašyta 4 puslapyje.

nyvinges! 
tas danę 
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netrukus ten vyksiąs.
— Kaune mirė valstybės 
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Klaipėdos Netekus
Klaipėdos kraštas, kuriuo taip didžiavomės ir džiaugė

mės per 16 metų, vėl vokiečių rankose. Žiauri jėgos poli
tika atplėšė Lietuvai jos laisvą išėjimą į pasaulį per jū 
ras, atpjovė arteriją, per kurią plaukdavo Lietuvos ūkinio - 
gyvenimo gyvoji versmė, sužalojo Lietuvos plaučius, ku
riais ji per 16 metų sveikai kvėpavo.

Lietuvių tautos kova dėl Klaipėdos pilna nustabumų. 
Iki 13 a. vidurio Klaipėda buvo lietuvių rankose, tik 1252 
metais kryžiuočių gaujos užgrobė Klaipėdos vietovę ir įkū
rė pilį, iš kurios planavo visus Lietuvos žemių užpuldinėji
mus, lietuvių plėšimus. Kova dėl Klaipėdos taip susipai- 

> niojo, kad net ir Vytautas, laimėjęs kryžiuočius sutriuški
nusį Žalgirio mūšį, nesuskubo galutinai atvaduoti Klai
pėdą.

Atsparūs lietuviai, netekę išėjimo į Baltiją, susigriebė 
kitoje vietoje, ir kūrė uostus Palangoje ir Šventojoje, bet 
ir ten pastojo lietuviui kelią svetimos užmačios, kurios pa
veikė ateities nepramatančius valdovus ir šie uždraudė 
laivininkystę Baltijos laisvame pajūryje. Vėliau Klaipėdos 
uostui grėsė pavojus iš pačių vokiečių Dancigo ir Kara
liaučiaus uostų, kurie jautė didelę Klaipėdos konkurenciją 
ir todėl buvo bandymų net uostą užversti. Prieš karą 
Klaipėdos .uosto gilumas dar buvo per menkas, kad į jį 
galėtų įplaukti bent kiek didesni laivai.

Kai Klaipėda atiteko į Lietuvos rankas, uosto reikšmė 
pasidarė visai kita. Uostas pagilintas, jame įplaukdavo 
beveik viso pasaulio valstybių prekybiniai laivai, klaipė
diečiai lietuviai užsidirbdavo * gardesnį duonos kąsnį. Po 
Lietuvos trispalve vėliava Klaipėdos uosto judėjimas pa
siekė tokio aukšto laipsnio, kurio nei sapnuose klaipėdie
čiai nematė. Bet to klaipėdiečiams vokietininkams neuž
teko. Jie visą laiką dirbo ir kalbėjo apie „grįžimą” ten, 
kur nelaukia laisvė, kur mažesnis ir juodesnis duonos 
kąsnis.

Būtų-galima dabar , suminėti klaidas, kurias neabejoti
nai' padarė Lietuvos atsakingi vairininkai. Nuo tų klaidų 
nėra laisva nei viena Lietuvos vyriausybė nuo pat Klaipė
dos krašto atgavimo laikų. Labai kaltos didžiosios vals
tybės (Anglija, Prancūzija, Italija ir Japonija), užkeru
sios Lietuvai statutą, kurs paralyžiavo rankas Klaipėdos 
krašte ir Lietuvai ir lietuviams. Statutas laikė suglemžęs 
Lietuvos rankas krašto lietuvinimui, o priešvalstybinei 
veiklai užtikrino visišką laisvę.

Dar nežinoma, kokias sąlygas statė Vokietija Lietuvai, 
reikalaudama Klaipėdos taikaus, be fizinio pasipriešinimo

• atidavimo. Gal Lietuvai bus leista naudotis pačios išug
dytame uoste ypatingomis teisėmis. Apie tai turėsime su
žinoti labai artimu laiku.

Suprantame, kad lietuvių išeivijoje susirastų daug as
menų, kurie norėtų dabar šaukti masinius susirinkimus ir 
kelti didelius protestus. Bet žiūrėkime realiai į esamas 
sąlygas, z Protestas turi turėti atitinkamą atramą. Ar 
prašysime paramos anglų ir prancūzų, kurie išdavikiškai 
atsuko nugaras čekams? Ar lauksime pagalbos iš Lenki
jos, kuri pati.turi prisigrobusi milijonus kitų tautybių 
žmonių ir jų žemės? Ar lauksime išganymo iš Sovietų 
Rusijos, kuri negelbsti Kinijai, savo kaimynui, kai ją mė
sinėja Japonija?

Štai klausimai, į kuriuos reikia tikro atsakymo, pirm 
negu imtis kokių nors žygių, žiauri gyvenimo tikrovė, 
tad žiūrėkime ir sutikime ją atviromis akimis. Pašūkauti 
visada lengva, bet pramatyti ateičiai nepalaužiamus pla
nus visai kas kita.

— Nuo nepriklausomybės 
atsteigimo pradžios iki šių 

■metų sausio 1 d. stipendijų 
, išduota per 14 milijonų litų, 
iš kurių valstybės iždui grą
žinta pusantro milijono litų. 

' — Kasmet Lietuvos pra
džios mokykloms reikia apie 
200 naujų mokytojų. Esa
mas Pedagoginis Institutas 
reikiamo skaičiaus mokytojų 
nesuskumba paruošti, todėl 
norima dar vieną mokytojų 
mokyklą įsteigti.

— Iš valstvbės ištaigų jau 
pradėta atleisti tos tarnau
tojos moterys, kuriu vyrai 
turi tarnvbas. 
nemažiau k?ip 
nešinės algos.

— Giedram4-1 
imti 2 lieti-—'n; 
šium su, 
svetimos v^ln-*- 
Lenku pm1'1'' 
mą, ked b 
mi, kai tuo 
byloje suimta daugiau lietu
vių nei lenkų.

— Kauno miesto burmis
tras Merkys oficialiai pa
kviestas atsilankyti Romoje.

•aisčiuje su- 
*■’ lenkas ry- 

• lupinėj imu 
rTbčs naudai. 
bcl;a triukš- 

pnrsekioja-
?"nu toje pat

ir jei ten būdamas pajėgsi Merkys kvietimą priėmęs ir 
išvengti vienos, kitos ar' netrukus tpn 
trečios įtakos.

Kokia socialinė ar politi-
nė santvarka šiandien būtų 01ga Malėjinaitė,'' 32 " metų 
naudingesnė T1 x—! y'_ 
negvildensime.
pavadinčiau,
santvarka Lietuvoj veikia 
jau 13 metai. Per tą laiko
tarpį yra padaryta daug, ir 
labai daug naudingo darbo 
Lietuvos kultūriniam ir eko
nominiam gyvenime. Tą ne-

(Iš kelionės įspūdžių)
Šio klausimo gvildenimas 

yra nedėkingas. Bet kadan
gi jis yra opus mūsų, Ame
rikos lietuvių, kasdieninio 
gyvenimo klausimas, norisi 
jį paliesti bent trumpai.

Lietuvos visuomeninis ju
dėjimas yra tampriai susijęs 
su jo vidaus politika. Dėlto 
jis mūsų, Lietuvos išeivių, 
gyvenime turi tiek daug įta
kos. Mūsų pasidalinimas į 
partijas, grupes ir grupeles 
gavo pradžią nuo anų senų 
kovos dėl nepriklausomybės 
laikų. Tie skirtumai tarp 
mūs atsirado dėlto, kad mes 
vieni vienaip, kiti kitaip 
vaizdavomės Lietuvos ateitį, 
vieni vienokios, kiti kitokios 
ii

troškom savo tėvynei ekono
minės ar socialinės santvar
kos, vieni vienus, kiti kito
kius vartoj om kovos būdus 
prieš pavergėjus. Toki skir
tumai buvo ne tik tarp Ame
rikos lietuvių: skirtumų bu
vo ir tarp tremtinių Sibire, 
ir tarp pabėgusiųjų į Prū
sus ar Rusijos gilumoj bei 
pačioj pavergtoj Lietuvoj 
bruzdėjusių ir veikusių lie
tuvių. Nors visi kovojo prieš 
bendrą priešą, nors visi jau
tė esą to paties didžio tikslo 
siekėjai, bet buvo pasidalinę 
į atskirus vienetus. Reikia 
pastebėti, kad be to kilnaus, 
idealistinio darbo-, kurį dirbo 
partijos ar grupės, pasitai
kydavo ir blogos valios.

Šiandien laisva Lietuva, 
džiaugdamosi savo nepri
klausomu gyvenimu, sėkmin
gai kovoja prieš svetimųjų 
mūsų tautai paliktas blogy
bes ir skurdą, šiandien lie
tuvių tautos jėgos Lietuvoje 
yra nukreiptos dvasinio ir 
ekonominio stiprėjimo link
me. Lietuvoj šiandien, iš bu
vusių dešimtimis prisiperė
jusių atskirų grupių, partijų 
ir partijėlių, beliko tik 3 pa
grindinės srovės, kurias su
daro dešinieji, tautininkai ir | tikėtinai milžinišką pažangą 
kairieji. Valstybės vairo galima matyti iš įvairių sri- 
priešakyj stovį tautininkai, čių statistinių davinių, ku- 
kurie save laiko nepartine. rie, tačiau, 
viduriniąja srove, bando į žmogų,^kaip akimis mato- 
silpninti kitas dvi sroves,' 
siekdami jų išnaikinimo. 
Toks valdančiųjų elgesys ke
lia daug rūpesčio ir pasipik
tinimo dešiniojoj ir kairio
joj grupėse. Tas rūpestis 
jaučiamas ir svetur gyve- 
načiuose lietuviuose, prijau
čiančiuose vienai ar kitai 
„dildinamai” vienminčių sro
vei Lietuvoj. Ypatingai A- 
merikos lietuviai, kurių pra
eities kovos dėl Lietuvos 
laisvės yra taip artimai su
sijusios su jos laimėjimu, 
kurių organizacijos yra tiek 
daug prisidėjusios atgauti, 
šiandien trokšta matyti, kad 
Laisvoj Lietuvoj visiems bū
tų gera, kad kiekvienam są
žiningam ir valstybei ištiki- 
mams lietuviui būtų lygios 
darbo ir gyvenimo sąlygos. 
Bet kadangi, Amerikos lietu
vių įsitikinimu, to nėra, to
dėl čia ir yra to nepasiten
kinimo, kuris nuolat pasi-jtybės vairo. Jiems vadovau- 
reiškia per spaudą ir viešuo
se susirinkimuose. Tačiau 
reikia prisipažinti, kad labai 
dažnai mūsų keliami nepasi
tenkinimo balsai dėl vieno 
ar kito Lietuvos vyriausybės 
elgesio būna ir nepamatuoti. Į vesta sava, pastovi valiuta; 
Gana neretai mes daugiau prie jų atgauta ir Klaipėda, 
sielojamės dėl daromų Bet būkime atviri ir pasi-
skriaudų mūsų Lietuvos sakykime, kad tokia plati
vienminčiams, negu jie pa- demokratinė santvarka Lie- 
tys. Tokiais atvejais būna tuvos sąlygose buvo netinka- 
kalta iš kraštutinesnio ele-. ma. Jos dėka į valstybinio 
mento išeinanti informacija aparato sistemą įsibruko vi- 
arba ir mūsų pačių rodomas šokio elemento; netgi prieš 
perdėtas jautrumas.

Tikrai padėčiai geriau su- ir anarchistai, kraštutinių 
prasti nepakanka skaityti ( agitacijų sudrumstoj minioj 
spaudą, asmeniškus susiraši- sužuvautais balsais buvo į- 
nėjimus su vienu ar kitu as-' ėję į seimą ir valdiškas vie- 
meniu. Nuvykus į Lietuvą tas. Jų veikimo žala buvo 
galima daugiau prisirinkti aiški, bet valdantieji nė ne
tikrų žinių, iš kurių susida-' manė reikalo taisyti. Val- 
rys teisingesnė išvada. Bet dančioji Krikščionių Demo-^

išgeriama apie 24,000 stiklų 
alaus, už ką barų savinin
kams sumokama apie 8,000 
litų. Alaus barų šiuo laiku 
Kaune yra apie 30. Restora
nų Kaune yra apie 60, ku
riuose kauniečiai jų savinin
kams užmoka per 20 tūkst. 
litų už įvairius gėrimus. Ka
vinių Kaune yra tik 3, bet 
jas kasdien aplanko apie 
2,500 kauniečių, kurie kavi
nėms už kavą kasdien su
moka apie 3,000 lt.

— Šv. Kazimiero šventę 
minint, Lietuvoje buvo iškel
tos tautinės vėliavos.

— Šiomis dienomis įsistei
gė Lietuvos ūkininkių drau
gija, kuri veiks žemės ūkio 
ministerio žinioje. Jos tiks
las bus burti lietuves ūkinin
kes moteris.

— Pernai Lietuvoje iš vi
so buvo 20,248 jungtuvės, gi
mė 57,951 kūdikis, mirė 32,- 
256 asmenys ir priaugo 25,- 
695 asmenys. Pernai mirė 
6,520 kūdikių iki 1 metų. Iš 
viso džiova pernai mirė 2,- 
120 asmenų.

— Panevėžio vyskupija 
dar šį pavasarį pradės kuni
gų seminarijos rūmų staty
bą; namai statomi arti kate
dros; jų statyba kaštuosian
ti apie 1 mil. litų.

— Miškų departamento 
žiniomis, pernai ūkininkams, 
valdžios įstaigoms, savival
dybėms, neturtėliams, baž
nyčioms, tarnautojams ir kt. 
išduota dykai miško už be
veik 5 milijonus litų.

— Netoli Tilžės vokiečių 
pareigūnai nušovė iš Lietu
vos kariuomenės pabėgusį 
dezertyrą V. Jablonskį, kurs 
Rytprūsiuose vertėsi plėši
kavimu.

— Kąuno dienraščiai rašo,

e
Žemela 

naujas d 
vidurinės 
čekoslov 
naikino, 
kančiai:

newwrk-klaipėda '
Pei Gothenbuhgą, Švediją

Pirmoji Gegužės-May 31 d.
(nepersėdant iki Klaipėdos)
Antroji Liepos-July 1 d.

Antra ekskursija va- ' 
dovauja VI. Mučins- i 
kas, švedų Amerikos j 
Linijos lietuvių sky
riaus vedėjas.
Kelionė: Gothenburg- į 
Stockholm. Iš čia lai- i 
vu “MARIEH0LM” | į 
Klaipėdą

mi mokyklų, kelių, pastatų, 
pagerintų ūkių ir kiti regi
niai. Bet yra ir kita to me
dalio pusė, kurią piešia val
dantiesiems priešingos gru
pės, vadinamos opozicija.

Valdančioji partija per vi
są laiką dėjo pastangas su
tirpinti opoziciją, ir, kiek 
tas liečia paprastą liaudį, ji 
yra daug atsiekusi. Tiesa, 
vartodama ne tik natūralias, 
bet ir dirbtinas priemones, 
vyriausybė sutirpino daug 
atskirų opozicinių grupelių, 
tačiau didžiosios, pagrindi
nės dešiniųjų ir kairiųjų 
srovės pasiliko stiprios. Rei
kia pasakyti, kad ir visuo
menėj jų įtaka yra nemaža. 
Ypač yra stipri įtaka deši
niųjų, kurie Lietuvos kūri
mosi laiku vadovavo tautos 
judėjimui ir pirmuose demo
kratinės Lietuvos rinkimuo
se buvo pastatyti prie vals-

amžiaus, dirbusi teatro bale
te nuo 1922 metų.

— Šiais metais iš valsty
bės iždo visiems valdinin
kams bus išmokėta 118 mili- 
nų litų algų. Pernai valdi
ninkams išmokėta 109 mil. 
litų.

— Kaliošų ir gumos fa
brike „Inkaras” šiuo metu 
dirba 807 darbininkai, kurių 
tarpe 517 moterų. Vyrai 
daugiausia dirba prie maši
nų? Ai ,

— Vytauto D. universitete |kad Kipras Petrauskas iš- 
praeitą rudenį buvo 2,650 iV\ks^s i Ameriką balan-
ii i • • ... . rJ rrl "1 J-

studentai ir 280 laisvieji 
klausytojai; studentų tarpe 
vyrų du kartu daugiau nei 
moterų. Lenkais užsirašiusių 
studentų yra 54; kitų tauty
bių — 39 vokiečiai, 32 rusai, 
1 danas, 3 totoriai, 2 ukrai
niečiai, 7 baltgudžiai, 2 ka
raimai, 13 latvių.

— Kaune kasdien baruose

abejingą ateitį.1 Išdava buvo 
tokia, kad 1926 m. rinkimuo
se, desperatiškos agitacijos 
dėka, Lietuvos gyventojai 
patikėjo kairiesiems valsty
bės vairą „išbandymui”. Vy
riausybę sudarė Valstiečių 
Liaudininkų Partija, bet ji 
turėjo remtis kraštutinai 
kairiaisiais ir antilietuviško
mis mažumomis, kurios savo 
reikalavimais vyriausybę iš
stūmė net iš jos programos 
ribų. Ypač akiplėšiškai vei
kė komunistai, kuriems va
dovavo iš užsienio atvykę 
žydų kilmės maištininkai. 
Jie tvėrė profesines draugi
jas ir jų susirinkimuose agi
tavo nuversti vyriausybę ir 
prisijungti prie komunisti
nės Rusijos. Komunistų gau
jos viešai ėmė paraduoti 
miestelių ir miestų gatvė
mis, dainuodami internacio
nalą; net kariams daužė ke
pures už nepagerbimą jų 
raudonos komunistinės vė
liavos. Savo keliu lerikoma- 
nai valstybės lėšomis steigė 
sau mokyklas ir vedė lenkiš
ką propagandą. Kad tokios 
padėties būtų norėjusi Valst. 
Liaudininkų Partija ir jos 
pastatytas prezidentas dr. 
Kazys Grinius, negalima sa
kyti. Bet jie gyvenimo sąly- 

ir tai su sąlyga, jei ten nu-, kratų Partija buvo ištikima gų buvo diktuojami, 
važiuosi neturėdamas iš ank- paskelbtai demokratijos idė- 

; sto susidariusio nusistatymo jai, nors ji vedė kraštą į

jant buvo paruošta ir priim
ta valstybės konstitucija, 
priimta ir pravesta žemės 
reforma, per kurią dvarų že
mė išdalinta bežemiams ir 
savanoriams, prie jų buvo į-

(Bus daugiau)
Kazys P. Vilniškis

džio 1 d. Bet ar tai nebus 
paprasta balandžio 1 dienos 
apgaulė, nes Kipras jau ke
linti metai važiuoja i Ameri
ką, bet niekada neatvažiuo
ja...

— Kaune šią žiemą gripu 
sirgo apie 20 tūkst. asmenų. 
Ligonių kasa gripu susirgu
sių asmenų gydymo reika
lams išleido per 20 tūkst. li
tų.

— Lituanistikos Instituto 
vedėju paskirtas švietimo 
viceministeris J. Masiliūnas; 
nariais paskirti prof. M. Bir-
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— Josvainių jaunalietu- Į 
viai, supykę prieš pavasari-Į 
ninkus, kad šie neatsilankė 
į jų pramogą, užpuolė juos 
ir keli pavasarininkai sun
kiai sužeisti.

— Lietuvos kariuomenės 
20 metų sukakčiai paminėti 
netrukus bus išleistas dide
lis, gražus leidinys, papuoš
tas gausiais paveikslais iš 
Lietuvos laisvės kovų ir ka
riuomenės šiaipjau gyveni
mo.

— Dusios, Metelių ir Obe- ! 
lijos ežeruose buvo sumažė- • 
jęs žuvingumas. Iš žuvinges- ■ 
nių^žeri^ tį^bar perkelta (f- ;
delis skaičius žuvų ir vėžių 
į minėtus ežerus, kad ir juo
se padidėtų žuvų ir vėžių 
veisimasis.

— Vytauto D. universite
to mokslo asmenų skaičių 
sudaro 63 profesoriai, 34 do
centai, 15 privatdocentų, 145 
asistentai ir 35 šiaip pagel- 
bininkai.

— Šachmatų žaidimuose 
Estija su Lietuva sužaidė 
lygiomis.

— Per 18 metų Palangoje 
vasarojo 60,561 asmuo. Bet 
į šį skaičių neįtraukti tie va
sarotojai, kurie ”turi priemo
nių išsisukti nuo pareigos į- j
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i tas tau 
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Salys, dr. Skardžius, dr. 
Ivinskis, prof. Jonynas, kun. 
dr. Stakauskas, dr. Šapoka, 
dr. Balys, dir. Elisonas ir 
vyr. asist. J. Ambrazevičius.

— Pernai Lietuvos plyti
nės pagamino 41 mil. plytų. 
Daugiausia plytų pagaminta 
Tauragės apskrity. Šiuo me
tu Lietuvoje veikia 305 ply
tinės.

— Latvijos kūrėjų sava
norių sąjunga buvo pasi
kvietusi Lietuvos savanorių 
s-gos pirm. ats. pulk. Gužą, 
kurs Latvijoje labai vaišin
gai priimtas.

— Lenkai nori tarp Vil
niaus ir Kauno netrukus ati
daryti pašto lėktuvų liniją.

— Prof. Avižonį, žinomą 
akių ligų specialistą, ligonė 
Tvarkūnaitė buvo patrauku
si į teismą, kaltindama pro
fesorių dėl jos apakimo; li
gonė po akies operacijos ap
ako. Teismas 
teisino.

— Airius, 
mas sostinės 
per 8.000 gyventoju, bet...
neturi viešos pirties Dzūkai, mento, per 5 mil. svarų kai- 
labai < 
dinti didžiulę pirtį.

— Suvalkijoje mirė kun. 
Jonas Kudirka, 87 metų am
žiaus, artimas dr. Vinco Ku
dirkos giminaitis, įžymus 
Suvalkų krašto švietėjas. Už 
lietuvišką veiklą rusų žanda
rai buvo ištrėmę jį į Rusijos 
gilumą, kur išbuvo 25 metus.

— Vytauto D. universite
to biblioteka šiuo metu turi 
apie 180 tūkst. knygų. Kas
met biblioteka padidėja apie 
10,000 knygų.

— Prof. Voldemaras pa
ruošė spaudai 352 puslapių 
veikalą apie anglų literatū
rą; knygoje įdėti prof. Vol
demaro versti įžymiausiu 
anglų rašytojų kūriniai ir 
paties vertėjo pratarmė apie 
anglų literatūrą.

— Kaune statomos milži
niškos klinikos, kurių staty- : 
ba kaštuos, apie 13 milijoną ; 
litų. Klinikų statybos dar- į 
bas užbaigtas šių metų ru
denį. Jos turės reikšmę n® 
tik kaip gydymo, bet ir kaip 
mokslo įstaiga. Klinikų sta- ? 
tybai sunaudota 6 mil. plY' 
tų, apie 10 mil. svarų ce*

susirūpinę pasistatv-, kių, apie 5 mil. svarų geleži
nių sijų ir t.t.-

tui sako 
vo veids
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Žemėlapių spaustuvėms 
naujas darbas. Svarbiausią 
vidurinės Europos valstybę 
Čekoslovakiją Hitleris pa
naikino , padalindamas se
kančiai: turtingiausią jos 
dalį, Čekiją, pats pasiėmė, 
menkiausią dalį, Karpatų 
Ukrainą, atidavė Vengrijai, 
vidutinei, Slovakijai, davė 
vasalinę nepriklausomybę, 
kurios pati Slovakija išsiža
dėjo antrą dieną po gavimo. 
Gal tai filosofiškas Slovaki
jos pasielgimas. Visvien to
ji nepriklausomybė būtų bu
vusi mažos reikšmės, bet 
slovakų broliams čekams 
amžinai primintų, kad ta 
mažareikšmę nepriklauso
mybę Judos kaina, brolių če
kų nelaisve, pirko. Matyt, 
slovakų vadas Tiso priėjo iš
vados, kad geriau svetimų 
jungą nešti abiem brolių 
slavų tautom lygiagrečiai, 
kad iš to abi tautos išmok
tų tarpusavyje dėl mažmožių 
nesikivirčyti ir neduoti pro
gos ar palengvinimo sveti
miems ant jų jungą uždėti. 
Slovakija dabar turės istori
nę žymę, kokios gal nei vie
na tauta pasauly neturėjo — 
trumpiausią nepriklausomy
bės istoriją: pusantros die
nos ilgumo.

Taigi, čekų ir slovakų tau
tos vėl pateko po kryžiuočių 
jungu, lietuviams gerai pa
žįstamu. Prieš 300 metų tos 
tautos, arba jų karalystės 
Bohemija, Moravija ir Sla
vai pateko po Vienos Haps- 
burgų dinastijos jungu, o 
dabar po Berlyno hitlerinin
kų nacizmu. Kadangi Berly
no vokiečiai visada buvo ir 
dabar yra griežtesni ir agre- 
syvingesni, tai šis jungas 
bus daug skaudesnis__

Pagal modernias propa
gandos gudrybes ir Hitleris 
nepasisako atvirai, kad jis 
tas tautas užkariavo, bet, 
girdi, paėmė į „globą”, va
dinamą „protektoriatu”. 
Tačiau šis imperialistų veid- 
mainybės žodis nieko negali 
suvilioti. Praktiškam gyve
nime ta „globa” reiškia nei 
daugiau, nei mažiau, kaip 
vergiją. Užkariautojai — 
globėjai čekų — slavų ūky, 
šaly, bus šeimininkai, o jie 
patys savo name bus tarnai, 
vergai. Svetimi šeimininkai 
diktuos jiems ką, kaip ir 
kiek dirbti ir nuskirs kokią 
dalį savo ūky pasigamintų 
turtų turės teisę sau pasi
likti ar sunaudoti...

Pirmas to „globojimo” pa
vyzdys ir žingsnis buvo at

Naujasis Lietuvos Uostas Tvirtai Kuriamas

ka šiuo metu tu 
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Tarp Palangos ir Latvijos 
pasienio kuriamas naujas 
Lietuvos uostas, žinomas 
Šventosios vardu, nes ten į- 
teka šventosios upė.

Dar taip neseniai Švento
joje buvo galima rasti tik 
žiaurų šiaurės vėją, stiprias 
bangas ir smėlio „dykumas”. 
Paprastai šią vietą vadinda
vo Šventosios žvejų kaime
liu. Tačiau paskutiniu metu 
Šventoji visai pakeitė savo 
veidą. Taip pat pasikeitė 
Šventosios kaimelio ir var
das. Dabar dažnai girdime 
net tris vardus: Šventosios 
uostas, šventosios žvejų 
miestelis ir šventosios va
sarvietė. Kas buvo šioje vie
toje prieš 2 — 3 metus, šios 
vietos jau nebegali pažinti. 
O ką jau besakyti apie tuos, 
kurie čia buvo prieš dešimtį 
ar daugiau metų! Juk nevel
tui sakoma, kad šventoji sa
vo veidą keičia ne metais, 

ėmimas iš čekų jų sunkiai 
uždirbto aukso rezervo, kurį 
vokiečiai keliais sunkveži
miais išsivežė į Berlyną ir 
naudos savo reikalams. Auk
so vertės buvo arti šimto 
milijonų dolerių. Milžiniškas 
turtas, atstovaująs tonus 
čekų prakaito ir energijos, 
išvežta, nei dėkui už tai ne
pasakant. Dvasinis tautos 
nuostolis negi apskaičiuoja
mas. Tauta aukštos kultū
ros, su spalvinga istorija, 
turtinga tradicijomis; darb
šti, gabi, kuri per dvidešimt 
metų nepriklausomo gyveni
mo taip, gražiai, tvarkingai 
ir pavyzdingai kūrė ir vedė 
valstybės ūkį, gamino ir 
eksportavo savo įvairius 
rinktinės rūšies gaminius, 
dabar tapo kitų pastumdė
liu, vergu.

Kodėl tokios tragedijos 
pasauly atsitinka? Todėl, 
kad nuo neatmenamų laikų 
pasauly jėga sprendė teisę. 
Todėl, kad visų žmonių pri
gimty yra brutališka silpny
bė, palinkimas jėga kitiems 
savo užmačias užmesti, ki
tiems diktuoti, kitiems šei
mininkauti, kitus versti sau 
vergauti. Toji prigimta ypa
tybė yra pas visus žmones, 
net ir mūsų tautoj, kuri, gal 
būt, kuklesnė ir teisingesnė 
už visas kitas tautas. Daž
nai tautas ištiko tragedijos 
vien dėlto, kad jos pamiršo, 
nesuprato, ar nekreipė dė
mesio į šį žmonijos įgimtą 
pobūdį. Ir čekų tragedija iš 
dalies galima panašiai aiš
kinti. Čekai griežtai laikėsi 
teisės ir garbės principo, ne
norėjo apleisti sąjungininkų, 
su kuriais buvo sutartimis 
susirišę bendrai nuo užpuoli
kų gintis. Bet tie jų sąjungi
ninkai juos apleido, sulaužė 
savo garbės žodį ir pažadus 
ir čekų kaina ir tragedija 
laikinai išvengė skausmo, 
kovos. Čekų sąjungininkų 
netikrumas buvo jau nuo se
niai matomas. Lenkai tai 
pramatė ir bent laikinai iš
vengė savo tragedijos.

Lietuvių tautai ir Lietu
vos valstybės vadams, kurie 
iš praktikos žino savo talki
ninkų netikrumą, šiam pa
vojui siaučiant, reikėtų atsi
minti, kad su jėga reikia 
skaitytis. Paskutinės pamo
kos rodo, kad Lietuvos už
sienio politikoj reikia gyvo 
veiklumo, kad per audras 
laimingai išvairuotų valsty
bės laivą.

D. Klinga.

bet mėnesiais ir savaitėmis.
Šventosios uostas dabar 

tarnauja tik artimai žvejy
bai. Netrukus jis bus pritai
kintas ir tolimajai žvejybai. 
O tai jau reiškia, kad į Šven
tosios uostą galės įplaukti 
mažesni prekybos laivai.

Geru uostu Šventoji tapti 
turi geras sąlygas. Juk čia 
ir senovėje yra buvęs uos
tas. Ir kiek yra iki šiol žinių 
užsilikę, Šventoji net konku
ravusi tų laikų Rygos uos
tui. Tik dėl Rygos uostui pa
lankių valdovų, Šventosios 
uostas jų įsakymu buvo už
piltas ir Rygai konkurencija 
sustabdyta, šventosios uos
tas buvęs užpiltas 1701 me
tais, Lenkijos karaliaus ir 
Lietuvos kunigaikščio Fri
driko Augusto įsakymu. Tai 
Fridrikas padarė, aišku, tik 
Rygos prekybinių sluoksnių 
sukurstytas.

Kad prie Šventosios upės 

žiočių uostui kurti geros są
lygos, anglų prekybininkai 
tai jau buvo seniai pastebė
ję ir rūpinosi gauti leidimą 
šioje vietoje uostą statydin
ti. Ir kiek žinoma, karalius 
Jonas HI 1685 metais tokį 
leidimą buvo davęs.

Atgavus nepriklausomybę 
ir pajūrį, vyriausybė į Šven
tosios uosto statybą atkrei
pė tinkamą dėmesį. Pirmai
siais metais jau buvo tiria
mos sąlygos ir daromi pro
jektai. Projektas buvo pri
imtas trijų etapų šventosios 
uostui augti ir plėstis. Pir
mas etapas — mažas žvejų 
uostas 2 — 4 metrų gilumo, 
antras etapas — vidutinis 
žvejų uostas 5 — 6 metrų 
gylio ir trečias etapas — 
didelis žvejų uostas 7 — 8 
metrų gylio. 1925 metais jau 
buvo pastatytas pietų molas 
380 metrų ilgio ir 1926 m. 
pastatytas šiaurės molas 
230 metrų ilgio. Taip pat pa
statyta tais metais meteoro
logijos stotis, vandens ma
tavimo stotis ir sandėliai. 
Sekančiais metais pastačius 
dar krantines ir sustiprinus 
kopas, jau ir buvo atlikta 
pirmojo etapo statyba. At
likus šias statybas, toliau 
buvo kovojama su smėlio 
užnešimais ir studijuojami 
tolimesni statybos projektai 
bei įvairūs žvejybos klausi
mai. 1938 m. buvo pastatyta 
dar 250 metrų molo. Ir kai 
bus pravestas antras numa
tytas molas ir įplauka pagi
linta iki 5 — 7 metrų, tada 
Šventosios uostas tiks ir to
limajai žvejybai. Tada bus 
galima pradėti galvoti ir 
apie silkių žvejojimą bei ap
dirbimą. O šioje srityje ke
liolika šimtų naujų žmonių 
gaus pelningo darbo. Iždas, 
turėdamas daugiau pajamų, 
savaime palengva amorti
zuos įdėtą į uosto statybą 
kapitalą. Sukūrus savo sil
kių žvejybą, tie pinigai liktų 
savame krašte.

Vyriausybė atkreipė dė
mesio ir į žvejų padargus 
bei laivus. Su vyriausybės 
parama, dabar žvejai aprū
pinami išsimokėjimui mo
derniais laivais — kuteriais. 
Šių kuterių statyba buvo at
likta čia pat vietoje, uosto 
dirbtuvėse, tik motorai buvo 
įvežti iš užsienio. Tokiais 
kuteriais žuvys greičiau pri
statomos į krantą, o be to, 
ir žvejai jūroje yra sauges
ni. Tokiu kuteriu per metus 
galima sugauti iki 30,000 kg. 
žuvies. Vienas kuteris, žiū
rint motoro brangumo, kai
nuoja apie 15,000 litų ir 
daugiau, kuris atiduodamas 
3 — 4 žvejų grupei išsimo
kėtinai.

Kartu su uostu dabar ku
riasi ir modernus žvejų mie
stelis. Vedamos naujos gat
vės, platinami keliai, — vieš
keliai ir statomi mūriniai 
modernūs žvejams namai. 
Namai, kaip ir kuteriai, su 
visu sklypu duodami žve
jams išsimokėti ilgiems me
tams. Dabartiniu metu Šven
tojoje yra žymiai didesnis 
judėjimas kaip prieš 2 — 3 
metus. Tas judėjimas dar 
daugiau padidėtų, jei čia įsi
kurtų viena kita pramonės 
įmonė, kurios šių vietų gy
ventojams duotų darbo.

Nėra čia pamiršti žvejų 
švietimo ir socialiniai reika
lai. Pastatyta moderni, dide
lė pradžios mokykla su žve
jų skyriumi. Neseniai įsteig
ta viešoji valstybinė biblio
teka. Socialiniams žvejų rei
kalams aprūpinti yra įsteig
tas savišalpos ir mirties fon
das, kurio tikslas yra padėti 
nelaimės ištiktiems žvejams
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Parslveškite savo gimines! Reikalaukite vel
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Dienas kreipkitės į:

CUNARD WHITE STAR 
25 Broadway, - New York City

ar jūroje žuvusio šeimos na
riams.

Moderniojo šventosios 
miesto planą parengė Vidaus 
Reikalų Ministerijos Staty
bos Inspekcija. Pagal tą pla
ną Šventosios miestelio žemė 
suskirstyta į 400 atskirų 
sklypų, po maždaug 2,500 
kv. metrų kiekvienas. Iš to 
matyti, kad per eilę metų 
čia įsikurs modernių 400 
žvejų kolonijų — sodybų.

Tiesa, susisiekimo reikalai 
čia daug dar reikia tvarkyti. 
Jau laikas būtų pagalvoti 
Šventosios uostą sujungti 
geležinkeliu su Darbėnais 
arba su Kretinga. Juk Šven
tosios uosto plane yra numa
tyta geležinkelio stočiai vie
ta, taigi, ir planą dirbant 
buvo galvojama, kad gele
žinkelis čia būtinai reikalin
gas.

Šventojoje būtų labai nau
dinga įsteigti amatų mokyk
lą. Toje mokykloje būtų vie
nas skyrius pritaikytas žve
jų laivų statybai. To sky
riaus mokiniai didesnę mok
slo dalį ir praktiką galėtų 
atlikti uosto'dirbtuvėse, ku
rias irgi reiktų praplėsti. 
Taigi žvejų vaikai galėtų iš
mokti naudingų amatų.

1937 m. atlikus Švento
sios matavimus, atitinkamas 
plotas paskirtas vasarvietei 
plėsti. Per 20 ha žemės jau 
apsodinta pušaitėmis. Tai 
bus ramusis Lietuvos kuror
tas, kuriame be žvejų daine
lių, irklų pliauškėjimo ir pu-

NEW FOOD-KEEPING MIRACLE...NOW AT OUR STORE

MADE ONLY BY GENERAL MOTORS
PASTATYTAS VISIŠKAI NAUJU PRINCIPU

Ateikite. Pamatysit, kaip naujas „’Cold-Wall” 
Principas užlaiko net ir labiausiai gendančius 
valgius dienomis ilgiau, negu kada nors pir
miau. Prailgina Jų original! ŠVIEŽUMĄ — pa 
laiko TURTINGĄ MAISTINGUMO VERTŲ — 
sutaupo AUKŠTĄ ŠVIEŽUMO SKONĮ. Maistas 
neišdžiovinama drėgmę ištraukiančio oro judė
jimo.

Tiktai Frlgldaire duoda Jums ŠĮ revoliucinį 
pagerinimų. Ir pastato jus METAIS PRIEKIN 
kiekvienu atžvilgiu ... su elegantišku nauju mo
derniu stilium . . . nauju MEAT-TENDER švie
žiai mėsai . . . naujais SUPER-MOISĮ HYDRA- 
TORS šviežioms daržovėms . . . Tikrais QUIC- 
KUBE TRAYS greitam plytelių paliuosavlmul... 
Betgi jis kainuoja ne daugiau kaip PAPRASTAS 
„pirmos eilės” šaldytuvas! Įsltlkinklt i 5 minu
tes. Nepirkit iki pamatysit mūsų Pademonstra
vimą. Ateikit šiandien.

PATOGŪS TERMINAI, NET IKI 25 C. Į DIENĄ.

PAMATYKIT DEMONSTRAVIMĄ DABAR!
TIKTAI FRIGIDAIRE TURI METER-MISER

LABAI SUMAŽINA 
ELEKTROS VAR- 
TOJIMĄ — kadan- 
gi tai yra Papras- 
člausias šaldymo 
Mechanizmas Ka- (E/*-'
da Pastatytas . . . 
ir kada mechaniz- 
mo dalių nesiran- 
da, Jos nesunaudo- 
ja elektros bei ne- 
nudyla. Nematomas, negendantis, visiškai užda
rytas nuolatos aliejuje. Jums duodama 5 metų 
apsaugos planas, kuris yra paremtas General 
Motors.

433 Graham Avenue,
FKIEDMAN MUSIC SHOP

Tel. EVergreen 8-4798 Brooklyn, N. Y.

PALAIKYKIME VILNIE
ČIŲ SPAUDĄ

Vilniaus lietuvių spauda 
galėtų būti pavadinta lietu
vybės barometru lenkų pa
grobtoje Lietuvoje. Lietuviš
kai spaudai, apskritai, nėra 
lengva, tai ką bekalbėti apie 
Vilnijos spaudą.

Amerikos lietuviai yra pa
kartotinai ir iškilmingai pa
sižadėję remti brolius vilnie
čius, kaipo lietuvių tautos 
dalį, moraliai ir materijaliai. 
Tą savo pažadą turėtumėm 
vykdyti nuoširdžiai ir no
riai. Vienas geriausių paža
dų pildymo būdų, be abejo
nės, yra vilniečių spaudos 
nuolatinis rėmimas, užsisa
kant vieną ar kelis jų laik
raščius. Reikalinga, kad šis 
paraginimas pasiektų kiek
vieną Amerikos lietuvį. Gali 
būti, kad atskiram žmogui 
keblu Vilniaus laikraščius 
užsisakyti, tai draugijų se
kretoriai gali čia pagelbėti 
ir draugijų valdybos savo 
paraginimais galėtų čia la
bai daug vilniečiams patar
nauti.

Iš vilniečių laikraščių la
biausiai paremtinas „Ai
das”, spausdinamas tris kar
tus savaitėje; jo kaina 3 
dol. metams. Adresas: „Ai
das”, Wilno, ui. Dąmbrow- 
skiego 5-1.

šų šlamėjimo, kito jokio 
triukšmo nebus.

(Iš Lietuvos Aido)

Mokestį galima siųsti paš
tu, galima ir čekiais. Būki
me vilniečių draugai ne vien 
žodžiu, bet ir darbu.

L.A.D.

Vienas iš didžiausiu 
šalies ’’Mutual” 

Taupymo 
Banku 

J

Kasdiena vis daugiau ir daugiau žmonių atranda 
parankumą ir pagalbą taupymui, kurią suteikia 
Williamsburgho Bankas.

Šis „Mutual” Taupymo Bankas veikia be jokių 
akcininkų, tik savo taupytojų labui. Jis išmokėjo 
paprastų nuošimčių dividentus be pertraukos nuo 
1851 m.

FOUNDED 1851 TO SEIVE THE FAMILIES OF BROOKLYN AND LONG ISLAND

CENTRAL OFFICE: HANSON ASHLAND PIACES

WILLIAMSBURGH OFFICE: BROADWAYa/DRIGGS AVE.
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— Kauno apylinkės teis
mas apverstas dideliu skai
čiumi bylų; šį teismą į die
ną aplanko per 2,500 asme
nų.

— Vilniaus lietuviai ta
riasi įsteigti politinę partiją, 
kuri jungtų visus Vilniaus 
krašto lietuvius. Lenkijoje 
leidžiama partijoms veikti, 
jei tik jos neišeina iš nusta
tytų įstatymų ribų.

— Polekėlėje, Šiaulių val
sčiuje, sudegė bažnyčia; gai
sro priežastis neaiški; nuo
stolių per 60 tūkst. litų.



S*!"!
Kovo 24 d., 1939 m.

; Kovo 24 (

ELIZABETH, N; J.

Reading, o baigiant iškilmes 
— kun. Garmus iš Easton.

Sekmadienio rytą per 9 
vai. mišias mokyklos vaiku
čiai atgiedojo didesnę dalį 
mišių gregorijoniškai.

Didysis choras visus tris 
vakarus giedojo gražius, me
lodingus Stearns’ Mišparus.

lietės su pirm. T. Pečiukaity- 
te.

Visi kalbėtojai išreiškė 
savo didelį pasitenkinimą 
kun. Simonaičio veikla, jo 
atliktais darbais ir linkėjo 
jam dar daug, daug metų 
dirbti Elizabethe.

Visiems sveikintojams, va
karienės ruošėjams, atsilan
kiusiems, visiems darbuoto
jams klebonas kun. J. Simo
naitis pareiškė nuoširdų pa- į choro iš Shenandoah rengia- 
dėkos žodį savo jautrioje si 20 narių dalyvauti Lietu- 
kalboje.

Sukakties proga kun. Si- ro^os me^u ; 
monaitis susilaukė daug • -
sveikinimų telegramomis? aP^e 50 narių.

Girdisi balsai! Sesučių ka- 
zimieriečių rėmėjų draugija 
rengiasi prie pramogos sesu
čių naudai.

Skaitau „Muzikos Žinio
se”, kad iš „šv. Jurgio par.

vių Dienoje New Yorke, Pa-

Argi taip? Rodos, choras

linkėjimus ir pagarbą 
Simonaičiui. Atėjus į 
iškilmių kaltininkui, 
choras, komp. Žilevi- 

vedamas, užtraukė'

Pagerbė kun. Simonaitį
Kovo 19 d. sukako lygiai 

penkiolika metų, kai kun. 
Juozas Simonaitis klebonau
ja šv. Petro ir Povilo para
pijoje. Parapijos veikėjų ko
misija su kun. M. Kemežiu 
priešaky suruošė savo kle- 

. bonui pagerbti vakarienę, 
kurioje taip pat paminėta ir 
klebono Globėjo diena. Taigi, 
praeitą sekmadienį Elizabe- 
the buvo nepaprasta puota 
dvigubai iškilmei — klebo
navimo 15 metų sukakčiai ir 
vardadieniui — paminėti.

Par. salė buvo užpildyta 
parapijiečiais, svečiais iš 
apylinkės ir miesto atsto
vais, kurie atėjo pareikšti 
savo 
kun. 
salę 
par. 
čiaus
s*veikinimo dainą ir galingai 
palinkėjo ilgiausių metų.

Vakaro programai suma
niai ir nuotaikingai vadova
vo kun. M. Kemežis. Sveiki
nimo kalbas pasakė kun. J. 
Šeštokas, kun. J. Balkūnas, 
kun. M. Pankus, kun. Ig. 
Kelmelis, adv. J. Petrikas, 
red. J. B. Laučka, muz. Vis
minas, teisėjas S. La Carte, 
teisėjas J. McGuire, tarybos 
narys Thomas Ford, buv. ta
rybos narys James Clowley, 
choro pirm. A. Plungis, šv. 
Kazimiero dr. pirm. J. Kalei- 
nikas, piliečių klubo pirm. 
A. Savickas, šv. Jurgio dr. 
pirm. D. Aniulionis, p. Žile- 
vičienė, J. Kemežis iš Kear
ny, tretininkių pirm. Kačio- 
nienė, šv. Onos dr. pirm. 
Paulikienė, Apaštalystės dr. 
pirm. Kavojienė, Amž. Ro
žančiaus dr. pirm. Milukienė, 
šv. Rožančiaus dr. pirm. Ber
notienė, A. Trečiokas iš 
Newark, Saliklis; gėlių bu- 
ketą įteikė vyčių kuopa.

Miesto vardu sveikino ma- 
yoras James Kirk, kurs pa
sakė ilgesnę kalbą; jis buvo 
atsilankęs su žmona.

Vakarienės pradžioje kle
boną įspūdingai sveikino 
par. mokyklos vaikučiai, se
selių pranciškonių išmokyti. 
Sveikinime dalyvavo per 40 
vaikučių ir kiekvienas jų pa
sakė atitinkamus sveikinimo 
žodžius.

Vakarienės šeimininkėmis 
buvo Kirvėlėvičienė, Vaitulio 
nienė, Bunienė, Norbutienė, 
Savickienė, Goštautienė, De
gutienė, Liutvinienė, Grin- 
cienė, Baronienė, Lisevičie- 
nė, Musikevičienė, Tumienė. 
Prie stalų patarnavo soda-

Sveikintojų tarpe paminėti
ni kun. dr. J. Navickas, Lie
tuvos gen. konsulas J. Bu
drys su šeima, konsulas 
Daužvardis su šeima, kun. 
dr. J. Starkus, kun. Milukas, 
kun. Vasys, kun. Stonis, Kra- 
likauskų šeima, kun. Jurai- 
tis, Bacevičiai iš Floridos, 

,kun. J. Dambrauskas, sesu
tės pranciškonės, kun. dr. A. 
Bružas. T. B.

ROCHESTER, N. Y.

BRIDGEPORT, CONN.

Bridgeporto choro gabus 
» jaunimo būrelis pasiryžęs 

daug pasidarbuoti ir su- 
. traukti visą Bridgeporto 

jaunimą no choro globa.
Choras jau įsiregistravo į 

Pasaulinės Parodos Lietuvių 
Dienos dainos programą, 
rugsėjo 10 d., New Yorke. 
Jau pradėjo mokytis dainas 
parodai ir giesmes Vely
koms.

Parengimams nustatytos 
dienos: kovo 25 d. choro 
„card party”; balandžio 16 
d. Sodalicijos mergaitės ren
gia dainų ir šokių vakarą; 
balandžio 30 d. priaugančių
jų choras rengia vakarą; 
gegužės 14 d. didysis par. 
choras rengia Motinų Dienos 
vakarą.

Visi malonėkite šias die
nas atsiminti ir nieko jose 
nerengti, nes tai jaunimo ir 
parapijos parengimai. Visi 
padėkime mūsų sunkiai dir
bančiam jaunimui.

Lietuvaitė.

Kovo 8 d. Genese ligoninė
je mirė Marijona Stanienė. 
Pašarvota buvo savo namuo
se, 943 D Avė. Daug lanky
tojų ją aplankė. Karstas tie
siog skendėjo gyvam gėlyne. 
Palaidota kovo 11 d. iš šv. 
Jurgio lietuvių bažnyčios, 
kur atlaikyta 3 mišios. Be 
kleb. kun. Bakšio, mišias 
laikė kun. S. P. Lococo, C.S. 
B. ir kun. W. O. Regan, C.S. 
B., abu iš Aquinas Institute, 
kurį sūnus Vincas jau ket
virti metai lanko. Pamaldose 
patarnavo Aquina Institute 
šeši klierikai; karstą nešė 
Vincuko mokyklos draugai. 
Velionė palaidota Holy Se
pulcher kapinėse.

Marijona Stanienė (Bara
nauskaitė) gimus 1899 m. 
kovo 25 d. Ivoniškių dvare, 
Gudelių parapijoj. Į Ameri
ką atvažiavo 1913 m. 1919 
m. rugsėjo 8 d. ištekėjo už 
Vinco Stanio. Augino vieną 
sūnų, Vincuką, ir leido jį 
į aukštesnį mokslą. Priklau
sė prie šv. Marijos moterų 
pašalpinės draugijos; mote
rys ją gražiai iš bažnyčios 
palydėjo.

Marijona paliko liūdinčius 
vyrą Vincą ir sūnų Vincą 
Stanius, tėvelį ir brolį Stasį 
Lietuvoje, seserį D. Juodžiu- 
kinienę Argentinoje.

buvo 
kun.

SHENANDOAH, PA.

Reiktų Kudirkos gabumo 
išpasakoti apie 40 vai. atlai
dų įspūdingumą ir Maironio 
ar Jakšto poezijos pasakyti 
apie gražumą ir iškilmingu
mą tos šventės!

Gabių pamokslininkų tar
pe buvo kun. Klevinskas iš 
Minersville, kun. Laumakis 
iš St. Clair; kun. Mockus iš 
Coaldale, kun. Alauskas iš

Kovo 5 — 12 d. čia 
misijos, kurias vedė 
Gabrielius, pasijonistas. Į 
bažnyčią vakarais pamokslų 
pasiklausyti žmonių prisi
rinkdavo pusėtinai. Pamoks
lai gyvi, įdomūs.

Tėvas Gabrielius labai tin
ka duoti misijas tokiose pa
rapijose, kur apščiai „ben- 
drafrontininkų”, tad nenuo
stabu, kad vietos „bendra- 
frontininkų” draugams nela
bai 
kai

patiko misijonieriaus 
kurie pamokslai.

Ant. Žiemys.

BALTIMORE, MD.

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

jos— Masandukienė ir 
jaunesnė duktė su kitais pa
žįstamais, viso 5 asmenys, 
automobilium važiavo į Gai
lestingų Seserų, Dalias; Pa., 
vienuolyną dalyvauti kitos 
dukters iškilmingame priė
mime į seserų luomą. Kal
nuose keliai buvo tiek ap
snigti, kad turėjo nutraukti 
kelionę ir grįžti atgal. Iš 
Elzenton, Pa. per telefoną 
pasikalbėjo su dukrele ir 
grįžo namo.

— Pereitą savaitę čia bu
vo net 5 laidotuvės. Mirė J. 
Brazis, J. Žvirblis, M. Miko- 
laitienė, S. Raguckienė, G. 
Šumskienė.

— Kovo 17 d. šv. Vardo 
dr-jos vyrai paskyrė 25 dol. 
gėlėms altoriams puošti per 
Velykas.

— Pereitą savaitę 3 kita
tikis suaugusios moterys 
pakrikštytos. Kovo 18 d. va
kare matėme, kaip kun. Men- 
delis krikštino vieną mote
riškę. Po krikšto naujoji ka
talikė atliko pirmą išpažintį. 
Vienas negras mokosi tikėji
mo tiesų ir neužilgo bus ir 
jo krikštas. J. K.

SO. BOSTON, MASS.

Lietuvos 
kūrimosi 
gana įdo- 

dvasios.

išpažintį ir, aplamai, susitai
kinti su Dievu.

Kviečiami visi lietuviai iš 
Jersey City ir iš apylinkės 
atsilankyti į tas rekolekci
jas ir pasinaudoti Dievo ma
lonėmis.

Žaidimų vakaras
Kovo 19 d. par. salėje įvy

ko kortų ir bunko vakaras. 
Atsilankė tokie žymūs biz
nieriai iš Newarko, kaip 
Kralikauskai ir Bujauskai, 
uolūs „Amerikos” skaityto
jai ir rėmėjai. Labai buvo 
malonu matyti p. Bujauską 
ir jo žmoną Julijoną Mila
šiūtę, kurie neseniai apsive
dė ir pirmą kartą po vedybų 
pasirodė. Su jais atsilankė 
ir art. Jonė Žukauskaitė. Iš 
vietinių biznierių matėsi p.p. 
Ragauskai, uolūs parapijos 
rėmėjai ir daugelis kitų ge
rų parapijiečių.

Sumaniai ir uoliai darba-

SUKAKTĮ MININT

„Už Tėvynės laisvę”
Kovo 12 d. bažnytinėje sa

lėje Marianapolio studentų 
grupė suvaidino 4 veiksmų 
dramą „Už Tėvynės laisvę”. 
Veikalas vaizduoja „Lietu
vos savanorių ir kaimiečių 
kovas su lenkais 
nepriklausomybės 
laikais. Veikalas 
mus ir patriotinės
Jauni studentai gyvai ir ge
rai suvaidino, todėl žmo
nėms veikalas ir vaidinimas 
labai patiko. Protarpiais'vos^ lrustistas Lipinskas su 
vaidintojai stud, padaina-, sav° žmona, p p. Zimkai, M. 
vo keletą liaudies dainelių A x-~
ir komiškų duetų, akompa
nuojant broliui Baniui. Va
karą pradėjo kleb. kun. P. 
Virmauskis, trumpą -prakal
bėję pasakė kun. dr. Paulu- 
konis, o atskiras programos 
dalis aiškino iš vaidintojų 
grupės Balys Laučka.

Nors per visą dieną siau
tė smarki sniego audra ir 
beveik visą Bostoną „paka- 

Ivojo” po sniegu, bet į vaka
rą atsilankė keli šimtai žmo
nių. Ypatingai matėsi daug 
jaunų panelių...

Iš šib vakaro kolegijai 
liksią apie šimtinė. Tai ge
ras bostoniečių pasirody
mas.

Paskaita apie Lietuvą
Kovo 5 d. L. Vyčių 17 

kuopos iniciatyva bažnytinėj 
salėj buvo .suruošta ilius
truota paskaita apie Lietu
vą. Kalbėjo kun. K. Jankus. 
Aiškino iš savo kelionės po 
Lietuvą ir rodė atvaizdus iš 
savo nuotraukų. Nors prele
gentas čia augęs, bet reikėjo 
stebėtis, kaip jautriai suge
bėjo apibūdinti Lietuvos į- 
vairias vietas, šventoves, 
žmones ir gamtą. Žmonių 
buvo pilna sale. Skirstyda
miesi pageidavo, kad dau
giau panašių paskaitų būtų 
suruošta. Teko patirti, kad 
prelegentas ruošia medžiagą 
paskaitoms apie atskiras 
Lietuvos gyvenimo sritis. 
Lauksime.

ir A. Andriušl’evičiūtės, O. 
ir E. Linkaitės, M. ir O. Ba- 
sanavičiūtės.

Dovanų buvo daug ir įdo
mių. Nors žmonių ir nedau- 
giausiai atsilankė, bet visas 
vakaras labai jaukiai praėjo 
ir paliko visiems gerą įspū
dį.

Noriu pridėti ir savo kelis 
žodžius, minint M. Zujaus 
sukaktį. Žinau, kad apie j\ 
bus plačiai rašoma, todėl ra
šysiu labai trumpai.

Susitikau su juo Lietuvoje 
1920 m. Tada tarnavau ka
riuomenėje. Nežinau, ar jis 
buvo „Lietuvos Liuosybės 
Sargų” narys, bet įstojo į 
karo mokyklą, kur paragavo 
lietuviškos kariuomenės ko
mandos, dėvėjo kario unifor
mą. Susitikdavom, kai par- 
vykdavau iš fronto.

1920 ar 1921 m. vasarą 
Kaune per pavasarininkų 

i kongresą, Liaudies Namii 
^salėje, supažindinau jį su p. 

Kazyte, kurią jis pamilo vi
sam laikui. Su ja jis apsive
dė ir laimingai gyvena.

Aplinkybėms susidėjus, 
Matas vėl grįžo į Jungt. A- 
merikos Valstybes, nors 
Kaune buvo siūloma kelios 
atsakingos vietos. Matyti, jo 
širdį traukė užjūrio lietu
viai.

Linkiu dar ilgų, laimingų 
metelių nenuilstančiai dirbti 
tarp savo Tautiečių.

J. K. M.

Keliaukite į Lietuvą
PER

HOLLAND-AMERICA

S.S. NIEUW AMSTERDAM 
Flagship of the Holland-America Line

šiuo laivu Išplauks Iš New Yorko

Gegužės-May 23 d., 1939
Lietuvos Vyčių ekskursija l Lietuvą 

per Rotterdamą

Kiti išplaukimai iš New Yorko: 
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 Į

HOLLAND - AMERICA LINE

NEWARK, N. J.

GREAT NECK, L. I.

Gavėnios metu kitur po 
truputį veikiama ar baliavo- 
jama, bet mes tikrai nieko 
neveikiam. Prieš gavėnią čia 
buvo daug parengimų, be
veik kiekvieną savaitę. Ka
talikų paskutinis parengi
mas buvo Lietuvos nepri
klausomybės sukakties mi
nėjimas. Mūsų komunistai 
pereitą sekmadienį turėjo 
kažin kokį koncertą ir šo
kius.

JONIAI

Visus Ame 
įejsbiM 
msiršfi*

B#*®

i, Labor I 
iii, popiet

Balians P> 
rianapoh'o K

koncertas ir 
^programą 
pranešta kil 
Dabar tik w 
kad Mariam

Lietuva filmose
Broliai Motuzai’ pareitą 

sekmadienį rodė gražias fil
mas mūsų par. bažnytinėje 
salėje. Filmos gražios ir įdo
mios. Rodė ir gražų olandų 
laivą Nieuw Amsterdam ir 
visus ragino važiuoti su vy
čių ekskursija geg. 23 d., 
Lietuvon. Daug tuo įdomau
jasi. Pr.

JERSEY CITY, N. J.

Metinės rekolekcijos
Šv. Onos par. bažnyčioje, 

Grand St. ir Manning Ave., 
metinės rekolekcijos prasi
deda sekmadienį, kovo 26 d. 
7:30 vai. vak. Tęsis visą sa
vaitę, iki balandžio 2 d. Ry
tais mišios bus 9 vai., vaka
rais 7:30 vai. du pamokslai 
ir palaiminimas Švč. Sakra
mentu. Išpažintis rytais 
prieš mišias ir vakarais po 
pamaldų. Rekolekcijas ves 
žinomas pamokslininkas 
kun. J. Balkūnas, Maspetho 
klebonas.

Rekolekcijos geriausia 
proga pagalvoti apie amži
nąsias tiesas, sutvarkyti sa
vo gyvenimą, atliekant gerą

Mūsų vyčiai, tiesa, stip
riai veikia. Pereitą savaitę 
turėjo metinę Komuniją ir 
pusryčius. Visi nariai daly
vavo ir bendrai džiaugėsi. 
Kun. Powers, naujas vika
ras, dalyvavo pusryčiuose ir 
labai gražią kalbą pasakė 
apie lietuvius; kalba visiems 
patiko. Jis pranešė, kad kiek 
tik galės, patars ir dirbs su 
mumis. Pusryčių metu nu
trauktas paveikslas, kurį 
valdyba žada įdėti daugely 
laikraščių. Paveikslas bus 
matomas šios dienos „Great 
Neck News”, kitą savaitę 
„Amerikoje”, o vėliau „Vy
tyje”.

Jau daug naujų narių pri
sirašė prie mūsų kuopos. Per 
3 mėnesius priėmėm 10 nau
jų narių. Kadangi dabar yra 
vyčių naujas vajus, tad la
bai tinka naujų narių paieš
koti. Centras mums prane
šė, kad mes esame antroj 
vietoj šiame vajuje. Jaunie
ji, kurie dar nepriklausot ir 
tėveliai, kurie turit jaunuo
lių, prašom raginti jauni
mą prie mūsų prisirašyti, 
kad visi galėtumėm bendrai 
dirbti Dievui ir Tėvynei.

Vietinis.

MOTERŲ SĄJUNGOS AP
SKRITIES SUVAŽIAVIMAS

Verbų sekmadienį, balan
džio 2 d., Angelų Karalienės 
par. salėje, Brooklyne, šau
kiamas Moterų Sąjungos 
New York ir New Jersey ap
skrities suvažiavimas, kurio 
pradžia 2 vai. popiet.

Visos kuopos prašomos 
atsiųsti savo atstoves; yra 
labai svarbių reikalų aptar
ti.

S. Subatienė, 
apskr. pirmininkė.

L. Vyčių 29 kp. susirinki
me buvo atsilankę kun. Ig. 
Kelmelis ir kun. Alf. J. Pan
iekas, C.SS.R. ir pasakė įdo
mias kalbas.

Pranešta apie apskrities 
suvažiavimą, įvykusį Great 
Necke. Apskrities šokiai į- 
vyks balandžio 29 d. šv. Jur
gio par. salėje, Newarke. 
Kovo 30 d. bus „pergalės va
karas” kėglių (bowling) lai
mėtojams. Mišruose žaidi-i 
muose šiuo metu pirmauja 
Pr. Bernotaitė, J. Grima- 
lauskas ir V. Sabatas.

Po susirinkimo įvyko 
„Professor Quiz” valandėlė, 
kurioje pirmą vietą laimėjo 
O. Barkauskaitė, antrą J. 
Grimalauskas.

Kovo 19 d. mūsiškiai žai
dėjai susitiko su Linden ko
manda. Žaidimo daviniai:

814 770 774

29 Broadway, New York,N.Y.

Newark
Laukžemis 147 171 135
Banis 150 132 172
J. Montvydas 127 143 —
Grimalauskas — — 147
Barkauskas 149 182 214
Daukšys 204 171 159

• 777 799 827

Linden Greens
Matulonis 192 132 148
V. Kruze 162 146 135
Dambrauskas 146 172 154
Lenorth 139 159 157
A. Savickas 175 170 180

Kovo 26 d. bus žaidžiama 
su Elizabetho komanda. Žais 
merginų ir vaikinų koman
dos. F. V.

Kaip, sunku pažinus žmo
nes, neniekinti jų! Reikia 
nuolat mąstyti apie savo 
silpnybes ir apie tai, kaip 
jos būtų pasireiškusios, 
esant kitokiomis sąlygomis 
ir, jei nepasireiškia, tai 
kaip maža čia mūsų pačių 
nuopelno.

— Marija Pečkauskaitė.

Velykų Specials
Kryželiai ir užrakteliai..............................
Stebuklingi medalikėliai .............................
Deimanto žiedai .........................................
Rankiniai laikrodėliai (Wrist Watches)

nuo $1.25
1.25
6.75
1.95

W GRUEN CURVEX COUNTESS
Full-size 17 jewel Precision 

m movement actually curved to 
H fill che wristform case. Yellow 

M or white gold tilled case$42.50

Šiuomi maloniai esate kviečiami aplankyti mūsų 
naujų religinių prekių skyrių. Suvenyras bus duoda
ma kiekvienam atsilankiusiam. Jokio pirkimo nerei
kalinga.

Robert Lipton
Laikrodininkas nuo 1892 m.

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

Skyriaus krautuvė 206 W. Front St., Plainfield, N. J.

© J. B. S. CO.

netoli Manhattan

Leoskite perstatyti Jums 
Vėliausių Pavasarinių Madų 

Vyriškas Skrybėles Ir Reikmenis.

Mes laikome visą eilę

STETSONO SKRYBĖLIŲ IR 
MANHATTAN MARŠKINIŲ 
taipgi didelis pasirinkimas puikių 

vyriškų reikmenų.

Užeikite Ir pasirinkite sau naujus 
Velykoms apredalus.

Asmeniško Patarnavimo Krautuvė

JACK LEVY
679 Grand St., Brooklyn

Ave. Tel. EVergreen 7-3958

Lietavos lais 
felo vardas 
’•{S LAISVI

W praš 
hir jie lai 
15ils auk 
štiš. Bilietą 
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dol
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lauskienė, A 
Daubaras, I 
Evytienė, U 
Mažeika, S, 
Zaukas, K. 
Galeros, V. 
AL Stankevi 
nė,P. Grigie: 
O.DobrovoIs 
kmiene, R. 1

staigoje lanl 
mite ir te 
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slovakiįoy 
Londone i 
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Rotterdam#
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-AMERICA LINE 
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d. bus žaidžiama 
ho komanda, žais 
vaikinų koman-

F. V.

Visus Amerikos skaityto
jus, jos bičiulius, jų pažįsta
mus ir šeimas maloniai kvie
čiame atsilankyti į šaunų 
AMERIKOS PAVASARIO 
BALIŲ, kurs įvyks Atvely
kio sekmadienį, balandžio 16 
d., Labor Lyceum salėje, 4 
vai, popiet.

Baliaus programoje: Ma
rianapolio Kolegijos studen
tų vaidinimas, nepaprastas 
koncertas ir šokiai. Apie vi
są programą bus smulkiau 
pranešta kitame numeryje. 
Dabar tik norime pasakyti, 
kad Marianapolio studentai 
vaidins turiningą dramą iš 
Lietuvos laisvės kovų. Vei
kalo vardas — UŽ TĖVY- 
YĖS LAISVĘ.

Visi prašomi atsiminti, 
kur jie laukiami balandžio 
16 d. Iš anksto prašome ruo
štis. Bilietai jau platinami. 
Bilietai po 50 centų. Rezer
vuotos vietos po 75 c. ir 1 
dol.

Bilietus platina:
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, P. Grigienė, S. Subatienė, 
O. Dobrovolskienė, E. Vaite- 
kūnienė, R. Kašėtienė.

Baronaitė Vytauto Didžiojo 
universitete yra kūno kultū
ros katedros asistente.

Kapit. A. Petruškevičius 
dirba ginklavimosi valdybo
je ir labai domisi ugniagesy- 
ba. New Yorke kapitonas 
lankys ugniagesių komandų 
viršininkų mokyklą. Jis ap
sistojęs pas savo giminaitį 
Juozą Bulevičių. šią savaitę 
kapit. Petruškevičius išvyko 
aplankyti savo gimtinį 
Homestead, Pa.

J. Zakarauskas, Elizabeth, 
N. J.; J. Račkus, Newark, 
N. J.; P. Kančius, Harrison, 
N. J.; M. Andriuškevičiūtė, 
Jersey City; J. Kulikaitis, 
Paterson, N. J.; W. Pakin
kis, Central Brooklyn, V. 
Rokus, Maspeth.

Nutarta išrinkti dar po du 
asmenis iš kiekvieno choro. 
Sekantis susirinkimas bus 
Maspethe.

Po susirinkimo buvom pa
kviesti prie stalų, prie pa
ruoštų užkandžių, kuriuos 
parūpino vietinio choro mer
gaitės. V. Rokus.

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

L. VYČIŲ EKSKURSIJA 
LIETUVĄ IŠPLAUKS 

GEGUŽĖS 23 D.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

LANKĖSI SVEČIAI 
IŠ LIETUVOS

LANKĖSI SUSIVIENYMO
SEKRETORIUS

Kovo 19 d. Brooklyne lan
kėsi LRKSA. centro sekreto
rius Vincas Kvietkauskas. 
Apreiškimo parapijos salėje 
buvo sušauktas kuopų veikė
jų susirinkimėlis, kuriame 
svečias išaiškino Susivieny- 
mo tvarką. Susiv. kuopų vei
kėjai labai dėkingi p. Kviet- 
kauskui už atsilankymą. Čia 
pat kai kurie pasižadėjo 
energingiau pasidarbuoti Su- 
sivienymo labui.

Pasirodo, kad Susiv. auga 
ir nariais ir turtu. Kiekvie-1 
nam lietuviui katalikui, ypač 
jaunimui, yra graži proga 
prisirašyti prie šios seniau
sios katalikų organizacijos parodoje stato Muzikos — 
ir joje apsidrausti.

„Amerikos” skaitytojai 
galėjo pastebėti, kad mūsų 
laikraštyje vis daugiau ir 
daugiau biznierių skelbiasi 
ir tuo paremia mūsų laikraš
tį. Žinoma, jie skelbsis nuo
lat, jei iš savo pusės susi
lauks laikraščio skaitytojų 
paramos.

Kviečiame savo skaityto
jus, ypač dabar, ateinan
čių Velykų švenčių proga, 
reikalui esant pirkti savo 
pirkinius bei kitais reikalais 
kreiptis pas tuos biznierius 
bei profesionalus, kurie skel
biasi „Amerikoje”.

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.

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,

FEDERACIJOS
SUSIRINKIMAS

ĮVAIRIOS ŽINIOS

New Yorko pasaulinėje

CHORŲ SĄJUNGOS PRO
VINCIJŲ VEIKLA

Paskutinį šio mėnesio 
penktadienį, kovo 31 d., tuo
jau po vakarinių pamaldų, 
Apreiškimo par. salėje įvyks

įku pažinus žmo- 
:inti jų! Reikia 
styti apie savo 
ir apie tai, kaip 

pasireiškusios, 
iomis sąlygomis 
epasireiškia, tai 
čia mūsų pačių

ija Pečkauskaitė.

Is
.... nuo $1.25
.......” 1.25
.....  ” G.75
).... ” 1.95

Šiomis dienomis mūsų 
staigoje lankėsi p.p. M. Ba
ronaitė ir kap. A. Petruške
vičius, neseniai atvykę iš 
Lietuvos.

M. Baronaitė, kaip skaity
tojams žinoma, atvyko pa
mokyti išeivijos jaunimą 
tautiški! šokių. Ji jau turi 

. keletą grupių jaunuolių, ku
rie mielai mokosi. P-lei Ba
ronaitei teko paruošti ir va
dovauti Lietuvos jaunimo 
tautiškų šokių grupės Čeko
slovakijoje, Prancūzijoje, 
Londone ir kitur. Tikimasi, 
kad jai pasiseks ir čia. P-lė

į-

Kovo 18 d. šv. Onos par. 
salėje Jersey City įvyko 
New Yorko ir New Jersey 
provincijų chorvedžių ir cho
rų valdybų susirinkimas.

Susirinkimui vadovavo są
jungos vicepirm. J. Prans- 
kietis, sekr. J. Demskytė. 
Daug tartasi apie pasauli
nės parodos lietuvių dieną ir 
ALRK chorų sąjungos sei
mą, kuris įvyks Maspethe, 
Klasčiaus salėje, rugsėjo 11 
d. Seimui paruošti reikalin
ga nemažai darbo ir finansų, 
tad visi dalyvavusieji chorai 
pasižadėjo ruošti bendrai 
paremti finansiniai ir darbu. 
Išrinkta komisija, po vieną 
asmenį iš kiekvieno choro:

Dainų salę, kuri turės 2,500 
vietų. Salė bus tik koncer
tams ir dainoms, kurių pro
grama bus vykdoma prasi
dėjus pasaulinei parodai iki 
jos uždarymo. Salė kaštuos 
$500,000.

Institute, New Yor- 
šeimininkių .kursai, 

šiol mokėsi per 200

Pratt 
ke, yra 
kur iki 
mergaičių. Šiuo laiku yra į-
sirašę į tuos kursus vyrų, 
kurie gana sumaniai ir grei
tai mokosi virtuvės specialy
bių.

I

inkyti mūsų 
s bus duoda- 
.rkimo nerei-

I

VYRIŠKŲ REIKMENŲ KRAUTUVĖ
Didelis pasirinkimas aukštos rūšies 

Kaklaraiščių, vyriškų viršutinių ir apatinių 
marškinių, vėliausios mados skrybėlių ir t.t.

VELYKŲ ŠVENTĖMS SPECIALĖS KAINOS

H. APPENZELLER
Haberdasher

439 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Kampas Keap St. Priešais Republic Teatrą.

I

:on
/

BROOKLYN

lainfield, N. J.

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

naujausios mados. Pirm 
slip-covers, atsilankykite

jums nuo
statyti jums 
ašarinių Madų 
lės ir Reikmenis. ■ 

ne visą eilę

SKRYBĖLIŲ IR 
N MARŠKINIŲ 
pasirinkimas puikią 

reikmenų.

irinkite sau naujus 
s aprėdalus.

nrnavimo Krautuvė

[ LEVY
t) Brooklyn 

fargreen 7-3958

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!

BALANDŽIO 23 BALIUS N. Y. PASAULINĖS 
PARODOS LIETUVIŲ DIENAI REMTI

ŠIEMET LIETUVIAMS viena svarbiausių pramogų 
įvyks sekmadienį, balandžio (April) 23 d. Tą dieną 
įvyks didžioji lietuvių šventė, tikslu pasiruošti Lie
tuvių Dienai rugsėjo 10 Pasaulinėj New Yorko Pa
rodoj.

BALANDŽIO 23 d. lietuvių tautiškojo meno vakaras paro
dys kaip mūs tautiniai šokiai, dainos, rubai ir kultūra bus 
perstatoma pasauliui New Yorko Pasaulinėj Parodoj

BALANDŽIO 23 d. lietuvių tautinių šokių autori
tetas, Lietuvos V. D. Universiteto Kūno Kultūros 
Katedros profesoriaus asistentas panele Marija 
Baronaite demonstruos tautinius rūbus ir šokius.

BALANDŽIO 23 d. Brooklyno Lyraičiai, vadovaujami Lilijos 
Stilsonaitės-Antanavičienės, šoks lietuviškus šokius. Chorai 
dainuos lietuvių liaudies dainas. Tas nušvies lietuvių būdą, 
pergyvenimus ir meno savybes.
BALANDŽIO 23 d. matysite ir girdėsite kalbančius tuo 
laiku iš Lietuvos į Parodą atvykusius svečius. Svečių tarpe 
dalyvaus ir po keletą žodžių1 pratars Lietuvos Generalinis 
Konsulas Pulk. Jonas Budrys ir Komiteto atstovai.

BALANDŽIO 23 d. pasiniošiamasis Parodai balius 
įvyks nuo 6 v. vak., ARCADIA HALL, 918 Halsey 
St., Brooklyne, prie pat BMT Jamaica linijos Halsey 
stoties.

BALANDŽIO 23 d. šokiams gros Jono Navicko Nakties 
Pelėdų Orkestras.

BALANDŽIO 23 d. baliui įžanga tik 50c. Visas 
pelnas — Parodos Lietuvių Dienai rengti naudai.

Ar Mėgiamieji Valgiai 
Užkietina Jūsų 

Vidurius?
PASIGELBEKIT ŠIUO PAPRASTU 

BET MALONIU BUDU!

Valgiai, kurie mums labiausiai patin
ka — ypač maistingi, su daugeliu prie
skonių — dažnai yra vidurių užkietė
jimo priežastimi.
Ir, kada viduriai yra apsunkinti, jiems 
dažnai reikalinga gero lluosuotojo pa
galba. Jūs galite pasitikėti Ex-Lax, 
veikliu, modemišku liuosuotoju, kad 
gavus rezultatus — lengvai — be ap
sunkinimo ar nemalonumo. Ex-Lax yra 
gerai veikiantis, bet švelnus. Taipgi 
lengvai paimamas. Jis turi gardaus šo
kolado skon|.
Kitą kartą užkietėjus jūsų viduriams 
— pamėginkit Ex-Lax, patikimą šel
mei lluosuotoją. 10 c. ir 25 c. dėžutės 
yra pas jūsų vaistininkus.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!

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

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLATED LAXATIVE

K. Federacijos New Yorko 
apskr. susirinkimas, 
draugijų atstovai prašomi 
atsilankyti.

Pasiruošimas Lietuvių 
Dienos šventei New Yorke 
ir apylinkėse eina jau dide
liu ir įtemptu smarkumu. 
New Yorko Pasaulinės Paro
dos Lietuvių Dienos komite
tas savo susirinkimus turi 
kas dvi savaitės.

Tad, visi, kas gyvas ir ga- 
Visi lite, vykite į Lietuvių Die

nos šventę ir lankykite Pa
saulinėje Parodoje Lietuvos 
paviljoną, kada tik jums bus 
proga.

ĮTEIKĖ ŠIAULIŲ 
ŽVAIGŽDĘ

HAVEMEYER 8-0259 
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

’ MASPETH, N. Y. -' -

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 y ardas .... .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

SMART SHOES
ČEVERYKAI VISAI ŠEIMAI 

ŽEMOMIS KAINOMIS
Dr. Posner’s ir 

| Douglas vyrams ir 
«moterims aukštos 
J rūšies čeverykai 

nupigintomis 
kainomis

329 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Praeitą sekmadienį, kovo 
12 d., SLA salėje įvyko va
karienė, kurioje generalinio 
konsulato atašė A. Simutis 
įteikė šaulių s-gos paskirtą 
Šaulių žvaigždę Rapolui 
Kručui ir Pr. Narvydui. Ta 
proga pasakyta kalbų, pa
reikšta linkėjimų.

LIETUVIŠKAS

RESTORANAS
BAR ir GRILL

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

degtinių, visokių vynų 
ir gero alaus

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Graboriai
W^^^C,5,C»5,4,5,5,5^,5,5,t55^,5,S,4,C,5, g

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

Krallkauskas — Savininkas 
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain 
CREMO „CONNECTICUT BEST” 
Pristato pareikalavus: sallūnams, 

krautuvėms, vestuvėms ir t.t.
Reikalaukite 

Sodės

91-93 Warwick
G,5,C,4,5,4^t,S,5,G,t^4,C,4,5,G,4,C,C,5^,S,ji(

A’
J

J

<5*

Williamsburgo gyventojai 
reikalauja pagražinti Wil
liamsburgo tilto parką. Jie 
sako, kad stotį, kur eina 
gatvekariai į New Yorką, 
reikėtų panaikinti ir to vie
ton leisti autobusus. Gi ke- 
lią, kuriuo gatvekariai eina, f 
paversti automobiliams va- f 
žiuoti keliu. Taipgi norima $ 
nuimti rūdijantį Broadway J 
geležinkelį ir pastatyti vir- ■ 
šutinio geležinkelio ekspreso ¥ 
stotį. I

<)■

j

j.

visur to vardo 
ir Alaus

St., Newark, N. J.

A*

:?

Šiomis dienomis Queens 
apskrity prasidėjo kampani
ja prieš vagilius, kurie prisi
taiko prie moterų ir pavagia j 
iš jų pinigines. Teisėjai baus 
tokius be jokio pasigailėji
mo. me

me
SVARBIOS DIENOS

Brooklyn© ir apylinkės 
Į lietuvių katalikų visuomenė 
| prašoma įsidėmėti čia pažy- 
| mimas dienas, kuriose ren- 
i giama labai svarbios pramo- 

gos. Iš anksto žinokime, kad 
I 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
kilminga vakarienė Kazimie
rui Krušinskui pagerbti, mi
nint jo 40 metų veiklos išei
vijoje sukaktį.

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

*■

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

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

<Tel. EVergreen 7-4335

423 Metropolitan Avė.. 
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043 Notary Public

Laidotuvių Direktorius

M. P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

Lietuviams Duodame 
Išsimokėjimui

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

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

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

409
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

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

Telefonas: STagg 2-4409

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

tvarkymu pamainytas numeris bu 

vuslo 107 Union Avenue.

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, 
Brooklyn, N. Y.

(Ptrieš pat Apreiškimo bažnyčią) 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pasivažinėjimams.

A. RODZEWICZ
(A. Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

Tel. Virginia 7-4499

ESTATE OF 
BARRY P. SHALINS 

(SALINSKAS) 
Laisniuotas Graborius

Tel NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS 
UNDERTAKER AND EMBALMER 

REAL ESTATE — GENERAL INSURANCE

5441—72nd Street, Maspeth, N. Y.



PADĖKOS ŽODIS

Kovo 24 d., 1939 m. •

Balandžio - April 16 d., 1939 
rmsĄRio „AMERIKOS” balius

NAUJAS RADIJO 
MECHANIKAS

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

KIAI IR KITOS ĮDOMYBĖS.

Brooklyn, N. Y

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Praeito sekmadienio baž
nytinis koncertas, sutraukęs 
į bažnyčią gražų skaičių pa
rapijiečių ir svečių, buvo ne
paprastas. Giedojo chorai: 
Brooklyno vyskupijos ir sa
vas; abu gražiai pasirodė. 
Vyskupijos choras, kun. 
Bracken vedamas, atliko 
svarbiąją koncerto dalį. At
silankę gėrėjosi ir džiaugėsi 
turėię progos šį chorą išgir
sti. Koncertui suruošti daug 
dirbo varg. Pr. Dulkė.

dotuvės įvyko kovo 21 d. iš
kilmingomis pamaldomis iš 
mūsų par. bažnyčios.

Velionio tėvams ir sesutei 
reiškiame giliausios užuo
jautos.

Sekmadienį Amžinojo Ro
žančiaus ir Angelo Sargo 
dr-jos per 9 vai. mišias eis 
bendrai prie šv. Komunijos. 
Susirinkimas įvyks 3 vai. po
piet.

linkėjimų nuo parapijiečių ir 
kitų. Bažnytinis koncertas 
apvainikavo jo vardines.

Kun. J. Aleksiūnas dėkoja 
visiems jį jo vardinėse svei
kinusiems, ypač Angelo Sar
go, Sodalicijos, šv. Vardo, 
Gyvojo ir Amžinojo Rožan
čiaus draugijoms ir visiems 
asmenims.

gario balių su vaidinimu, kur 
ir mes stengsimės dalyvau
ti.

Išrinktos atstovės į ap
skrities suvažiavimą, įvyk
siantį Verbų sekmadienį An
gelų Karalienės par. salėje.

O. P.

MOTERŲ SUSIRINKIMAS

MIRĖ ST. PUSVAŠKIS

Noriu išreikšti nuoširdžią 
padėką už suruoštą gimta
dienio puotą, už dovanas ir 
linkėjimus savo tėveliui K. 
Martišiūnui ir sūnui Juozui, 
A. Balčaitienei ir jos šeimai, 
A. Brusokienei, E. Jackson, 
T. M. Larkin, p-lei N. Keat
ing, A. Muskienei ir šeimai, 
A. ir N. Yuškytėms iš Flo
ridos, E. Tarnauskienei ir 
sūnams, C. Razmantams ir 
jų dukrelėms Elenai ir Lily- 
tei, P. Visackienei ir dukre- 

Daratai, A. Kazwinkle.

V. R. Valantiejienė.

Aleksandras Noreika, gyv. 
201 So. 2 St., Brooklyne, šio
mis dienomis baigė R.C.A. 
radijo mokyklą ir dabar pa
siruošęs patarnauti savo 
amate ypač lietuviams. Jo 
telefonas: Evergreen 8-9751.

BMT. požeminių ir viršuti
nių geležinkelių pervedimo 
miesto kontrolėn derybos 
dar nebaigtos. Jas trukdo 
kai kurie neaiškumai ir ma. 
yoro La Guardia atidėlioji- 
mas.

423 Grand St. Brooklyn, NY.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

lei
DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susltarui 
Tel.: EVergreen 8-9239

EUROPOS ĮVYKIAI PER
RADIJĄ

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

4302 FLATLANDS AVENUE

VALANDOS: 
1—2 P P. 
fl—8 vak 
Ir pagal eutartj 
Tel.: NAvarre 8-1910

Nauja tyri 
Vokiečių o 
Velionis M 
platesnio I

Šį trečiadienį mūsų para
pijos basketbolininkai „pe
šėsi” su Apreiškimo par, 
sportininkais. Apie žaidimo 
davinius bus pranešta kitos 
savaitės Amerikos laidoje.

Kovo 15 d. mūsų krepši
ninkai, vyresnieji ir jaunuo
liai, gražiai pasirodė. Jau
nesnieji ėmėsi su Seven 
Dwarfs ir juos nugalėjo 
41:21. Vyresnieji gi ėmėsi su 
Elmhurst All Stars, pasta
ruosius nugalėdami 49:26. 
Mūsų jaunuoliai taip vikriai 
žaidė, kad, rodosi, jie buvo 
pasekę svajojamą Buck Ro
gers. Ypatingai buvo gražu 
žiūrėti, kaip žaidė Švedas. 
Kas norite pamatyti mūsų 
žaidėjus, ateikite į McCaddin 
salę (tarp So. 2nd ir So. 3rd 
gatvių) Brooklyne trečiadie
niais ir, tikiu, būsite paten
kinti daugiau, nei įžangos 20 
c. vertės.

Gyvojo Rožančiaus dr-ja 
sekmadienį turės parengimą 
par. salėje tuoj aus po Grau
džių verksmų — 4:30 vai. 
popiet.

Amžinoji Novena Dievo 
Motinos garbei Stebuklingo 
Medaliko 'įvyksta kiekvieną 
pirmadienį: lietuviškai — 
7:30 vai., angliškai — 8:15 
vai. vak.

Sodalietės bendrai priėmė 
Komuniją kovo 19 d. per 9 
vai. mišias. Prisirašė prie 
sodaliečių M. Lovinakaity- 
tė, B. Diskevičiūtė, Iz. Ja- 
saitytė ir N. Vandaitė. Lin
kime, kad Švč. Panelė Mari
ja pasiliktų jų širdyse visa
dos. Kviečiame visas par. 
merginas prisidėti prie soda
liečių. Susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio trečią ke
tvirtadienį, o prie Komuni
jos einama kas trečią mėne
sio sekmadienį.

Kovo 17 d. 6:30 vai. vak. 
mirė Stasys Pusvaškis, 21 
pietų amžiaus, gyv. 66-08 — 
56 Dr., Perry Ave., Maspe- 
the. Paliko dideliame nuliū
dime savo tėvelius Stasį ir 
Oną ir sesutę Marytę.

Velionis buvo gimęs ir au
gęs Brooklyne. Buvo baigęs 
Industrial High School; tai 
buvo tylus, rimtas ir visų 
mylimas jaunikaitis.

Laidotuvės įvyko kovo 21 
d., antradienį, 10 vai. ryte iš 
Angelų Karalienės par. baž
nyčios j šv. Jono kapines. 
Laidotuvėse patarnavo Es
tate A. J. Valantiejus grab, 
įstaiga.

St. Pusvaškiui ir jo šei
mai, labai artimiems Ameri
kos bičiuliams reiškiame 
nuoširdžios užuojautos.

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 
Įėję.

KONCERTAS

sa-

Amer. Liet. Muz. Men. Dr- 
jos sekanti koncertai bus ba
landžio 28 d. ir gegužės 26 
d., Susivienijimo salėje.

Draugija priėmė naują na
rį, smuikininką Longiną Bui- 
nį jr. iš Cambridge, Mass.; 
jis dalyvaus balandžio 28 d. 
koncerte.

R. Kurdinaitis, sekr.

MASPETHO ŽINIOS

Kovo 18 d. mirė mūsų pa
birios kolektoriaus Stasio 
p”<vbškio sunūs Stasvs. Lai-

Pereitą sekmadienį, 
Juozapo dieną, mūsų klebo
nas. kun. Juozas Aleksiūnas 
šventė savo vardines. Susi
laukė daug sveikinimų ir

v sv.

AUKŠTOS RŪŠIES VYRIŠKI REIKMENYS 
PRIEINAMOMIS KAINOMIS

Visa eilė naujų pavasarinių marškinių ir kakla
raiščių jūsų pasirinkimui.

VELYKOMS
• JŪSŲ ATSILANKYMAS PAGEIDAUJAMAS

SOL HIRSCH :
295 Broadway, netoli Marcy Ave., Brooklyn

VISIEM MŪSŲ RĖMĖJAM
Mes dabar esame prisirengę patarnauti jums naujais

Pavasariniais Drabužiais
Vyrams ir Jauniems Vyrams

PALTAI — TOPCOATS
Sekamų 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 jums, ir geriausia verte už savo pinigus.

— Šiais metais Keturias- 
dešimts Valandų atlaidai ne
bus laikomi lietuvių bažny
čioje Verbų sekmadienį. Jie 
nukelti į pirmą advento sek
madienį.

— Stanislovas Pusvaškis 
mirė širdies liga kovo 17 d. 
ir palaidotas kovo 21 d.

— Kun. J. Balkūnas kovo 
22 — 25 d.d. veda rekolekci
jas lietuviams New Haven, 
Conn, pas kun. M. Pankų. 
Kovo 26 — bal. 2 d. jis taip
gi ves rekolekcijas Jersey 
City lietuviams.

— Sodaliečių vakaras 
Verbų sekmadienį bus labai 
įdomus. Nepraleiskite nepa
matę gražaus vaidinimo.

— M. Degulienė, kun. Bal- 
kūno sesuo, atsigulė Mary 
Immaculate ligoninėje, Ja
maica, L. I. Šią savaitę iš 
ligoninės sugrįš P. Ražickie- 
nė.

— Vyčiai pasipiktino re
porterio pranešimu, kad jie 
nedirbą Dievui ir Tėvynei, 
nesidėdami į chorą. Vyčiai 
visada dirbo parapijai ir na
riai, kurie gali lankytis pra
tybose, priklauso prie cho
ro. Ateityje vyčiai parodys, 
kad jie daugiau parapijai 
dirba, negu bet kuri kita 
jaunųjų draugija.

— Laimėjimų vakarai už
sibaigė praeitą antradienį. 
Bus pradėti tik rudenį.

MARGUČIŲ BALIUS

Henry Narins Sons, Ine.
—j Cor. Manhattan Avenue

Ėst. since 1889Brooklyn, N. Y. Ėst. since
MANUFACTURERS OF FINE CLOTHES

Moterų Sąjungos 30 kuo
pa, Maspethe, turėjo nepa
prastą susirinkimą kovo 13 
d., kuriame nutarta ruošti 
margučių balių balandžio 15 
d., šeštadienį, o ne bal, 16 d., 
kadangi „Amerika” ruošia 
bal. 16 d. nepaprastą pava-

Juozas Tysliava kovo 23 
d., ketvirtadieni, 7 vai. vak. 
per J. Ginkaus ’vadovaujamą 
programa iš I‘rrCT'TW radijo 
stoties (1500 H 1 nadarys 
plačią apžv?lfTO ’š šių dienų 
Europos įvvHr.- ijs kalbės 
apie ČekoslovpHios nepri
klausomybės sunaikinimą, 
apie Hitlerio veržimąsi į ry
tus, apie pavoju Klaipėdos 
kraštui ir Lietuvos nepri
klausomybei.

Muzikalėje programoje 
barit. Kazys R. Hoffmanas, 
komp. R. Kurdinaitis, Be- 
keris ir Vedegis.

L.R.D. Rep.

DR A. .PETRIKĄ
i DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO 4th STREET

VALANDOS- 
0—12 ryte 
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-6868

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)
ADVOKATAS

1 219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y. |
į (Williamsburgh Bridge Plaza)

MIRĖ

Ona Krunglienė, 44 m., 
gyv. 87-24 — 86 St., Wood- 
havene, mirė kovo 14 d. Bu
vo pašarvota Shalins’ (šalin- 
sko) grab. įstaigoje, kuri rū
pinasi laidotuvėmis; palai
dota kovo 18 d.

ŠALDYTUVŲ IR RADIO KRAUTUVE
Didelis pasirinkimas

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

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

Taipgi Visokį Kiti Elektriniai Namams Reikmenys.

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

Tel. NEwtown 9-5969

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

Užtikriname, kad pirkiniu ir kaina jūs bįisite pilnai pa- | 
tenkinti. !

SMDtAL 
SHOES

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

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

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 
Atsineškii 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.

;Tel. EVergreen 8-702?
GARSAS BAKERY, Ine.

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA -5 ŽMOGAUS SVEIKATA

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

Ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia Ir J kitus miestus.

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

Lietuva t 
rimtai 
reitanšmingh 
krikščionys 
liaudininkai 
kariuomenės 
reigunams 
Si vyriausyi 
nacijos, kur 
nekantriai h 
Tiesa, joje 
hastutiniem 
- nėra vad 
liniukų, nei 
Iii. Jaimosio 
dalis gal pai 
liet, tikime, 
dariusios 3 
čia dabart 
reikalavimu 
rytiną.

Svarbiau 
sybę suda 
tvertų art: 
biavime, k; 
visada auk 
vyriausybė, 
amerikiečia: 
bus stambu 
laikyti tarj 
nius santyk

Lietuviai 
Ii atvira s 
naują vyru 
jai ypač 
Geriausio {

I
Tel. EVergreen 4-7142

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

PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie 16 geriausios Smetonos. ALUS 16 geriausiu I 

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

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

PIRKITE SAVO LIKERĮ ŠVENTĖMS

SU PASITIKĖJIMU

MANHATTAN LIQUOR KRAUTUVĖJE

264 Grand St., Kampas Roebling St.

didžiausioje, geriausioje, žemiausių kai
nų ir labiausiai pasitikimoje degtinės 

krautuvėje, Brooklyne.

Degtinė yra dovana, kuri tikrai 
patenkins, jei pirksite

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

LICENSES
BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

No.NOTICE is hereby given that License 
GB11406 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
544—86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL J. ROLUFS
544—86th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB3632 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 237 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NAT FETNER
237 Sumner Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11562 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
113 Prospect Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WERNER MEYER
113 Prospect Place Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB11429 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
156 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

156 Gates

NOTICE is hereby given that License No. 
GB11615 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
642 — 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALFRED JOHNSON 
642—92nd St. Brooklyn, N. Y.

CARL SCHWOCH
Ave. Brooklyn, N. Y.
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NOTICE is hereby given that License No. 
L464 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2214 Church Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

ROBERT GOLDSTEIN & 
GERSHON GOLDSTEIN 

d-b-a Goldy Wine & Liquor Store 
Church Ave. Brooklyn, N.

con-

2214

NOTICE is hereby given that License Na 
RL7487 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever- 
age Control Law at 156 West End Ave, 
Borough of Brooklyn, County of Kingą 
to be consumed on the premises.

HELEN RADIN 
d-b-a Manhattan Beach Rendezvous

156 West End Ave. Brooklyn, N. I.

NOTICE is hereby given that License Na 
RL 7539 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 11 Snyder Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings 
to be consumed on the premises.

DORIS B. COLLINS & 
ROSE BUONOCORE 
D-B-A Court Tavern

Snyder Ave. Brooklyn, N. T-

I
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NOTICE is hereby given that License Na 
GB11685 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 N 
the Alcoholic Beverage Control Law *• 
1159 Liberty Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEN MENDELSOHN & 
JACK MACHTINGER

(King John Self Service Food Center) 
1159 Liberty Ave. Brooklyn, N. I-

NOTICE is hereby given that License Na 
EB3638 has been issued to the undersign® 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law st 
3842 Flatlands Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN J. O’BARN 
(Traffic Inn Restaurant)

3842 Flatlands Ave. Brooklyn, N. »>
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