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Lietuva turi naują vy
riausybę, kurią sudarė trys 
reikmšmingiausios srovės: 
krikščionys demokratai, 
liaudininkai ir tautininkai, 
kariuomenės įžymiems pa
reigūnams tarpininkaujant. 
Ši vyriausybė tokios kombi
nacijos, kurios laukta, labai 
nekantriai laukta, 13 metų. 
Tiesa, joje neatstovaujama 
kraštutiniems sluoksniams 
— nėra vadinamų voldema- 
rininkų, nei socialdemokra
tų. Jaunosios kartos žymi 
dalis gal pasiges Voldemaro, 
bet, tikime, vyriausybę su
dariusios 3 srovės gerai jau
čia dabartinio laikotarpio 
reikalavimus ir žino, kas da
rytina.

Svarbiausia, kad vyriau
sybę sudariusios srovės iš
tvertų artimame bendradar
biavime, kad tautos reikalus 
visada aukščiau statytų, ši 
vyriausybė, be abejonės, ir 
amerikiečiams lietuviams 
bus stambiu paskatinimu pa
laikyti tarpusavyje švelnes
nius santykius.

Lietuviai amerikiečiai ga
li atvira širdimi sveikinti 
naują vyriausybę, linkėdami 
jai ypač savarankiškumo. 
Geriausio pasisekimo jai.

Lietuvoje Sudaryta Nauja, Koalicinė Vyriausybė

■iii

Kaunas. — Ryšium su pa
skutiniais įvykiais Lietuvo
je, kovo 27 d. atsistatydino 
kun. Vlado Mirono, tautinin
kų partijos pirmininko, va
dovautas ministerių kabine
tas ir Respublikos Preziden
tas A. Smetona pavedė ka
riuomenės vadui generolui 
Stasiui Raštikiui sudaryti 
naują vyriausybę. Gen. Raš
tikis nuo tos pareigos atsi
sakė; kovo 27 d. vakare jis 
pasakė per radiją kalbą, ku
rioje pabrėžė, kad Lietuvai 
reikalinga veikli ir lanksti 
užsienio politika, tautinėm 
vienybės vyriausybė. Jis pa
reiškė, kad Lietuva be kovos 
nepriklausomybės neišsiža-
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Lietuvoj gyveną vokiečiai 
kelia galvas labai aukštai ir 
reiškia fantastiškus reikala
vimus. Jų organizacija įtei
kusi net raštišką reikalavi
mą vyriausybei. Vokiečiai 
norį 200 mokyklų (dabar 
turi 6), bet kur jie gaus mo
kinių? Nebent iŠ Vokietijos 
pradėtų gabenti!

Vokiečių reika'avimai su
prantami ta prasme, kad jie 
diriguojami iš Berlyno. Ka
dangi jie jau-savaime negali 
būti patenkinti, tad ruošia
ma dirva Berlyno propagan
dai, kad Lietuvoje... perse
kiojama vokietybė ir todėl... 
reikės išvaduoti „kenčian
čius” brolius.
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Prieš Klaipėdos užgrobi
mą vokietininkų direktorija 
įvedė beveik visose Klaipė
dos mokyklose vokiečių kal
bą, kaip pirmaujančią kal
bą, neva atsiklausus tėvų 
pageidavimų. Bet kaip atsi- 
klausimas pravestas?

Per mokyklas važinėjo di
rektorijos inspektorius Kar
šy s ir įsakinėjo mokyto
jams mokyklose dėstyti tik 
vokiečių kalbą, o po to įsa
kyta apklausinėti tėvus tose 
mokyklose, kur vokiečių kal
bos nėra. Taigi, to apklausi
nėjimo ir neteko pravesti, 
kadangi vokiečių kalba jau 
buvo įvesta griežtu įsaky
mu.

Kauno senamiestis Nemuno ir Neries santakoje. Čia kai kurie pastatai ir bažnyčios 
yra statyti prieš 500 metų, šiam rajone yra arkikatedra, bazilika, Vytauto Bažnyčia, 
kunigų seminarija, Kauno pilis. Neseniai pastatytas Vytauto Didžiojo tiltas per Nemu
ną jungia Kauną su Aleksotu ir Suvalkija.

bandė žudytis. Bet nuo šūvio 
žaizdos išsveikęs, kaip rašo 
Vaičiulaitis XX Amžiuje, 
Milašius išėjo su padidėjusiu 
pasiryžimu ieškoti tiesos ir 
gyvenimo prasmės.

Tiesą ir gyvenimo prasmę 
Milašius surado. Jis tapo 
praktikuojančiu kataliku. 
Neseniai apie Šv. Raštą Mi
lašius taip buvo pasakęs:

„Jeigu žūtų visos pasaulio 
knygos, tai aš norėčiau tik 
vieną išsaugoti — Bibliją. 
Joje glūdi visos kitos pasau
lio knygos”.

Ispanijos Karas 
Užbaigtas
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Kad Vokietijos naciams 
rūpi nušluoti lietuvių vardą, 
rodo ir paskutinis įsakymas 
Gumbinėje, Prūsų Lietuvoje, 
prašalinti iš 128 metų laik
raščio lietuvišką vardą. Iki 
šiol laikraštis leistas „Preus- 
sische-Litauische Zeitung” 
vardu, o nuo balandžio 1 d. 
jo vardas — „Altpreussische 
Volkszeitung”. Gumbinėje 
lietuviai negali kalbėti apie 
jokias savo teises, nes už jų 
nestovi ginkluota pajėga.

Neseniai miręs poetas Mi
lašius, vienas pirmųjų atsi- 
steigusios Lietuvos diploma
tų, buvo giliai tikintis žmo
gus. Jaunystėje jis daug 
abejojo, daug klajojo, net

Madridas. — Kovo 28 d. 
Ispanijos pilietinis karas, po 
984 dienų įtemptų kovų, pri
artėjo užbaigos. Generolo 
Franco laiminti armija įžen
gė į Madridą, kur ją pasiti
ko milijonas gyventojų labai 
džiaugsmingai, iškilmingai, 
kaip savo išvaduotoją. Ma
dridas paimtas be mūšio. 
Madrido gynimo vadas, gen. 
Miaja išvyko orlaiviu į Va
lenciją. Jo padėjėjas gen. 
Cassado pasiliko Madride, 
pasiduodamas gen. Franko 
kariuomenės žiniai. Kovo 29 
d. Franco kariai užėmė ir 
Valenciją, svarbiausią Ispa
nijos uostą.

Į Madridą pirmiausia at
siųsti keli tūkstančiai sunk
vežimių su maistu išbadėju- 
siems Madrido gyventojams. 

[Užsienio korespondentams 
.— t pasipasakojo,

reikalauja, kad katalikai ei- fcad Madride valgyta ne tik 
šunų ir kačių, bet ir žiurkių 
mėsa.

Visi kalėjimai tuojau iš- 
Ituštinti; juose laikyta kelio- 
jlika tūkstančių politinių ka
linių, pritariusių gen. Fran
co sukilimui. Kariuomenės 
ir visuomenės būriai pir
miausia prisiartino prie 1936 
metais nužudyto Sotelo na
mų, atiduodami pagarbą de
šiniųjų ispanų vadui, kurį 
žiauriai nužudė „bendro 
fronto” vyriausybės parei
gūnai. Sotelo mirtis pagrei
tino sukilimą.

Madrido gatvėse kovo 28 
ir 29 d.d. garsiai šaukta va
lio gen. Franco garbei ir 
naujai Ispanijai. Buvę Ma
drido kariuomenės eiliniai 
ir karininkai tuojau susi
maišė su Franco kariais ir 
bendrai žygiavo gatvėmis, 
šaukdami esą broliai. Madri
do civilinis gubernatorius 
paskelbė, kad buvę miesto 
tarnautojai paliekami savo 
pareigose, bet bus patikrin
ta, ar nėra jie kriminaliniai 
nusikaltę.

plačiuose rėmuose ir

Ne paslaptis, kad katalikų 
visuomenėje yra žmonių, lin
kusių manyti, kad katali
kams reikia apsiriboti tik 
savo
tenkintis vieša veikla tik 
tarp savųjų. Bet reikia atsi
minti, kad kiekviena idėja, 
jei ji yra idėja, siekia ko di
džiausių plotų, jai vis reika
lingas nuolatinis gyvumas.

Nauji gyvenimo sūkuriai madridiečiai
• *1 1 « -«<■ 1^.1 • • 1

tų i gyvenimą su plačiomis ' 
pažvalgomis, su atviromis! 
akimis, su pilna katalikybe. 
Katalikas turi būti gyveni
mo pirmose eilėse. Jis turi 
vadovauti, o ne būti stum
domas. Tai katalikas ir ga
lės pasiekti, jei jis šventai 
tikės savo išpažįstama kata
likybe, jei jis sugebės ne už
mesti savo įsitikinimus ki
tiems, bet jais sužavėti ki
taip manančius.

Čia norime pasakyti, kad 
visiškai sutinkame su Lietu
vos katalikų šviesuolių lei
džiamu XX Amžiaus dien
raščiu, kai jis sako, kad ka
talikams reikia:

„Ne užsidaryti ir laidyti 
aštrius priekabingus žodžius 
visiems tikrai ar tariamai 
nuo tiesos nukrypusiems, bet 
išeiti į gyvenimo platumas. 
Išeiti ne su kovos šūkiais, 
bet su taikos, su toleranci
jos visiems tiesą mylin
tiems. Išeiti ne su kataliky
bės raide, bet su jos gyvąja 
dvasia”.

Kovo 29 d. Franco kariuo
menė įžygiavo ir į Valenciją. 
Tuojau virš aukščiausių na
mų iškeltos Franco naciona
listų vėliavos. Valencijai pa
sidavus, tuojau ištisa eilė 
miestų pasidavė ir ten lau
kiama bet kurią minutę 
Franco kareivių.

Pats gen. Franco į Madri
dą atvyksiąs šį šeštadienį, 
balandžio 1 d. ir ta proga 
Madride ruošiamos didelės 
iškilmės. Kovo 29 d. gen. 
Franco vyriausybė paskelbė 
kad Ispanijos pilietinis ka
ras baigtas. Tą dieną jo ka
riuomenei pasidavė visi likę 
svarbesnieji miestai: Ciudad 
Real, Cuenca, Murcia, Alme
ria, Guadalajara, Jaen, Ali
cante, Albecete ir kiti.

PAŠALPOS REIKALAMS 
SKIRIAMA 100 MIL.

Washington. — Atstovų 
rūmai sutiko nepalankiai 
prezidento prašymą pašal
pos darbams papildomai pa
skirti 150 mil. dol. Atstovų 
rūmų komitetas prašomą su
mą apkarpė iki 100 milijonų 
dolerių.

LIETUVĖS AUTOMOBILIO 
NELAIMĖJE

Chicago. — Kcvo 25 d. au
tomobilio nelaimėje, netoli 
Kalamazoo, Michigan, už
mušta Marija Jurgelionienė, 
Naujienų dienraščio admi
nistratorė. Su ja drauge va
žiavusios 3 moterys sužeis
tos. Į jų automobilių užva
žiavo traukinio garvežys.

— Kovo 22 d. visoje Lie
tuvoje paskelbtas sustiprin
tos apsaugos stovis.

— Lietuvos organizacijos 
nutarė nuo kovo 30 iki ba
landžio 2 d. visoje Lietuvoje 
suruošti platų vajų Ginklų 
Fondui paremti.

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybės partijos atstovų 
seime grupei pulk. Mie- 
dzinski pranešė, kad Lenki
jos vyriausybė atmetė Vo
kietijos reikalavimus dėl 
Dancigo ir lenkų korido
riaus. Pulk. Miedzinski pa
tvirtino, kad Vokietija sta
tė Lenkijai tokius reikalavi
mus:

1. Pakeisti Dancigo suve
renumo padėtį, pašalinant 
Tautų Sąjungos atstovą.

2. Leisti Vokietijai statyti 
plentus per Lenkų Korido
rių, sujungiant Vokietiją su 
Prūsijos provincija.

3. Lenkija turi prisidėti 
prie pakto prieš komunistų 
internacijonalą.

Anglų Londono laikraš
čiai praneša, kad Vokietija 
šiomis dienomis smarkiai 
koncentruoja savo kariuo
menę prie Lenkijos pasienio. 
Vokietijos spaudoje pradėta 
įžūli kampanija prieš len
kus, nurodant, kad Lenkijo
je vokiečiai labai persekioja
mi, kad vokiečių moterys ir 
vaikai užpuldinėjami gatvė
se. Be to, vokiečių laikraš
čiai įspėja Lenkiją nesidėti 
į jokias sąjungas prieš Vo
kietiją, jei jiems brangi ne- i 
priklausomybė. Kitą savaitę į 
pulk. Beck, užsienio reikalų 
ministeris, vyksta į Londo
ną.

MUSOLINIO 
REIKALAVIMAI

dės, todėl reikalinga stiprin
ti valstybės karines pajėgas.

Gen. Raštikiui atsisakius 
sudaryti vyriausybę, Prezi
dentas pavedė tą pareigą 
generolui Jonui Černiui, ka
riuomenės štabo viršininkui, 
kurs kovo 28 d. sudarė nau
ją vyriausybę plačios koali
cijos' pagrindais, įtraukda
mas kariškius, krikščionių 
demokratų, liaudininkų ir 
tautininkų įžymias asmeny
bes. Nauja vyriausybė tokio 
sąstato:

Ministeris pirmininkas — 
generolas Jonas Černius, 
Lietuvos karo mokyklos pir
mos laidos auklėtinis, kilęs 
iš Kupiškio apylinkės, bai
gęs aukštuosius karo moks
lus užsienyje, vadovavęs ka
riuomenės štabui nuo 1935 
metų;

Ministerio Pirmininko Pa
vaduotojas — Kazys Bizaus
kas, pasirašęs Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimą 
kaip Valstybės Tarybos na
rys, buvęs švietimo ministe
ris, buvęs Lietuvos nepapra
stu pasiuntiniu ir įgaliotu 
ministerių Amerikoje, Ang
lijoje ir Latvijoje; neseniai 
paskirtas vėl į Latviją, kur 
jis naudojosi nepaprasta lat
vių visuomenės ir vyriausy
bės pagarba; šiemet, vasario 
16 d. šventę minint, Latvijos 
prezidentas Ulmanis buvo 
pats atvykę'S pas Bizauską į 
Pasiuntinybę pareikšti Lat
vijos sveikinimus Lietuvai;

Krašto Apsaugos Ministe
ris — generolas Kazys Mus
teikis, buvęs tose pareigose 
ir pasitraukusioje vyriausy
bėje; aukštuosius karo mok
slus baigęs Prancūzijoje; 
prieš tapdamas pernai mi- 
nisteriu buvo karo mokyklos 
viršininku;

Užsienio Reikalų Ministe
ris — Juozas Urbšys, buvęs 
tose pat pareigose ir pasi
traukusioje vyriausybėje; 
tai patyręs diplomatas, ilgą 
laiką dirbęs Lietuvos pa
siuntinybėse Berlyne ir Pa
ryžiuje, kelis metus buvęs 
užsienio reikalų ministerijos 

, generalinis sekretorius;
I Švietimo Ministeris — Dr. 
Leonas Bistras, buvęs Sei
mo pirmininkas, krašto ap
saugos, užsienio reikalų ir 
švietimo ministeris, ministe
ris pirmininkas; jis yra Vy
tauto Didžiojo universiteto 
filosofijos docentas, daug 
rašęs spaudoje užsienio poli
tikos klausimais, visų pripa
žintas katalikų visuomenėje 
kultūrinis ir politinis vadas;

Finansų Ministeris — ge
nerolas Jonas Sutkus, buvęs 
kariuomenės tiekimo virši
ninkas, gerai pažįstąs finan
sų administravimą;

Vidaus Reikalų Ministeris 
— generolas Kazys Skučas,

Roma. — Italijos premje
ras Benito Mussolini kovo 
26 d. pasakė kalbą savo iš
tikimiausioms fašistų bū
riams, veikiantiems nuo pat 
fašizmo sukūrimo pradžios. 
Savo kalboje Mussolini ka
ringai pareiškė, kad jis lau
kia Prancūzijos žodžio dėl 
abiejų valstybių ateities 
santykių.

Mussolini i 
pasakė, kad Prancūzija tu-1 
rėš Italijai atiduoti: 1. Afri- 
kO] Džibuti uostą ir geležiu- atstovas Maskvoje, prieš tai

[buvęs Kauno įgulos viršinin
kas;

Žemės Ūkio Ministeris — 
Agr. Dr. Jurgis Krikščiūnas, 
ėjęs tas pareigas Sleževi
čiaus kabinete 1926 metais; 
paskutiniu laiku jis buvo Že
mės Ūkio Tyrimo Įstaigos 
vedėjas; jo vadovaujama į- 
staiga yra ištyrusi Lietuvos
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neabejodamas šiol buvęs karo mokyklos

kelį, kuris jungia italų už
kariautą Etiopiją su jūrų 
susisiekimu; 2. Tuniso ko
loniją ir 3. Suezo kanalo 
kontrolę. Jis sakė lauksiąs 
prancūzų pasiūlymų.

— Neries upe nuo Čiobiš
kio iki Kauno atplukdyti 
pirmieji lenkų miško sieliai.

viršininkas, nuo 1934 m. iki 
pernai buvęs Lietuvos karo

žemdirbystės, gyvulininkys
tės ir žemės ūkio ekonomijos 
klausimus;

Teisingumo Ministeris — 
Dr. Antanas Tamošaitis, Vy
tauto Didžiojo universiteto 
teisių fakulteto sekretorius, 
romėnų teisės docentas; tai 
bene vienas jauniaushj vy
riausybės narių; teisių dak
taratą įsigijo Lietuvos uni
versitete ;

Susisiekimo Ministeris — 
inž. Kazys Germanas, ėjęs 
tas pareigas ir pasitrauku
sioje vyriausybėje, anksčiau 
buvęs specialinių mokslų de
partamento direktorius.

Rūšiuojant pagal politi
nius įsitikinimus, naujoje 
vyriausybėje yra du krikš
čionys demokratai (Bizaus
kas ir Bistras), du liaudi
ninkai (Krikščiūnas ir Ta
mošaitis), vienas tautinin
kas (Germanas), vienas ne
susirišęs su partija (Urb
šys) ir 4 kariškiai. Visi vy
riausybės nariai, nežiūrint 
jų politinių įsitikinimų, yra 
gilios tolerancijos, plačių 
pažiūrų. Tai žmonės, kurie 
gali sudaryti naujas sąlygas 
Lietuvos vidujiniame gyve
nime. Džiugus ir tas faktas, 
kad kariuomenės vadovybėje 
pasilieka gen. Raštikis.

Iš buvusios vyriausybės 
liko tik trys — Musteikis, 
Urbšys ir Germanas. Pasi
traukė kun: Mirimas, prof. 
Tonkūnas, agr. Skaisgiris, 
pulk. Leonas, Gudauskis, In- 
drišiūnas.

Ateities perspektyvos
Netolima ateitis parodys, 

kaip seksis naujai vyriausy
bei suburti visas kūrybingas 
tautos pajėgas valstybiniam 
tautiniam darbui. Galima 
manyti, kad krikščionys de
mokratai ir liaudininkai da
bar sulauks laisvos veiklos 
teisių; iki šiol šios partijos 
buvo uždarytos ir valstybėje 
galėjo veikti tik viena tauti
ninkų partija. Gali įvykti ir 
taip, kad ir tautininkų parti
ja susilauks uždarymo, kad 
būtų tautoje lygybė. Tada 
viešai negyvuotų nei viena 
politinė partija, o krašto vy
riausybė remtųsi įžymiau
siomis asmenybėmis, bet ai
šku, kad ideologinių grupių 
išnykimas neįmanomas. Jos 
visur buvo ir bus, nežiūrint 
koks vardas joms būtų pa
rinktas.

Čia tenka atvirai pasaky
ti, kad nauja vyriausybė vi
same krašte ir lietuvių išei
vijoje turėtų susilaukti pla
čiausio pritarimo. Tai jau 
labai didelis bandymas su
daryti tikros tautinės vie
nybės vyriausybę, kuri atsi
remtų tautos dauguma, kuri 
naudotųsi valstybės daugu
mos pasitikėjimu. Lietuviai, 
pagaliau, gal atras kelią į 
artimesnį tarpusavį sugyve
nimą. Jei kiltų karas nepri
klausomybei ginti, karo lau
ke turėtų bendrai kovoti ir 
katalikas, ir liaudininkas, ir 
tautininkas, ir socialistas, 
tad kodėl nuolatiniame apsi
gynimo darbe vieniems būti 
išskirtais, atstumtais, antra
eiliais piliečiais? Ir dirbti, ir 
gyventi, ir kovoti, ir mirti 
lietuvis turi drauge su savo 
broliu lietuviu!
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Raštus Ir žinias Amerika trumpina s avo nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko
respondentams negrąžinami, jai tam tikslui neprislunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. AVERKA — Vedėjas.

Kaip pernai, taip ir šiemet tragiški tautai įvykiai priki
šamai rodo, kad Jungtinėse Amerikos Valstybėse lietu
viams reikalinga įstaiga, kuri galėtų autoritetingai kalbėti 
lietuvių amerikiečių vardu, kurios balsas, reikalui esant, 
tuojau pasiektų atsakingas valdžios viršūnes, kurios veik
la vadovautų išeivijos darbams visuotiniais tautiniais 
klausimais. Štai, įvyko tautai nelaimė ir ką matėme? Ka
talikai siuntė prašymus, rezoliucijas savo keliu, socialistų 
laikraštis kalbėjo telegramoje visos išeivijos vardu, ko
munistų kontroliuojamas „kongresas” kitaip veikė, kalbė
damas visų lietuvių vardu ir kokia iš to nauda? Ameri
kiečių atsakingi žmonės lengvai gali susidaryti nuomonę, 
kad kiek lietuvių organizacijų, tiek nuomonių ir pan.

Pernai, lenkų ultimatumo metu, net nepastoviai sporti
ninkų grupei vadovaująs komitetas kalbėjo milijono lietu
vių vardu. Kitos organizacijos ar komitetai irgi panašiai 
elgėsi, o kiek milijonų lietuvių šioje šalyje yra? Paminė
tos pastabos kalba geriau už save. Ir jų vieninga kalba: 
atėjo laikas, kada reikalinga turėti bendrą Amerikos lietu
vių atstovybę.

Čia dar nesiūlome, kokiais pagrindais tokia įstaiga tu
rėtų būti sudaryta. Tai vyresnių, daugiau patyrimo vi
suomeninėje veikloje turinčių asmenų darbas, bet čia drą
siai pasisakome, kad dabar geriausias laikas paminėtą 
darbą įvykdyti. Atėjo laikas, kai Lietuvai gręsia nepa
prastai rimti pavojai, kai amerikiečių pagalba būtinai bus 
reikalinga. Kam atskiriems asmenims bėginėti, nervintis, 
gaivališkai šaukinėti veikėjų susirinkimus, kai tokius dar
bus galėtų rimtai, su apgalvojimu, pagal iš anksto priruo
štus planus atlikti, pavyzdžiui, Amerikos Lietuvių Tary
bos vardą turinti įstaiga?

Jei ir norėtume Lietuvos reikalais nesirūpinti, negalėtu
mėm. Lietuviškas kraujas gyslose nerims, lietuviška sąži
nė neleis užsnūsti, sapnuose vistiek matysi Tėvynės klo
nius, jos žmones. Taip jau įgimta, taip jau Dievo sutvar
kyta, kad normalus, sveikas žmogus nuo savo Tėvynės ir 
Tautos negali pabėgti. Turint ir tai dėmesyje, reikia pla
ningai būti pasiruošusiais savo Tėvynės sargyboje. Orga
nizuotas darbas pirmoje eilėje!

Tiesiog gėda, kai kitataučių spauda taip silpnai painfor
muota kad ir apie Klaipėdos krašto gyventojų lietuvišką 
kilmę. Vargu, ar atsakingos įstaigos turėtų net oficialinių 
davinių, jei į ją kreiptųsi amerikiečių spauda. Propagan
dos reikšmė tarp lietuvių visai pamiršta. Tiesa, propagan
da pačioje Lietuvoje neapleista, bet kam ji iki šiol tarna
vo? Daugiausia valdančios partijos interesams. Į užsie
nį, ypač Ameriką, visai nekreipta dėmesio.

Bet kai ištinka skaudus smūgis, tada ir amerikiečiai lie
tuviai reikalingi, tada ir jų talka labai pageidaujama. Tad 
ir propagandai amerikiečių spaudoje galėtų daug patar
nauti Amerikos Lietuvių Taryba, jei ji būtų. Negalima 
numoti ranka ir sakyti: jei Lietuvos vyriausybei nerūpi 
visuomenę informuoti, tad kam mums jaudintis... Toks 
manymas būtų didelis nusikaltimas tautai. Vyriausybių 
sąstatai visada labai laikini, o Tauta visada turi būti gy
va, tad privalu sielotis visos tautos reikalais. Sudaryki
me tad plataus masto, gyvenimiškų užsimojimų, plačio- 
siosios visuomenės pasitikėjimą turinčią Amerikos Lietu
vių Tarybą.

Aleksandras Stulginskis, 
buvęs Respublikos Preziden
tas, XX Amžiuje paskelbė 
savo atsiminimus iš 1918 
metų, kai jam, kaip Valsty
bės Tarybos nariui, teko 
vykti į Vokietiją pas Popie
žiaus atstovą, nuncijų Euge
nijų Pacelli, dabartinį Popie
žių. Stulginskiui teko kreip
tis valstybės ir bažnyčios 
reikalais. Netrukus, po jo 
atsilankymo, Vilniuje susi
laukta lietuvio vyskupo am
žino atminimo Jurgio Matu
levičiaus asmenyje.

Štai tų atsiminimų nuo
trupos :
' „1918 m. gruodžio 28 d. 
p. A. Smetona ir aš išsiren
gėme į Berlyną. Berlyne te
ko i 
anuomet Centro (katalikų 
partijos) lyderiu a. a. M. 
Erzbergeriu. Savo nepapras
tu Lietuvai palankumu jis

K°V° 31 d., 1939 n.

RESOLUTION
Unanimously adopted at the mass-meeting held at the 

McCaddin Hall in the City of New York under the auspices 
of the American Lithuanian Council on Sunday, the 26tn 
day of March, 1939:

WHEREAS the Government of the United States, 
backed by the public opinion of the entire nation, has 
consistently withheld recognition of the territorial acqui
sitions or subjugation of free peoples by military invasion 
or under threats of force, even though veiled by the sem
blance of formal juridical procedure;

WHEREAS the present Government of the German monių imtis Tėvynei pagel- 
Reich has recently, in willful disregard of the sanctity of ^eti. Nutarta sudaryti vieti- 
international treaties, abrogated the Klaipėda-Memel nę Amerikos Lietuvių Tary- 
Covenant of 1924 and seized Lithuanian territory with the 
only maritime port of Lithuania and its Lithuanian popu
lation ;

WHEREAS this seizure was preceded by a charachter- 
istic German interference in the internal affairs of Lithu
ania and the fomentation of racial antagonisms, and cul
minated in compelling the Government of Lithuania to1 saį išeivijai vieningą kryptį 
surrender the Klaipėda-Memel territory;

NOW, therefore,

Lietuvių Veikla Svarbiais
Lietuvai Reikalais

New York. — Kovo 22 d., 
sužinojus, kad Vokietijos na
ciai užgrobė Klaipėdą, 
Brooklyno lietuvių visuome
nės veikėjai susirinko į Ho
tel New Yorker posėdžių 
kambarį ir tarėsi, kokių prie-

bą, turint prieš akis būtiną 
reikalą susilaukti šioje šaly
je tokios lietuvių atstovybės, 
kuri atitinkamais momen
tais galėtų kalbėti visos iš
eivijos vardu ir nurodyti vi-

| Tėvynės gelbėjimo ir jos ne- 
i priklausomybės sargybos 

BE IT RESOLVED that we protest and condemn this fronte.
Susirinkimas išrinko to- 

į kio sąstato vietinę Ameri- 
' kos Lietuviu Tapybą: inž. P. 
Barzilauskas. adv. V. J. Dra
gūnas, J. Ginkus, adv. K. R. 
Jurgėla, red. Kl. Jurgelionis, 
K. Krušinskas. red. J. B. 
Laučka, inž. A. J. Mažeika, 
kun. A. Milukas, B. J. šče- 

a similar policy and to render all possible assistance to J gauskas, red. J. Stilsonas, 
the Lithuanian Republic against threatened dangers to J. Tysliava, dr. J. Valukas, 
its sovereign independence; j. Valaitis, K. P. Vilniškis,

BE IT FURTHER RESOLVED that copies of these re- dr. M. J. Vinikas ir S. E. Vi- 
solutions be forwarded to the President, Secretary of State taitis.
and Members of Congress of the United States of Amer- Tarybos valdyba išrinkta 
ica, to the Governments of Lithuania, Latvia, Estonia, į iš tokio sąstato: pirm. Juo- 
Great Britain, France, Soviet Union and Poland, to the j zas B. Laučka, vicepirm. dr. 
Secretariat of the League of Nations, and to the Press. ;M. J. Vinikas ir Kl. Jurge

lionis, sekr. adv. K. Jurgėla, 
ižd. K. P. Vilniškis, nariai S. 
E. Vitaitis ir J. Tysliava. 
Valdybai pavesta sekmadie
nį, kovo 26 d., sušaukti ma- 

susirinkimą, kuriame

annexation of the Klaipėda-Memel territory of the Re
public of Lithuania by the German Reich;

BE IT FURTHER RESOLVED that we pledge our mo
ral and material support to all the efforts of Lithuania in 
defence of its independence and territories:

BE IT FURTHER RESOLVED that we appeal to the 
Government of the United States to deny recognition to 
the seizure of the Klaipėda-Memel territory, and to use 
its good offices in influencing other governments to adopt

stačiai mane stebino. Jis ži
nojo, kokiais reikalais mes 
Miunchenan važiuojame, to
dėl davė mums rekomenda
ciją pas Nuncijų, tuomet ar
kivyskupą E. Pacellį. Erz
bergerio rekomendacijos tuo
met buvo labai svarios. Nau
jus metus, prisimenu, suti
kome vaišėse pas gen. Hof- 
manną. Jis taipgi buvo lai
komas lietuviams palankus, 
bet Erzbergeriui toli, labai 
toli neprilygo. Tiesa, lyg juo
da dvasia visur kartu su mu
mis buvodavo žinomas baro
nas Roppas. Jis net dėjosi 
lietuviu esąs. Bet štai nei iš 
šio, nei iš to, p. A. Smetona 
gauna žinią, kad jis privalo 

t ------- grįžti Vilniun, nes ten šau-
susitikti su įtakingu kiamas iškilmingas, Tarybos 

posėdis. Tretysis delegacijos 
narys a. a. kun. A. Petrulis 
nežinia kodėl net į Berlyną 
neatvyko. Tokiu būdu aš be-

pasilikau vienų vienas tokiai 
svarbiai misijai atlikti, čia 
jau prasidėjo sunkaus rūpes
čio dienos, tuo labiau, kad 
minėtoji komisija, kuriai 
Taryba buvo pavedusi para
šyti memorandumą Vilniaus 
vyskupijos bažnytiniais rei
kalais, to memorandumo, 
kiek prisimenu, neparašė ir 
aš turėjau vykti į Miunche
ną kaip ir tuščiomis ranko
mis, išskyrus vieną kitą do
kumentėlį. Bet nieko nepa
darysi, atgal negrįši, reikia 
važiuoti. Kelionė iš Berlyno 
į Miuncheną buvo labai var
ginanti — žiema šalta ir gi
li, o vagonai visiškai neap
šildomi. Traukinys nebėgo 
tuo greitumu, kokiu jis švilp
davo ramiais laikais. Sušilti 
galima būdavo vagone resto
rane, bet tik sušilti, paval
gyti, išgerti reikalinga kor
telių.

„Atvykęs Miunchenan su
siradau vieną kunigą kape
lioną, kurį man buvo reko
mendavęs p. Erzbergeris. Jis 
pasirodė bemokąs gražiai lo
tynų kalbą. Kadangi ir aš 
gerokai nusimaniau tos kal
bos dalykuose, tai mudviem 
nesunku buvo surašyti šv. 
Tėvui memorandumas loty
nų kalba. Dėstomieji memo
randume faktai man labai 
gerai buvo žinomi. Įdomu 
būtų tas memorandumas 
šiandien paskaityti, bet, de
ja, kaip daugelis raštų, taip 
ir to memorandumo nuo
rašai ir iš Tarybos, ir iš 
mano archyvo yra dingę.

„Su priėmimu pas Nuncijų 
Ark. E. Pacellį vargo nebu
vo, nes p. M. Erzbergerio re
komendacija labai plačiai 
atidarė man nunciatūros du
ris. Nuncijus gyveno gražio-’ 
je viloje.

„Nuncijaus šveicorius nu
vedė mane į antrąjį aukštą. 
Nuncijus priėmė mane nedi
deliame, bet gražiai meb
liuotame salonėlyje. Augalo
tas, liesas, atrodė kiek sulin
kęs, apsirengęs rausvais vy
skupiškais drabužiais šv. Tė
vo Atstovas mane labai ma- Grožis yra tiesa, tiesos 
loniai sutiko, pasisodino ne- grožis — tai visa, ką mes 
toli savęs. Atrodė, vienok žinome ir turime žinoti.
lyg ir nesveikas, nes kojas — John Keats.

laikė visuomet šiltai ant 
elektra šildomos paduškėlės 
padėjęs. Pasisakiau, kad esu 
Lietuvos tarybos narys, at
vykau iš Lietuvos Tarybos si_n*
siųsta pas jį labai svarbiais būtų išsiaiškinta nauja Lie- 
atstatomos valstybės Bažny-' tuvos padėtis, priimtos ati- 
čios reikalais. Tąja proga 
pažymėjau garbingą ir svar
bią Lietuvos’ valstybės pra
eitį. Man pastebėjus, kad to
kiu svarbiu reikalu buvo iš
sirengusi delegacija pas Jo : 
Ekscelenciją, bet netikėtai 
delegacijos nariai buvo at
šaukti iš Berlyno į Lietuvą 
labai svarbiais šalies reika
lais, Nuncijus kažkodėl nu
sišypsojo. Gal jis buvo kieno 
nors painformuotas ir žino
jo okupacinės valdžios daro
mus triukus, nes p. A. Sme
tona buvo vokiečių išreika
lautas į Vilnių neva tai Ta
rybos posėdžiui, bet iš tikrų
jų jokio Tarybos posėdžio 
nesirengta daryti. Kalbėjo
mės vokiečių kalba. Nunci
jus mane labai atidžiai iš
klausė, priėmė iš manęs me
morandumą, žadėjo persiųsti 
šv. Sostui, žadėjo mūsų rei
kalus paremti. Apskritai, ro
dė mums labai daug palan
kumo. Audiencija truko dau
giau kaip valandą.

„Atsisveikinant mane pa
laimino ir aš nepaprastai 
nustebau, kad, nepaisant 
šalto oro, mane išlydėjo lyg 
artimą draugą laiptais į apa
čią, kur kabojo mano beke- 
ša (kuri, skliauteliuose pa
sakius, dideliu reprezenta- 
ciškumu nepasižymėjo). Ga
lop man pasidarė labai dro
vu, kai Ekscelencija padavė 
man bekešą ir padėjo apsi- 

' vilkti.

• „Kokios pasėkos buvo to 
mano vizito ir mano memo
randumo, nesiimu spręsti. 
Žinau, kad tais reikalais ir 
daugiau buvo klabenta ir 
galų gale tų pačių metų ru
denį mes vis dėlto susilaukė
me Vilniuje vyskupo J. Ma
tulevičiaus”.

Tautos ir Amerikos himną? s. 
Visi dalyviai su ovacijomis 
sutiko Dariaus lietuvių legi- 
jono postą su vėliavomis; 
drauge maršavo ir latvių ka
rių posto atstovas Dickerts 
su vėliava.

Susirinkimą pradėjo įžan
gine kalba ir jam vadovavo 
red. J. B. Lsučka. Kalbas pa
sakė latvių visuomenės vei
kėjas inž H. Lielnors, J. 
Stilsonas, S. E. Vitaitis, J. 
Tysliava ir kun. J. Ba. kūnas. 
Visi kalbėtojai kvietė lietu
vius energingai budėti Lie
tuvos nepriklausomybei gre
siančių paveju akivaizdoje ir 
būti pasiruošusiais įvairiems 
galimiems pavojams, smerkė 
jėgos viešpatavimą pasauly
je. Visi vieningai pareiškė, 
kad Tėvynę ginti turi būti 
nesigailima ir didžiausio pa
siaukojimo. Publika labai 
jautriai sekė kalbėtojų min
tis ir drauge su jais pergy
veno momento skausmingu
mą ir Tėvynės nepriklauso
mybės reikalingumą.

Ypatingai pabrėžtini kun. 
J. Balkūno kalbos žodžiai, 
kad Lietuva Europos ir pa
saulio taikai jau užtektinai 
pasiaukojo, todėl prieš toli
mesnius pasikėsinimus į Lie
tuvos nepriklausomybę ir te
ritorijos neliečiamybę turi 
būti atsakyta tvirčiausiu gy
nimus!. Savo kalbą jis baigė 
šiais žodžiais: Jei Europos 
taikai išlaikyti reiktų Lietu
vos nepriklausomybės kai
nos, lai nebūna tokios tai
kos!

Visi dalyviai kaip vienas,

retųjų z žvėrių rezervatai 
Tautos parkui labai graži 
vieta, 
upės.

— Gegužės mėn. į Lietuj 
atvyks Suomijos prekyboj | 
instituto 70 studentų eb' 
kursi j a, kuri stengsis < mis naudodan 
pažinti su Lietuvos ekono. je P1*8^0 
miniu gyvenimu bei organį. 
zaci jomis.

— Kovo 5 d. šaulių ’ 
junga ir visi jos padaliniai 
paminėjo šios organizacijos; 
kūrėjo VI. Putvinskio l(j 
metų mirties sukaktį.

— Į Kauną atvyko Estijos 
ekonominė delegacija aptar-, - ......
ti priemones lietuvių esto j ®0, ^iDie^ 

surado bendra 
: derėta nė dėl 
| to, kas turės 
I niusytei- & 

nės pritark 
naują kryptį 
tybiniam gyvi 
žygis, geriau

švaistytis to 
guriam rūpėji 
įomūsų tauta 
į tai buvo 
^rios vaistyk 
įos skylės, ku 
aplopytos de 
naudai. Pade 
į prašėsi skill

prekybiniams santykiam 
pagyvinti.

— Kauno arkikatedros ba
zilikos sienos vietomis pra-' 
dėjo trupėti. Dabar vykdo, 
mas bazilikos remontas - 
sienų sustiprinimas.

— Vidaus reikalų minis-

— Klaipėdoje, prieš pat pirmininku, ( 
jos pagrobimą, buvo atida- masi geriau 
rytas dr. Basanavičiaus-var- užgyrus 
do darbininkams liaudies ' 
universitetas. Paskaitas lan
kė po kelis šimtus darbiniu- ^as- Dė 
kų.

— Kanados lietuviai at
siuntė Klaipėdos krašto lie
tuviškų organizacijų komi
tetui laišką su sveikinimais 
ir gražiais linkėjimais. Ko
mitetas kanadiečiams pa
siuntė panašų atsakymą su 
padėka.

— Ties Rekyvos ežeru, ne-
tinkamos rezoliucijos. Susi
rinkimui skelbti išrinkti J. 
Valaitis, J. Ginkus ir A. Ma
žeika.

Kovo 23 d. nutarta šaukti 
masinį susirinkimą McCad- 
din salėje, sekmadienį, 2 vai. 
popiet. Apie tai tą pačią die
ną tuojau pranešta per. J. 
Valaičio ir J. Ginkaus veda
mas radijo programas. Pa
rūpinti skelbimo plakatai, o 
sekmadienį 
susirinkimą 
gai.

McCaddin 
26 d. buvo 
vių; atsilankiusių buvo apie 
1,000. Susirinkimas pradėtas gai rimta nuotaika.

savo ovacijomis ir atsistoji-. toli šiauliU) statoma didelė 
mu, priėmė rezoliuciją, ku-( elektros stotis, kuri aprū- 
rią perskaitė adv. Dragūnas.' pįns elektra Šiaulių — Pane- 
Rezoliucija spausdinama at-1 -*•- " • ’* ‘ 
skirai. Lietuvai nutarta pa
siųsti tokią kablegramą:

New Yorko lietuviii masi
nis mitingas reiškia viltį, 
kad visi pasikėsinimai prieš 
Lietuvos nepriklausomybę 
bus atremti. Tikime, kad Tė
vynės gynime visa tauta vie
ningai aukosis nepriklauso
mybei išlaikyti.

Susirinkimas baigtas Lie
tuvos himnu; pianu akompo- 
navo muz. P. Dulkė. Sus-mo 
dalyviai pasižymėjo ypatin-

skelbti rinki 
, grasino išst( 

bes, nemunai 
. hvirno pasek 
į maras reiks 
f atsisakė. Tai 
| išėjo įopozk

— Užėmus vokiečiams 
Klaipėdą, prasidėjo įstaigų 
perdavimas. Iš Lietuvos pu
sės perdavimą vykdo lietu
vių komisaru paskirtas U. R. 
M. Ekonominio Departamen
to direktorius Norkaitis, o 
iš vokiečių — Bertulaitis. 
Vokietininkai džiaugsmo dėl 
užėmimo nerodo, nes jau da
bar Klaipėdoje pritruko mai
sto.

— Ryšium su nacių už
ėmimu Klaipėdos, ten suim
ta per 150 lietuvių, kurie da
bar jau paleidžiami.

— Pedagoginis Institutas 
iš Klaipėdos perkeltas į Pa 
nevėžį, o Valstybinis Teat
ras — į Šaulius. Lietuvos 
konsulatas iš Tilžės perkel
tas į Klaipėdą.

— Vyriausybė nutarė vi
sas Žemės Banko iki gruo
džio 31 d. išduotas paskolas 
sumažinti 20%, išperkamuo
sius mokesčius už gautą že
mę kaimuose — 50%, melio
racijos skolas — 30% ir pa
lūkanas už tas skolas — 
20%.

— Šiomis dienomis išsiųs
ta keli tūkstančiai lietuviškų 
knygų pardavinėti New Yoi-

vėžio rajoną.
— Charbine, Mandžiuko 

teritorijoje, steigiamas Lie
tuvos konsulatas. Konsulu 
būsiąs paskirtas užsienio 
reikalų ministerijos kance
liarijos viršininkas Jatulis.

— Vilniaus universitetas 
pakvietė Vytauto Didžiojo 
universiteto rektorių prof. 
Roemerį skaityti kelias pa
skaitas apie Lietuvos kultū
rą ir universiteto darbus.

— Šiemet „Pienocentras” 
vėl daugiau parduoda užsie
niui sviesto ir kiaušinių. 
Pernai sausio — vasario mė
nesiais eksportavo 1,238,250 
kilogramų sviesto ir 3,805,- 
920 kiaušinių, o šiemet 1,- 
327,429 kg sviesto ir 6,233,- 
400 kiaušinių.

Tiesa, K. 
teisintis a 
jie norėjo b 
tikimi den 
pui, tačiau 
geresnės i 
juos, Argi I 
jo, kad, ne 
konstitucijo 
nuostatus d 
mo rinkimu 
vengta pir 
Juk įnirtęs 

; mentas, ko 
Į pavidale, y 
į įėjo prives 
Į mų. Nuo 

tereikėję

ko Pasaulinėje Parodoje Lie
tuvos skyriuje.

— Šią vasarą Rygoje į- 
vyks Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos miškininkų kongre
sas, kuriame dalyvaus iš šių 
valstybių po 25 miškinin
kus. Kongresas svarstys mi
škininkystės klausimus ir 
miškų ūkio tvarkymo suvie
nodinimą.

— Žemės Ūkio Rūmai šie
met perka dar 20 vikšrinių 
traktorių, kurie bus duoda
mi ūkininkams nusausin
tiems žemės plotams bei pel
kynams įdirbti.

— Pamiškių ūkininkams 
žvėrys padaro įvairių nuo
stolių. Tuos nuostolius miš
kų departamentas ūkinin
kams atlygina iš Medžioklės 
Fondo. Užpernai žvėrių pa
darytus nuostolius išmokėta 
tokio atlyginimo per 18,000 
litų.

— Darbo Rūmai pramo-ltai iš tiesų yra Jo Kūnas, - 
nės centruose steigia kuro kas gali drįsti abejoti?! To

liau: „Tai būtų didelis Dievo 
įžeidimas ir piktažodžiavi- 
mas, jeigu manytum, jog 
Viešpats, kuris yra pati Tie
sa, štai nors vienam vieniu 
teliam dalyke, pamelavo”.

Garsusis Airijos išvaduo
tojas, Danielius O’Conell 
(miręs 1847 m.) buvo labai 
pamaldus katalikas. Jis pa
teko kartą į protestantų su
sirinkimą. Klaidatikiai jam 
skaudžiais žodžiais išmeti
nėjo, kam jis, toks mokytas 
žmogus, tikįs į Kristaus bu
vimą Eucharistijoje. Bet Da
nielius O’Conell ramiai at
sakė: „Tai jau čia turite pa
ties Kristaus klausti. Kris
tus taip pasakė ir dėl to aš 
tikiu”. — Toji mintis „Kris
tus taip pasakė” turėtų ir iš 
mūsų galvų pašalinti viso
kius abejojimus. Jau šv. Au
gustinas kartą šaukė: „Jei
gu Kristus užtikrina, kad

nės centruose steigia kuro 
sandėlius ir darbininkų ko
operatyvus, kuriuose darbi
ninkai gauna jiems parink
tas prekes pigesne kaina.

— Punios šilas paverčia
mas tautos parku. Šilas yra

būvį 
kaip lygiai 
perversmas 
vyriausybė 

Lengviau 
toki „naujų 
lavimai tu 
asmeninių 

ė čia vadams 
į beužteko ir 
į sidengta” a 

pu. Ir jei

UD

Maža K



.° 3u, 1939,

t žvėrių rezemtjį 
parkui labai 
apjuosta Neima

Kovo 31 d., 1939 m.
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(Iš kelionės įspūdžių) 
(Tęsinys)

Kai, demokratijos teisė
mis naudodamasis, valstybė
je pradėjo nesudraustas 
švaistytis toks elementas, 
kuriam rūpėjo sugriauti tą. 
ko mūsų tauta siekė šimtme
tį, tai buvo pastebėtos kai 
kurios valstybinės santvai - 
kos skylės, kurios turėjo būt 
aplopytos demokratijos ne
naudai. Padėtis buvo rimta 
ir prašėsi skubaus išsprendi
mo. Dešinieji ir tautininkai 
surado bendrą kalbą. Nesi 
derėta nė dėl vietų, nė dėl 
to, kas turės vadovauti vy
riausybei. Gavus kariuome
nės pritarimą, įvykdytas 
naują kryptį Lietuvos vals
tybiniam gyvenimui suteikęs 
žygis, geriau žinomas kaip 
Gruodžio Septynioliktos Die
nos (1926 m.) Perversmas. 
Valdantiesiems jis buvo di
deliu netikėtinumu, anarchi
stams gi padarė galą. Dar 
pats dr. Grinius paskyrė 
prof. Voldemarą ministeriu 
pirmininku, o tas pats sei
mas, geriau sakant pervers
mą užgyrusi jo dalis, A. 
Smetoną išrinko prezidentu. 
Seimas už 4 mėnesių buvo 
paleistas. Dėl visuomenei ne
žinomų priežasčių tarp Krik
ščionių Demokratų ir Tauti
ninkų vadų įvyko nesutari
mas. Kr. Dem. reikalavo 
skelbti rinkimus į seimą ir 
grasino išstoti iš vyriausy
bės, nenųmatydami to reika
lavimo pasėkų. Prof. Volde
maras reikalavimą pildyti 
atsisakė. Tada K. D. vadai 
išėjo į opoziciją, kurioje 
pasiliko ir iki šiol.

Tiesa, K. D. vadai 
teisintis aiškinimu,
jie norėjo būti ir pasiliko iš
tikimi demokratijos princi
pui, tačiau visuomenė gal 
geresnės nuomonės apie 
juos. Argi K. D. vadai tikė
jo, kad, nepataisius senos 
konstitucijos ir pagal jos 
nuostatus darant naujus sei
mo rinkimus, būtų buvę iš
vengta pirmykštės klaidos ? 
Juk įnirtęs kraštutinis ele
mentas, kokių kapsukininkų 
pavidale, pačią valstybę ga
lėjo privest prie netikėtinu
mų. Nuo to apsisaugoti bū
tų reikėję daryt pakeitimų 
linkimų įstatymuose, kas 
būtų buvę irgi neteisėta, 
kaip lygiai buvo neteisėtas 
perversmas ir jo pastatytoji 
vyriausybė ir t.t. ir t.t.

Lengviau daleistina, kad 
toki „naujų rinkimų” reika
lavimai turėjo kitų, grynai 
asmeninių priežasčių; gal 
čia vadams aukštų vietų ne
beužteko ir dėlto buvo „pri
sidengta” sulaužytu princi
pu. Ir jei šiandien senieji,

jie

gali 
kad

JS TAIP PASAKĖ

lis Airijos išvaduo 
Danielius O’(W 
847 m.) buvo laba 
j katalikas. Jis pa 
ų į protestantų su- 
. Klaidatikiai jam 
3 žodžiais išmeti- 
i jis, toks mokytį 
,ikįs į Kristaus bu 
haristijoje. Bet Da 
i’Conell ramiai a J 
ai jau čia turite pj 
itaus klausti. Krij 
i pasakė ir dėl to 4 
— Toji mintis 
p pasakė” turėtų iri 
*alvų pašalinti w 
bejojimus. Jaušv.if 

įas kartą šaukė: 
Kristus užtikrins, H 
, tiesų yra Jo Kūnad 
gali drįsti abejoti?!  j 

„Tai būtų didelis D’ J 
imas ir piktai 
, jeigu manytu®-J 
spats, kuris yra pH 

štai nors vienam 
am dalyke, pamelš | 

i

perversmui vadovavę K. D. 
vadai tebėra dešiniosios sro
vės priešakyj ir naudojasi 
jaunųjų veikėjų palankumu, 
tai tik todėl, kad pastarieji 
perdaug gerbia drausmę. O 
jų juk gyvenimas sunkus: 
tiek vargo panešę mokslo 
siekdami ir jį baigę sėdi be 
darbo, be cento, nes perdaug 
aktyvumo reikalavo jų vi
suomeninės pareigos, kurios 
dažnai peržengė vyriausybės 
toleruojamą liniją... Tuo 
sunkiau jauniesiems gyvent 
viltinga nuotaika, kai vyres
nieji, gana patogiai įsikūrę, 
tebegieda senovinę politinę 
giesmę, pamiršdami, kad lai
kas veikia jų nenaudai. Kai
rieji, keršydami už 1926 m., 
deda visas pastangas, kad 
perversmo dalyviai nesusi
tartų. Laviruodami tarp vy
riausybės ir dešiniosios sro
vės, jie plečia savo įtaką, 
kuri jau jaučiama valstybi 
niam ir ypač visuomeniniam 
gyvenime.

Stokos valstybingumo ar 
patriotiškumo nė tautinin
kams, kaip ir katalikams 
nieks negali primesti. Jų 
troškimų idealu yra matyti 
laisvą, gėrio pilną, progre
suojančią Lietuvą. Formaliu 
pagrindiniu skirtumu, kuris 
juos pastatė vienus prieš ki
tus, buvo valdymosi forma. 
Kodėl gi Lietuvos, kaip ir 
Amerikos lietuviai katalikai 
turėtų iš principo būti tik už 
demokratiją? Ar katalikų 
pareigos to reikalauja? 
Anaiptol ne! Jei prieš šimt
mečius Roma vainikavo Eu
ropos valstybių suverenus — 
karalius, tai, jų dorovei su- 
kritus ir patogiai valandai 
išmušus, kada liaudis pano
ro pati valdytis, ta pati R. 
Kat. Bažnyčia vadovavo de
mokratijos idėjai. Bet jei 
valstybės, begyvendamos de
mokratiškoj santvarkoj, pa
juto atsidūrusios anarchiz
mo pavojuje, tai kodėl jų 
noras pakeisti valdymosi 
sistemą turi būti katalikams 
nepriimtinas? Jei su valsty
bės santvarkos pasikeitimu 
iškyla antireliginis judėji
mas, tai daugiausia todėl, 
kad organizuotas žydiškai- 
masoniškas ateizmas išnau
doja visas progas. Betkoks 
nusistovėjusios padėties pa
keitimas duoda jiems naujas 
galimybes pasireikšti. Užtai 
Bažnyčia turėtų taip tvarky
tis, kad ji neįeitų į opozici
ją nei su valdančiais, nei su 
valdysiančiais. Palaikydama 
gerus santykius su vyriau
sybe, galėtų paveikti, kad 
dorovę ir religiją pažeidžian
ti įstatymai ar parėdymai 
nebūtų priimami.

Kas gi skiria vyriausybę

Seymour’s
DĖL — GEROS — VERTĖS

Laikrodininkas
713 Grand St., netoli Graham Ave., Brooklyn

DEIMANTAI — LAIKRODĖLIAI —
BRANGAKMENIAI — RELIGINĖS PREKĖS

LAIKRODĖLIAI IR PAPUOŠALAI TAISOMI 
PRIE VIETOS

Maža Krautuvė — Mažos Išlaidos — Mažos Kainos

nuo dešiniosios opozicijos 
Lietuvoj ? Vyriausybei pri
metamus kat. organizacijų 
varžymas, veikėjų persekio
jimas. Taip, čia yra tiesa: 
kaimo jaunimas „Pavasari
ninkai” savo susirinkimams, 
kongresams, uniformoms ne
gauna juk leidimų, mokslei
viai Ateitininkai uždaryti, 
aiškūs visuomenininkai la
bai retai gauna valdiškas 
vietas. Bet argi tai ne nor
malus vyriausybės, kaip vy
riausybės, elgesys ? Juk 
kiekviena, taigi ir Lietuvos 
tautininkų, vyriausybė sten
giasi išplėsti savo įtaką. Be 
natūralių priemonių, kaip 
gyventojams sąlygų pageri
nimo, kelių ir ūkių tvarky
mo, yra dar policija, kariuo
menė, bankai, valdžios ir sa
vivaldybės įstaigos, mokyk
los, kur vyriausybė gali 
duoti tarnybas. Ji ir duoda 
tiems, kurie remia jos politi
ką, arba bent kurie atvirai 
jai nesipriešina. Galima iš
metinėti, kad vyriausybė ne
sielgia teisingai, kad ji ne 
visus piliečius vienodai trak
tuoja, bet ar galima tikėti, 
kad ji bus tiek žiopla, kad 
duos vietą opozicijonieriui, o 
ne savajam; juk šis irgi pi
lietis. Negalima norėti, kad 
tautininkai pasiliktų anek
dotuose apipasakojami, kaip 
Kr. Demokratai, kurie savo 
valdymo metu gausiai opozi
cijos žmonėms davė stipen
dijas į užsienį...

Mes, Amerikos lietuviai, 
sielojomės ir tebesisielojam, 
kad be tų blogumų, kurie 
slegia mūsų tėvynę iš užsie
nio, viduje jų irgi netrūksta. 
Ten tas trynimasis tarp po
zicijos ir opozicijos daro blo
gą įtaką į gyventojus, į jų 
dvasią. Vyriausybė, norėda
ma išlaikyt savo autoritetą, 
daro didesnį spaudimą, 
tramdo bet kokį opozicinį 
judėjimą, kuris prieš porą 
metų tik neišvirto į pervers
mą. Toks autoritetinis reži
mas erzina ir ramius, jokių 
politinių siekių neturinčius 
piliečius, kurie mato, kad to
kia padėtis auklėja tautoje 
vergiškumo dvasią, kaip ir 
anie rusų ar vokiečių prie
spaudos laikai. Nuo to labai 
silpnėja tautiškas susiprati
mas ir atsparumas, kurio 
Lietuvai taip labai reikia. 
Užtai reiktų, kad opozicija 
rastų kelius, kurie suvestų 
ją su vyriausybe. Kiek teko 
patirti, vyriausybės pusėj y- 
ra daug noro, kad toks susi
tarimas įvyktų.

Mums, toli nuo tėvynės 
gyvenantiems išeiviams, kas
kart daugiau reikia tos mo
ralinės šilumos, to pasiten
kinimo savo tėvų žeme. Mes 
nebeužtenkame laiko tarpu- 
savei kovai, kuri daugiausia 
pas mus vyksta dėl Lietuvos 
vidaus nesantaikos. Mums 
reikia sukaupti jėgas, kad 
galėtume pasilaikyti lietu
viais, ypač kad savo jaunąją 
kartą galėtume išauklėti to
kia. Ir pačiai Lietuvai tas 
turėtų nemažiau rūpėti, nes 
bene stambus trečdalis lietu
vių gyvena svetur. O jų su
sipratimas, išsilaikymas lie
tuviais labai daug priklauso 
nuo kasdieninio visuomeni
nio gyvenimo.

Mūsų gyvenimas bus 
sklandesnis, darnus ir nuo-, 
taikingas, kai mes mažiau 
jausiu nenormalumų Lietu
vos gyvenime.

Kazys F. Vilniškis

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

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Lietuvos akcinės bendrovės „Maisto” skerdyklos ir mėsos gaminių fabrikas Tauragė
je. Panašius fabrikus „Maistas” turi Klaipėdoje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžy. Šioje 
šalyje „Maistui” atstovauja Lithuanian-American Import & Export bendrovė, 157 
Chambers St., New York City.

AM. LIETUVIŲ TARYBOS 
SUŠAUKTO MASSMITIN- 
GO McCADDIN SALĖJE 

AUKOS

Aukojo: B. A. Matijošai- 
tis $10, Karaktynas $5, Ve
ronika Norvaišienė $5, L. 
Grigonis $2, A. Vikrikas $2, 
Puteniai $2, Pėstininkai $2. 
Po 1 dolerį aukojo: kun. 
J. Balkūnas, K. Krušinskas, 
J. Averkienė, V. Trainis, J. 
Ginkus, K. P. Vilniškis, B. 
Ščegauskas, J. Valaitis, J. 
Stilsonas, J. Antanavičius, 
Tumasonis, P. Pusnikas, K. 
Damoša,, Dr. Vainoras, P. 
Vitkus, A. cinikas, žemai
taitis, J. Kuodis, Lesevičius, 
VI. Ivonis, ž. Urbonavičius, 
Mrs. Zeikus, Kairys, P. 
Barbšys, T. Cirkelis, Žukau
skas, Samitskas, Povilaus- 
kas, Mrs. Kurmis, Mr. Kur
mis, J. Garšva, J. Spurga, 
A. Ulozas, St. Palanavičius, 
Anna Gainis, S. Izadoro, Ku
činskas, Gražulis, Bartulie- 
nė, L. F. Goodis, A. Žalis, C. 
Šapolienė, A. Bender, K. 
Garba, J. Andriuškevičius, 
V. Zabaskas, Vinikienė, T. 
Sarapaitė, A. Bobunienė, 
Bakšiai, J. Kedrienė, F. Ra- 
bliauskas, J. Brivanavičius, 
I. J. Baraklis, J. Baškevi-

čius, Atkočaitis, J. Paulaus
kas, A. Balčiūnienė, E. Da- 
mušienė, . Grigaliūnas, P. 
Dailydėnas, A. Blokuvienė, 
Ona Geležinis, J. Andrijaus
kas, J. Stanikūnas, Gudelio- 
nienė, V. Gudanavičius, Un- 
danavičienė, Baltauskas, Su- 
šinskas, Pūkas, A. česliaus- 
kas, Buika, Baltimas, Lėlys, 
Paulauskas, Menderis, M. 
Obojūtė, Anna Karvelis, A. 
Jegulaitis, A. Pranaitis, J. 
Kralikauskas, A. Žiugžda, J. 
Maselskis, J. Baltramaitis, 
V. Stankevičius, Dovydėnai, 
K. Bagdonas, J. Jonaitis, P. 
Keršulienė, D. Ginaitienė, J. 
Genys, L. Valužis, Baltušni- 
kas, Mamizauskas, B. Šriu- 
bas, M. Daukševičius, K. Si
dabras, Masaitis, Barkus, 
Šapalaitis, Anumas, A. Po- 
derįs, Akonauskienė, J. 
Skruodenis, A. Račkys, P. 
Ungurys, J. Bubnelis, S. De
veikis, F. Jočius, U. Gedvi
lienė. Kiti davė po mažiau.

Gal yra pavardžių netiks
liai užrašytų, nes rinkėjai 
skubėjo ir pavardes rašė iš 
klausos.

Rinkėjai surinko sekan
čiai:
Alicija Pūkenytė $30.90
A. Vasauskaitė 23.73
J. Mikolaitis 23.00

V. Trainis 22.76
M. Obojūtė 20.75
J. Dumčius 20.51
V. Žemantauskas 19.10
T. Sarapaitė 16.61
H. Jurgėlienė 9.30
Mrs. M. Želway 8.20
A. Mažeika 7.95
V. Daukantas 3.40
X-as 8.00

Viso $214.21
Be to, komitetas savo pir

mame susirinkime yra su
rinkęs $20, kuriuos aukojo: 
Dr. J. Valukas, B. ščegaus
kas, J. B. Laučka, K. P. Vil
niškis, K. J. Krušinskas, J. 
Ginkus, J. Valaitis, Dr, M.

Niekam nieko blogo nepa
daryti dar maža.

— Vaižgantas.

Tai, kas pasiekiama netie
sos keliu, žmogui laimės ne
suteikia. — X.

Viskas prapuolė, kodėl 
ašaros man liko?

— Mickevičius.

Iš to, kiek žmogus brangi
na savo žodį, spręsk, kiek 
jis gerbia save. — X.

Kas turi širdį, tas supran
ta širdį ir kitų. — X.

Kas moka žaisti linksmai, 
dainuoti linksmai ir gyventi 
gražiai, tas linksmai, gražiai 
ir žūti gali. — X,

Nėra didesnės nelaimės, 
kaip širdies vienatvė.

— „Intryga”.

Nustebimas yra pirmasis 
baimės sąjungininkas.

— Walter Scott.

Vinikas, adv. K. Jurgelionis, 
St. Vitaitis, J. Tysliava, A. 
J. Mažeika, adv. K. R. Jur- 
gėla, L. Grigonis, A. Akelai
tis, inž. P. Barzilauskas, adv. 
V. J. Dragūnas, St. Gegužis, 
V. F. Jankauskas (aukojo 
privačiai).

Viso surinkta aukų $234.- 
21.

K. P. Vilniškis,
Iždininkas.

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

NEW FOODKEEPING MIRACEE...NOWAT OUR STORE

BOTH 7 DAYS OLD*... 
but look at the amazing difference 

in these Baked Beans I

★Reproduced from certified, unretouched photographs of identical foods, refrigerated, uncovered, at comparable temperatures.

^j&l939 Friqidaire.World’s
U _ * u

First Gold-Wall Refrigerator!

L _ ~ II II '

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 originali ŠVIEŽUMĄ — pa 
laiko TURTINGĄ MAISTINGUMO VERTĘ — 
sutaupo AUKŠTĄ ŠVIEŽUMO SKONĮ. Maistas 
neišdžiovinama drėgmę ištraukiančio oro judė
jimo.

Tiktai Frlgidaire duoda Jums š| revoliucini 
pagerinimų. Ir pastato jus METAIS PRIEKIN 
kiekvienu atžvilgiu... su elegantišku nauju mo
derniu stilium . . . nauju MEAT-TENDER švie
žiai mėsai . . . naujais SUPER-MOIST IIYDRA- 
TORS šviežioms daržovėms . . . Tikrais QUIC- 
KUBE TRAYS greitam plytelių paliuosavlmui... 
Betgi Jis kainuoja ne daugiau kaip PAPRASTAS 
„pirmos eilės” šaldytuvas! Įsitiklnkit l 5 minu
tes. Nepirkit iki pamatysit mūsų Pademonstra
vimų. Ateikit šiandien.

PATOGŪS TERMINAI, NET IKI 25 C. Į DIENĄ

PAMATYKIT DEMONSTRAVIMĄ DABAR!
TIKTAI FRIGIDAIRE TURI METER-MISER

LABAI SUMAŽINA — 
ELEKTROS VAR-
TOJBIĄ — kadan-
gi tai yra Papras- BEj t jjęl^ĮjgS 
čiauslas šaldymo E
Mechanizmas -Ka- /xvjjMwy (t /*-' 
da Pastatytas . . .
ir kada mechanlz- 
mo daBų 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.

II. FRIEDMAN MUSIC SHOP
433 Graham Avenue, Tel. EVergreen 8-4798 Brooklyn, N. V.
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Kovo 25 d. įvyko choro su
rengta kortų žaidimo pramo-
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181

$1.25
1.25
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pai šviestų, skelbdamas Lie
tuvos nepriklausomybę.

žią ir gerą tenisui aikštelę 
šiemet parūpinti. Žiūrėsime, 
ar kas bus iš visų tų planų 
ir galvosūkių.

Mes laikome ištisą eilę ge
rai žinomų gamybų čevery- 
kų, būtent:

S. Subatienė, 
apskr. pirmininkė

kova
Mes i

J. Balnienei,
J. Barvainiui,
K. Žemaičiui, 

Povilaičiui, E.

Mot. S 
kimas įv

10%

Ka 
nu

daug gražių gėlių, dovanų ir 
sveikinimo kortelių.

Visiems už viską tariu 
širdingiausią ačiū.

Katrė Vasikonienė.

nuo
M
99

99

darbą

I®

gauskui,
Dauniui,
Dudoniui,
Urbui, J.
kūbauskui, V. Varvuoliui, F 
Jankauskui, F. Kazlauskui, 
K. Piskarskiui, A. Stanišky- 
tei, S. Ričkui, S. Bruožiui.

Petras Staniškis.

154
157
154
182
147

užuol 
H-n

206
176
224
154
120

Šv. J 
veikėja, 
di Bičiul 
susirgo 
Valuko ] 
jai ko vi

’’AMERIKA”
423 Grand St. Brooklyn, NY,

nimo mūsų parapijoje. Baž- šiltesnėse dienose, bet baž
nyčia pilnutėlė. Tai labai ge- sus lietuviams smūgis liūdną 
ras ir pagirtinas pavyzdys.

Su medžių sprogimu ir 
pavasario drengimu ima jau- £a> kurios pelnas skirtas 
nimui rūpėti žaidimai ir žai- bažnytinės muzikos gaidoms, 
dimams aikštelė. Klebonas Žmonių buvo kupina salė, 
su vikaru tariasi tikrai gra-, Parūko valgių. Labai gerai

Gavėnios metu daug žmo
nių renkasi į bažnyčią. Kle
bonas sudarė talką kunigų 
ir balandžio 4 d. bus išpa
žinčių klausymas. A.

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

savaip
sijas šv.
aoje. y
naudoti.

IS TOLIAU IR IŠ TOLI
PHILADELPHIA, PA.

Policija susekė grupę, ku
rie organizuotai žudydavo 
žmones. Vienas jų jau gavo 
elektros kėdę. Kaltinamųjų 
grupės vienai moteriškei ir
gi gresia mirties bausmė. 
Nužudytų asmenų esą apie 
70.

žmogžudžiai nužiūrėdavo 
asmenis, užduodavo jiems 
nuodų ir taip priversdavo 
juos sirgti iki mirties; ka
dangi apnuodytų asmenų ap- 
drauda būdavo jau parūpin
ta žmogžudžių vardu, tad jie 
gaudavo mirusio žmogaus 
apdraudos premiją.

Štai, kas darosi 20 amžiu
je! Susitinki nuolat su žmo
gum ir nežinai, su kuo turi 
reikalą. Susilaukėm amžiaus, 
kuriame žudomi žmonės biz
nio naudai. Gerai, kad vei
kia policija.

110 metų senukė pėsčia
Vietos laikraštis Bulletin 

paskelbė tokią žinią: Lietu
vė, seniausia moteris, Elena 
Dargužienė, iš Ilkūnų, 110 
metų amžiaus, savo bažny
čioje giedojo per 90 metų. 
Neseniai atėjo į Kauną 100 
mylių pėsčia, kad įdainuotų 
į rekordus jai žinomų dainų. 
Elena Dargužienė savo gy
venime nėra važiavus nei au- 
tomobilium, nei traukiniu ir 
nenorinti pradėti, todėl pės
čia nuėjo į Kauną ir parėjo 
į namus, padarydama 200 
mylių. Minėtas laikraštis 
rašo: „Lithuanian woman 
110 preferred 200 mile 
walk”.

Tikrai nuostabu, kad to
kio amžiaus moteris atliko 
tolimą kelionę pėsčia, bet 
dar didesnis nusistebėjimas, 
kad 110 metų amžiaus senu-

tė gali dar dainuoti į „rekor
dus” (plokšteles). Mes lietu
viai galim pagerbti Eleną 
Dargužienę, dainos meno 
mėgėją.

Balandėlis.

Pramoga pavyko
Akademijos rėmėjų su

rengta kortų žaidimo pramo
ga šv. Kazimiero salėje, se
serų kazimieriečių naudai, 
buvo sėkminga, davusi pelno 
apie 200 dol. Komisijoje 
daug dirbo Ona Jurgaitienė, 
Kundrotienė, Muturienė ir 
kitos. Klebonas seserų vardu 
iš sakyklos padėkojo rengė
jams ir visuomenei už atjau
timą seselių kazimieriečių 
reikalų.

Šv. Kazimiero par. kleb. 
kun. J. Valančiūnas pranešė 
apie reikalą rinkti aukų Ve
lykų gėlėms. Reikalas remti
nas, nes juk malonus įspū
dis, kada matom bažnyčią 
per Velykų šventes gėlėmis 
papuoštą. Aukokim tam tik
slui su noru!

K. Dryža.

Padėka
Maldos Apaštalystės dr- 

jos kovo 19 d. surengta šv. 
Kazimiero seserų naudai šv. 
Andriejaus par. salėje pra
moga pavyko, šv. Kazimiero 
seserys labai įvertina visų 
pasidarbavimą ir ypatingą 
ačiū sako J. Urbienei, A. 
Adomaitytei, A. Adomaitie
nei, P. Staniškienei, O. Juk- 
niūtei, L. Danieliūtei, V. Ka- 
žanauskaitei, E. Metrikaitei, 
O. Urbaitei, D. Repšytei, I. 
Repšytei, P. Venckaitei, O. 
Šakaitytei, Pr. Pūkui, J. Sta- 
niškiui, A. Milierienei, J. 
Daniels, W. Talūnui, S. Vil
kienei, M. Milienei, W. Stra-

Deimantų ir Laikrodžių Krautuve
Pas mus randasi visa eilė laikrodėlių, deimantų ir 

kitokių papuošalų labai žemomis kainomis.
Mes atstovaujame sekančias laikrodžių firmas:

Hamilton — Longine — Gruen — Bu
lovą — Benrus — Waltham — Elgine 

ir kitas.

Taipgi esame agentais puikiausių stalams reik
menų, kaip pavyzdžiui: Community, Holmes, Ed
wards ir 1847 Roger’s.

SUPERKAME SENĄ AUKSĄ, SIDABRĄ 
IR DEIMANTUS

Įvairūs laikrodėlių bei papuošalų pataisymai 
prie vietos.

S. Scheckter
69 Graham Ave., netoli Moore St., Brooklyn. 

Tel. EVergreen 8-4934

Aukštos rūšies čeverykai prieinamomis 
kainomis visai šeimai

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,

Lietuvos akcinės bendrovės „Maisto” fabrikuose gaminama daug įvairių konservų, 
kurie parduodami vietos rinkoje ir užsienyje. Paveiksle matome paruoštus eksportui 
konservus „Maisto” sandėliuose. Čia konservus pardavinėja Lithuanian-American Im
port & Export bendrovė, turinti savo įstaigą 157 Chambers St., New York City.

Švento Jurgio parapija
J. E. vyskupas Hugh 

Lamb suteikė sutvirtinimo 
sakramentą vaikams, ku
riuos sesutės pranciškonės 
gražiai prirengė. Buvo džiu
gu ir linksma, kad ir nema
ža suaugusių priėmė tą sa
kramentą.

Pranas Saratavičius ir 
Feliksas Šliogeris su savo 
draugais veda ir moko mū
sų beną, kuris šuoliais eina 
pirmyn. Jau dabar turime 
daugiau kandidatų, negu ga
lime priimti. Mūsų benas y- 
ra pirmutinis toks lietuvių 
berniukų benas Philadelphi- 
joje. Už visa tai, ačiū tiems 
mokytojams, kurie be jokio 
atlyginimo taip uoliai dar
buojasi ir rūpinasi mūsų vai
kučiais.

Atrodo, kad mūsų gelton
plaukės kur kas labiau lin
kusios prie mokslo ir prisi- 
rišusios prie savo kalbos, ne
gu mūsų lietuviai berneliai. 
Lietuvių kalbos pamokos vi
sa tai pirštu prikišamai ro
do, nes tose pamokose yra 
kur kas daugiau mergaičių, 
negu vaikinų. Na, vyručiai, 
nepasiduokite! Mokinių su
sirinko ir dabar lanko tas 
pamokas daug daugiau, ne
gu buvo tikėtasi. Jaunas vi
karas, tų pamokų vedėjas, 
ketina tas pamokas paskir
styti į dvi ar tris grupes, 
kad būtų galima geriau mo
kyti.

Praeitą savaitę kun. Vin
centas Andriuška, marijo
nas, vedė mūsų parapijoje 
misijas. Visi žmonės stebė
josi jo gražia, tikrai lietuviš
ku ištarimu ir žodinga iškal
ba. Šią savaitę kun. Mačiu- 
lionis veda misijas anglų 
kalba mūsų jaunimui. Šio 
straipsnelio pyškinto j as nei 
nežinojo, kad tiek daug jau-

Metinė par, vakarienė ar
tėja. Jeigu dar neįsigijote 
bilietų, reikėtų pasiskubinti, 
nes paskui vargiai gausite, 
kad ir dvigubai norėtumėte 
užsimokėti. Moters jau bai
gia savo bilietus išpardavi
nėti, o jaunas vikaras rengia 
ir darbuojasi, kad ši vaka
rienė būtų geriausia ir gra
žiausia.

Juozas Pavėsis.

nusiminimą užtraukė — ne
tekimas Klaipėdos krašto. 
Vieni nusiminę valdžią kalti
na, kiti, Dievo apveizdoje 
viltį aukodami, tyliomis mal
domis už Tėvynę Lietuvą sa
vo širdis ramina. Visai tau
tai suspaudimo dienose rei
kalinga nužeminta malda sa
vo Dangiškam Tėvui. Be vil
ties Dievo Apveizdoje nusi
minus tauta žlunga priešų 
bangose, tad saugokimės nu
siminimo. Niekindami savo 
vadus skaudžiausioje valan
doje puolam nusiminimo be
dugnėn. Reikalinga Dievo 
malonių ir valdininkams, tad 
už juos reikia melstis ir 
prašyti dangaus pagalbos jų 
sužalotai dvasiai, šalin liūd
numas! Mūsų mintys visa
dos nukreiptos į brangiąją 
šalį Lietuvą. Lai jos padan
gėse spindi vilties kryželis,

darbavosi rengimo komitete
Stankaitytė, Šumskytė, Rad
vilas, Brilvičius, Bajoras, | kuris, kaip saulė, visai Euro- 
Mačiukaitis; salėje jiems 
gelbėjo: Kaminskaitė, Buze- 

Jakutis, Bernotas,vičiūtė, 
mokyt. Tamošiūnas, Mocke
vičius. Bilietus platino viso 
choro nariai, tad ir žmonių 
susilaukė daug. Dalyvių tar
pe matėsi ir par. kleb. kun. 
J. Kazlauskas ir kun. V. Ra
žaitis. Publika jaunimą pa
rėmė ir dabar lauks choro 
gražaus vakaro gegužės 14 
dieną.

Jaunimas turi darbščių 
jaunikaičių ir mergaičių, tad 
dabar tik proga tą viską su
naudoti. Dirbkite, o gražus 
darbas visados susilauks ge
rų vaisių. Šiam vakarui jau
nimas viską susiaukojo.

J. Dulbiui pagerbti sureng
ta graži pramoga, minint jo 
pasidarbavimą mūsų koloni
joje per 40 metų. Jis daug 
organizacijose veikęs, geras 
parapijos rėmėjas. Vakaro 
iniciatoriai buvo A. Tuska, 
Veličkis ir kiti. Pagerbimo 
vakarienėj dalyvavo ir kleb. 
kun. J. Kazlauskas, kuris 
pasakė tinkamą kalbą.

Kovo 24 d. buvo tikras pa
vasaris. Paltai jau persun
kus ant pečių, medžiai ruo
šiasi sprogti. Kadangi Balti- 
morėje oras staiga keičiasi, 
tai dar tikimės ir šaltesnių 
dienų. Būtų kiek linksmiau

Veikiantis lietuvių komi
tetas šį sekmadienį, balan
džio 2 d., šv. Jurgio dr-jos 
salėje rengia masinį susirin
kimą ryšium su Klaipėdos 
netekimu. Kalbės kun. Ig. 
Kelmelis, J. Tysliava, J. Va
laitis, D. Klinga ir kiti. Vi
si lietuviai kviečiami.

Kovo 25 d. vyčių kuopos 
bowling komanda žaidė prieš 
Elizabethą ir pralaimėjo 2:1. 
Bal. 2 d. žais prieš Paterso- 
ną.

Buvusio žaidimo
Newark
Daukšys 
Banis
J. Montvydas 
Laukžemis 
Barkauskas
M. Montvydas

Elizabeth No. 1 
Jankūnas 
C. Oškutis 
Rakštis 
Gaines 
Degutis

Noriu padėkoti visiems 
savo giminėms, draugams ir 
draugėms, kurie mane gau
singai lankė ligos metu dvi 
savaites ligoninėje ir namie. 
Ačiū visiems, kurie suteikė

BUVUSIEMS LIETUVOS j kinąją sostinę, Kauną, pagy. 
ŠAULIŲ S-GOS NARIAMS!venti tų reikšmingų sukak- 

tuvių ūpu, mes, Amerikos 
lietuviai, buv. šauliai turime f 
nors per savo atstovus daly- Į 
vauti ir pareikšti 
džiaugsmą ir prisirišimą tai 
garbingai organizacijai.

Atsišaukiame į visus Ame- 
riko j e gyvenančius buv. šau
lius, prašydami atsiliepti 
laišku ir suteikti savo suma-f 
nymus ir patarimus, kokia i 
būdu galėtume prisidėti prie 
tos garbingos sukakties pa- 
minėjimo. Prašome ir ne 
šaulius atsiliepti ir rimtus! 
patarimus sunaudosime. Lai' 
škus rašykite ko greičiau-! 
šiai, kad galėtumėm greitai Į 
juos aptarti ir paskelbti jos; keri 
spaudoje. Jei' bus reikalą! pen 
bandysime šaukti visų buv? 9 vai. ry 
šaulių ir rėmėjų suvažiavil 7:30 vai. 
mą. Buv. šauliai prašomi! — Velj 
aiškiai pranešti savo vardus, j p, 10,11 
pavardes, adresus ir kokio-f _ jĮai 
je rinktinėje ir būryje pri-į įuošiasi 
klausėte, nes visų vardu dus I pavasari 
pasiųsta pasveikinimas peri sėkming 

Amerikos lietuvių buv. sau Į __
lių atstovus. Jeigu atsirastą Į SERGf 
tokių, kuriems sąlygos leistą 
šį pavasarį vykti į Lietuvą, 
prašome savo laiške tai pa
minėti.

Laiškus rašyti šiuo adre
su:

V. Trainis,
10712 — 115th Street, 
Richmond Hill, N. Y.

Buvusių Šaulių 
Brooklyno V-ba.

Daugelis Amerikos lietu
vių, gyvendami Lietuvoje, 
priklausėme prie Lietuvos 
Šaulių Sąjungos. Išvykimas 
iš Lietuvos ir apsigyvenimas 
kitoje valstybėje, neturėtų 
būti priežastimi mūsų visiš
ko išstojimo iš garbingos 
šaulių šeimos. Nors nauja 
mūsų gyvenimo vieta ir pa
keitė mūsų aktyvumą Šaulių 
Sąjungos narių eilėse, vie 
nok mūsų duotas žodis ir 
pasižadėjimas mus įpareigo
ja visur ir visuomet būti iš
tikimais mūsų Tautos na
riais. Toji mūsų pareiga pri
valo būti neišdildoma ir ne
pakeičiama, nežiūrint vietos 
ir aplinkinio gyvenimo sąly

Lietuvai švenčiant laisvo 
ir nepriklausomo gyvenimo 

I dvidešimties metų sukaktį, 
Amerikos lietuviai, vadovau
jant buvusiems šaulių Są
jungos nariams, išugdė pir
muosius Šaulių S-gos aviaci
jos sparnus. Šaulių S-gos 
aviacija, Amerikos lietuvių 
padovanotu lėktuvu tapo pa
skatinta dar su didesniu pa
siryžimu plėstis ir stiprėti, 
šiandieną jau turi net tris 
gerus lėktuvus ir nemažą 
būrelį parengtų lakūnų.

Šie 1939 m. ypatingos 
svarbos metai Liet. Šaulių 
Sąjungai, nes š. m. birželio 
mėn. 24 d. Šaulių S-ga šven
čia savo dvidešimties metų 
organizuoto veikimo sukak
tį. Mes, Amerikos lietuviai, 
ypatingai tie, kurie buvome 
Šaulių S-gos narių eilėse, tu
rime šią reikšmingą sukaktį 
gyvai pajusti ir kokiu nors 
būdu prisidėti prie tos reikš
mingos sukakties minėjimo.

Šią vasarą, kai kelios de
šimtys tūkstančių unifor
muotų šaulių suvažiuos iš 
visos Lietuvos kampų į lai-

-Šį 
džio2<L 
salėje įv, 
Šimus ti 
Visi kviei 
-Didi

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

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

GRUEN CURVEX COUNTESS 
Full-size 17 jewel Precision 
movement actually curved to 
fill the wristform case. Yellow 
or white gold filled case$42.5O

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.
188
148
161
153
193

©J. B. S. CO.

netoli’ Manhattan

Leoskite perstatyti jums 
Vėliausių Pavasarinių Madų 

Vyriškas . Skrybėles ir Reikmenis.

Mes laikome visų eilę

STETSONO SKRYBĖLIŲ IR 
MANHATTAN MARŠKINIŲ 
taipgi didelis pasirinkimas puikių 

vyriškų reikmenų.

Užeikite ir pasirinkite sau naujus 
Velykoms aprėdalus.

Asmeniško Patarnavimo Krautuvč

JACK LEVY
679 Grand St., Brooklyn

Ave. Tel. EVergreen 7-3958



Kovo 31 d., 1939 m. 
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■ > VIETOS ŽINIOS
JUBILIEJINĖS MISIJOS

T. J. Kidykas, jėzuitas, šią 
savaitę veda jubiliejines mi
sijas šv. Jurgio par. bažny
čioje. Visi kviečiami pasi
naudoti.

4 vai. popiet šv. Jurgio par. 
salėje. Dabar naujų narių 
vajaus laikas, tad suraski- 
me naujų narių, įstojimas 
dykai. Valdyba.

MIRĖ

MASPETHO ŽINIOS

— Šį sekmadienį, balan
džio 2 d., 6:30 vai. vak. par. 
salėje įvyksta sodaliečių ruo
šiamas tikybinis vaidinimas. 
Visi kviečiami.

— Didžiąją savaitę pamal
dos: ketvirtadienį mišios 9 
vai.; penktadienį pamaldos 
9 vai. ryte, o šeštadienį — 
7:30 vai.

— Velykų mišios bus 5:30, 
9, 10, 11 ir 12:15 vai.

— Maspethiečiai uoliai 
ruošiasi dalyvauti Amerikos 
Pavasario Baliuje. Bilietai 
sėkmingai platinami.

SERGA BRANGAITIENĖ

Kovo 26 d. Nassau ligoni
nėje, Mineola, L. I. mirė Li
llian Slaney, 23 metų am
žiaus. Gyveno Ellard Ave., 
Great Neck, L. I.

Laidotuvės įvyko kovo 30 
d. iš šv. Aloyzaus bažnyčios 
į šv. Marijos kapines, Flu
shing, L. I.

Patarnavo grab. Juozas 
Garšva.

susirinkimą ateiti, laukiama
naujų narių. Valdyba.

Apreiškimo par. sodalietės 
kovo 19 d. turėjo bendrą Ko
muniją per 10 vai. mišias. 
Susirinkimas įvyko kovo 20 
d. Surengtas žaidimų vaka
ras, nors ir lietingą dieną, 
buvo sėkmingas.

Sekantis sodaliečių sekma
dienis bus balandžio 16 d.

Parapijos Parengimų ko
miteto ypatingos svarbos 
susirinkimas įvyks ateinan
tį antradienį, balandžio 4 d., 
8 vai. vak. parapijos svetai
nėje. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti.

SUSIRINKIMAS

Trainis,
12 - 115th Street 
hmond Hill, N. Y.

Buvusių Šaute
Brooklyno V-k

Šv. Jurgio par. draugijų 
veikėja, ,,Amerikos” nuošir
di Bičiulė, šiomis dienomis 
susirgo ir gydoma dr. J. 
Valuko priežiūroje. Linkime 
jai ko veikiausiai išsveikti.

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS

Mot. S-gos 35 kp. susirin
kimas įvyks balandžio 2 d.

Kovo 25 d. mirė Rodrick 
Sutherland 59 metų am
žiaus, gyv. 66-23 Fresh Pond 
Road, Ridgewoode. Palaido
tas kovo 28 d. šv. Trejybės 
kapinėse.

Laidotuvėse patarnavo 
Shalins (šalinsko) grab. į- 
staiga.

IŠ APREIŠKIMO 
PARAPIJOS

Sekmadienį, balandžio 2 
d., Apreiškimo par. salėje, 4 
vai. p.p., įvyks Gyvojo Ro
žančiaus dr-jos susirinki
mas. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti ir susirūpinti dr- 
jos reikalais, nes, artėjant 
vasarai, susirinkimų daug 
nebus. Taip pat narės prašo
mos atsiminti apie Didžio
sios Savaitės adoraciją.

O. Stagniūnienė, pirm.

ARBATĖLĖ

Gegužės 2, 3 ir 4 dieno
mis Brooklyne bus minėta 
25 metai, kai įvesta vadina
ma aklųjų diena. St. George 
Hotel tomis dienomis bus 
parengimai: geg. 2 d. katali
kų; 3 žydų ir 4 protestantų. 
Pelnas aklųjų būviui page
rinti.

Brooklyno teisėjas Rudirh 
(žydas) jau neteisėjas. Mat, 
„biznio” atžvilgiu nebuvo ga
lima susilaikyti nuo kai ku
rių „silpnybių”. Tai jau ke
lintas teisėjas tais keliais 
„numaršavo”.

NEW YORKO LIETUVIŲ 
PARAPIJOS REIKALAI
New Yorko Aušros Vartų 

lietuvių parapija dar neturi 
lietuvio klebono. Parapijie
čiai tuo labai susirūpinę ir 
deda rimtų pastangų, kad 
susilauktų lietuvio klebono.

Kovo 27 d. lietuvių delega
cijų iš 7 asmenų priėmė J. 
E. vyskupas Donahue, da
bartinis New Yorko arkivys
kupijos administratorius. 
Kiek teko patirti, vyskupas

I lietuvių atstovus labai malo
niai priėmė, mielai su jais 
kalbėjosi, išklausė jų pagei
davimus ir pareiškė, kad jis 
jokių permainų šiuo metu

Šv. Vardo draugijos mė
nesinis susirinkimas įvyks šį 
šeštadienį, balandžio 1 d., 
parapijos salėje, tuojau po 
novenos pamaldų.

Visi nariai prašomi į šį
ERŲ SĄJUNGOS! 
ITIES SUVAŽIAVU

irbų sekmadienį, bū 
2 d., Angelų Karate 
salėje, Brooklyne, s 

įas Moterų SąjįiĘ 
\ York irNew Jersey 
ties suvažiavimas, fa 
Ižia 2 vai popiet, 
isos kuopos prastu 
ųsti savo atstoves; j 
j svarbių reikalų iii

S. SuW 
apskr. pirm®

’’AMERIKA” 
Grand St. Brooklyn,

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

Šv. Monikos našlių moterų 
draugija nenustoja veikus. 
Kovo 18 d. surengė arbatėlės 
vakarą, į kurį atsilankė ge
ras būrelis. Vakaras pradė
tas malda ir pirm. E. Vaite- 
kūnienės žodžiu. Atsilankę 
svečiai maloniai pasveikinti. 
Gražias kalbas pasakė mo
terų sąjungos N. Y. ir N. J. 
apskrities pirm. S. Subatie- 
nė, U. šašienė, R. Kašėtienė 
ir kitos. Iš vyrų našlių kal
bėjo Jonas Dumčius.

R. K.

FEDERACIJOS
SUSIRINKIMAS

Watches)

COUNTESS
I Precision 
’ curved to 
ase. Yellow 
case$42.S0

1892 m.
Ave., BROOKF

Leosklte perstatyti Jum* 
fėUanslų Pavasarinių Mill 
riškas Skrybėles ir Beitai

Mes laikome visą dlt

fETSONO SKBWUH 
ianhattan mabr 
aipgi didelis pasirinkit H 

vyrišku reikmei .

Užeikite ir J
Velykoms aprėdė

Asmeniško PatarnMl*

na m
679 Grand St.,

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

užuolaidų, tinkamų kitchen dinette, living-room, 
bed-room ir porch, visos naujausios mados. Pirm 
negu užsisakysit savo slip-covers, atsilankykite 
pas mus.

Mes sutaupysim jums nuo 
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

Šį penktadienį, kovo 31 d., 
po vakarinių pamaldų, 
Apreiškimo par. salėje įvyks 
K. Federacijos New Yorko 
apskr. susirinkimas. Visi 
draugijų atstovai prašomi 
atsilankyti. Sus-mas prasi
dės 8:30 vai. vak.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

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

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

Kun. McCaffrey šv. Kry
žiaus parapijos New Yorke 
klebonas, paaukštintas lei
tenantu. Jis yra 165 airių 

| pulko „Fighting Irish” ka- 
|. pelionas.

Kun. McCaffrey yra kape
lionu ir New Yorko policijos, 
kur iš 18,000 policininkų 12,- 
000 katalikų.

Šv. Vardo dr-jos policijos 
skyrius New Yorke buvo su
taręs kovo 27 d., po šv. Var
do draugijos Komunijos baž
nyčioje turėti pusryčius, ku- 

1 rių programą perduoti per 
New Yorko miesto radijo 

: stotį. Radijo stoties viršinin
kas Novick davė radiją tik 
pusei valandos, gi policija 
norėjo nors 1 vai. 30 min. 
Buvo kreiptasi pas La Guar- 
dią, bet tas atsakė negalįs 
maišytis tuose reikaluose. 
Programa tada perduota per 
WWRL stotį.

Laiveliams prieplauka 
prie Pasaulinės parodos jau 
baigta. Prieplauka 700 pėdų 
ilgio. Kaštavo apie 500,000 
dol.

Brooklyno policijos suor
ganizuotas sužeistų motocik- 
listų policininkų klubas turi 
140 narių. Priklauso prie jo 
turėję kokį nors sužeidimą 
tarnybos metu.

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 
Baronaitė 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 žodžių pratars Lietuvos Generalinis 
Konsulas Pulk. Jonas Budrys ir Komiteto atstovai.

BALANDŽIO 23 d. pasiruošiamasis 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.

nedarysiąs, nes tai priklau
sys nuo naujo arkivyskupo, 
kurį Popiežius paskirs.

Lietuvių delegatai labai 
dėkingi vyskupui už malonų 
priėmimą ir paaiškinimą
apie dabartinę padėtį. Lietu
viai tikisi, kad yra neabejo
tino pagrindo susilaukti sa
vo parapijoje lietuvio klebo
no. A. S.

« ... •
Jei norite už savo pinigus pilną vertę gauti, kreipkitės 

: Į pas Brooklyno didžiausią DeSOTO dealerį, kuris randasi to- 
I Į je pačioje vietoje jau 30 metų. Visi šie puikūs automobiliai 
Į Į yra pertvarkyti ir parduodami su raštiška garantija.

Speciales Kainos Greitam Pardavimui:
Į 1937 Plymouth 4 dr. sedan, built in radio and trunk $435.
i 1936 Ford tudor sedan with trunk 250. i
Į 1936 Plymouth 4 dr. sedan deluxe with trunk 335. Į
I 1937 DeSoto 4 dr. sedan, built, in radio, heater, trunk 475. įi
| 1935 Oldsmobile 4 dr. sedan deluxe with trunk 315. | į
į 1935 Ford Fordoor sedan 175. ii
| 1936 DeSoto 2 dr. sedan with trunk 345. į|
i 1936 Plymouth 2 dr. sedan 295. i;
| 1935 Nash 4 dr. sedan, built in radio and trunk 265. ||
i 1938 Plymouth 4 dr. sedan with trunk 465. Į I

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

HERMAN GOLDSTEIN, INC.HERMAN GOLDSTEIN, INC.
520 Broadway Brooklyn
Tel.: EVergreen 8-0400. Atidarą Vakarais ir Sekmadieniais.

KLIJONKIŲ IR KITOKIŲ GRINDIMS 
UŽTIESALŲ KRAUTUVĖ

Šaldytuvai (Ice Boxes) ir Pastovios $ 
Klijonkių Grindys Mūsų Specialybė

Apskaičiavimus Teikiame su Malonumu
SPECIALUS IŠPARDAVIMAS: 

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

Taipgi pas mus yra didelis pasirinkimas „inlaid” 
klijonkių.

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

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

<5-
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Tel.: MArket 2-5270

j.

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.
Kralikauskas — 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” J 
Pristato pareikalavus: saliūnams, A 
krautuvėms, vestuvėms ir t.t.

Reikalaukite 
Sodos

91-93 Warwick

4*

-5'

j*

visur to vardo 
ir Alaus

St., Newark, N. J. j

.p

SVARBIOS DIENOS

me
me

BROOKLYN 
CENTRAL PALACE, 

Inc.
I. Miller, Sav.

Sale baliams, banke
tams, vestuvėms ir ki

tokiems tikslams.

16-18 Manhattan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 4-6696

Lietuviams Duodame 
Išsimokėjimui

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

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

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

409
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

Ar Jūs Kenčiate Nuo 
Viduriu Užkietėjimo?

PASIGELBEKIT ŠIUO PAPRASTU 
BET MALONIU BODU!

Vienu ar laitu laiku bevelk kiekvienas 
yra varginamas vidurių užkietėjimo. 
Tokiais atvejais paprastai Jums reika
linga geras lluosuotojas.
Pamėginkit Ex-Lax, Amerikoje labiau
siai parduodamą liuosuotojąl Ex-Lax 
yra lengvas paimti — Jis turi gardaus 
Šokolado skonį. Ex-Lax taipgi yra gerai 
veikiantis, bet švelniu būdu. Jis sutel
kia lengvą, nevarginanti vidurių judė
jimą — be paslblaurėjlmo, vidurių 
skaudėjimo ar apsunkinimo.
Ex-Lax yra taip geras Jauniesiems, kaip 
dr suaugusiems. 10 c. Ir 25 c. dėžutės 
yra. pas Jūsų vaistininkus.

Balandžio 16 d., Atvelykio 
sekmadienį, Labor Lyceum! 
salėje didelis parengimas — 
Marianapolio kolegijos štu-
dentų vaidinimas, įspūdin
gas koncertas ir smagūs šo
kiai, kuriems gros J. Navic
ko Nakties Pelėdų orkestras.

Balandžio 29 d., šeštadie
nį, Apreiškimo par. salėje iš
kilminga vakarienė Kazimie
rui Krušinskui pagerbti, mi-

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.

SAUGOKITĖS PAMEGDŽIOJLMŲ! 
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- 
kaulaukit tikro Ex-Laxl

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLATED LAXATIVE

nint jo 40 metų veiklos išei 
vijoje sukaktį.

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

HAVEMEYER 8-0259
RALPH KRUCHFOTOGRAFAS

65-23 Grand Avenue
MASPETH. N. Y. v '

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
k—
įTel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė..
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

Telefonas: STagg 2-4409

A. RODZEWICZ
(A. Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Avenue, 
Brooldyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pas! Važinėj imams.

Tel. NEwtown 9-4464

STagg 2-5043 Notary Public

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

M. P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Phone STagg 2-0783
Night HAvenieyer 8-1158,

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamanytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

Tel. Virginia 7-4499

ESTATE OF 
BARRY P. SHALINS 

(ŠALINSKAS) 
Laisniuotas Graborius

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)

NOTARY PUBLIC

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER AND EMBALMER

REAL ESTATE — GENERAL INSURANCE

51-41—7 2nd Street, Maspeth, N. Y. !■



Brooklyn, N. Y.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

ge-

I Tel. STagg 2-7177

I

—Baliaus Koncertas
VELYKOMS

JŪSŲ ATSILANKYMAS PAGEIDAUJAMAS

VELYKŲ ŠVENTĖMS

PIRKTI

PIRKITE SAVO LIKERĮ ŠVENTĖMS

264

Taime-

No.

ė:

kad

0

Savas pas Savą — 
Lietuvis pas Lietuvį

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

Visa eilė naujų pavasarinių marškinių ir kakla
raiščių jūsų pasirinkimui.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale and Retail

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO 4th STREET

pirkiniu ir kaina jūs būsite pilnai pa
tenkinti.

Pagal sutari}
Tel.: NAvarre 8-1919

Visiems Al 
Biliūno sul 
Vienybės s 
Įkvėpimo s 
Prašom ai

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

4302 FLATLANDS AVENUE

mė- 
tik

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

VALANDOS: 
1—2 P. P.

Degtinė yra dovana, kuri tikrai 
patenkins, jei pirksite

DEGTINĘ IR VYNĄ 

GERIAUSIAI

AUKŠTOS RŪŠIES VYRIŠKI REIKMENYS 
PRIEINAMOMIS KAINOMIS

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Tel. EVergreen 7-2089
Lie. L72

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

Republic Liquor Store 
415-17 Keap Street, 

arti Grand Str., 

skersai gatvę nuo 
RKO teatro.

VALANDOS 
9—12 ryte 
l— 8 vaJt 

Penktadlenlala uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-6868

j Ir vėl Vėl 
■Į giausia krikš 
| šventė, kurie 

me iš visos 
kinti skaity 
sius rėmė

V ALANUOS: 
8—10 ryte 
1—2 P. P. 
6—8 rak. 

Šventadieniais susitartu 
Tel.: EVergreen 8-0220

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

Užtikriname,

295 Broadway, netoli Marcy Ave., Brooklyn

be consumed on the premises.
DORIS B. COLLINS & 

ROSE BUONOCORE 
D-B-A Court Tavern

Snyder Ave. Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Inc.

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad Jie valgo tikrą Lletuviflką
Duoną. ’’GARSO’’ KEPI'C VE kepa geriausią lletuvlfiką duoną, kelksus 

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

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

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

Balandžio - April 16 d., 1939
msm „AMERIKOS” U1LLS
947 Willoughby Ave, LABOR LYCEUM SALĖJE,

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

Už Tėvynės Laisvę
Šiais laikais vėl tenka 

ypatingai atsiminti didžią
sias kovas, kurias lietuviai 
turėjo iškęsti, atsteigdami 
savo valstybę. Karžygių 
krauju aplaistyta žemė pa
galiau išvydo laisvę. Lietu
vių valstybės nepriklauso
mybės anų dienų priešai, 
bolševikai, lenkai ir vokie
čiai bermontininkai, dėjo vi
sas pastangas, kad Lietuvai 
neišauštų laisvės rytas. Bet 
lietuvių meilė savo Tėvynei 
viską nugalėjo.

Šiandie vėl niaukiasi pa
dangė. Lietuvos nepriklau
somybei grūmoja nauji pa
vojai. Lietuvių tautoje kyla 
nauji pasiryžimai gintis ir 
kovoti iki paskutiniųjų, kad 
tik būtų apsaugota tautos 
laisvė, tautos garbė. Tokiu 
momentu labai tinka prisi
minti anuos karžygiškus lai
kus, pagyventi jų dvasia ir 
tvirtai nusiteikti ateičiai.

Balandžio 16 d. bus 
riausia proga New Yorko 
apylinkės lietuviams pagy
venti Lietuvos nepriklauso
mybės kovų laikų nuotaika. 
Tai patirs visi, kurie Atvely
kio sekmadienį, balandžio 16 
d., 4 vai. popiet atsilankys į 
Labor Lyceum salę. Ten į- 
vyks „Amerikos” pavasario 
balius, kuriame bus nepa
prastai įvairi ir turininga 
programa: Marianapolio Ko
legijos studentų vaidinimas, 
Įspūdingas koncertas ir sma
gus pasilinksminimas.

Marianapolio kolegijos stu
dentai vaidins gilios patrijo- 
tinės dvasios veikalą „UŽ 
TĖVYNĖS LAISVĘ”. Tai 4 
paveikslų vaidinimas, vaiz
duojąs Lietuvos laisvės kovų 
laikus, pilnas šiurpių scenų, 
malonių atsiminimų ir dvel
kiąs patrijotiniu pasiryžimu 
nugalėti visas kliūtis.

Visi New Yorko lietuviai, 
o ypač „AMERIKOS” Bičiu
liai, nuoširdžiai kviečiami 
atsilankyti balandžio 16 d. į 
Labor Lyceum salę ir pasi
gėrėti lietuvių jaunuolių stu
dentų, lietuviškos kolegijos 
auklėtinių, vaidinimu, jų dai
nomis, jų gabumais sužavėti 
lietuvišką publiką.

LRKSA. 134 KUOPAI

134 kuopos metinės mišios 
Angelų Karalienės par. baž
nyčioje bus balandžio 2 d., 
Verbų sekmadienį, 11 vai. 
Visi kuopos nariai kviečiami 
būtinai dalvvauti. 

/

Bertaininis kuopos susi
rinkimas įvyksta tuojau po 
sumos, parapijos salėje. Da
bar eina naujų narių vajus, 
taigi, nariai pasistenkime 
gauti naujų narių.

K. J. Krušinskas, 
Kp. pirm.

Ęžit

Kovo 31 d., 1939 m.

PUIKIOS VELYKINĖS 
ATVIRUTĖS

Malonu pranešti skaityto
jam^ kad turime labai gra
žių velykinių atviručių su 
pritaikintu eilėraščiu lietu
vių kalboje. Sveikinant savo 
draugus bei gimines, pasiųs
kite jiems gražią lietuvišką 
atvirutę.

„Amerikos” adm.

„Amerikos” skaitytojai 
galėjo pastebėti, kad mūsų 
laikraštyje vis daugiau ir 
daugiau biznierių skelbiasi 
ir tuo paremia mūsų laikraš
tį. žinoma, jie skelbs-o nuo
lat, jei iš savo nusės susi
lauks laikraščio skaitytojų 
paramos.

Kviečiamo s^-o s’ aitvto- 
jus, ypač cl''bn:’. apeinan
čių Velykv pvoga,
reikalui v'-i-fi sav0
pirkinius b'u reikalais
kreiptis p°s 4ros biznierius 
bei profpsion''lrr’ kurie skel
biasi „Amerikoje”.

PADĖKA

Širdingą ačiū tariame 
kleb. kun. J. Alekšiūnui, 
kun. J. Laurynaičiui, kun. J. 
Kartavičiui, varg. P. Dulkei 
ir jo žmonai, sesutei M. Kaz
lauskienei, visiems gimi
nėms, pažįstamiems ir drau
gams už mišių aukas, gėles, 
už užuojautą įvairiais būdais

mums išreikštą dėl mūsų sū
nelio Stasio mirties. Dėkoja
me už gražų patarnavimą 
laidotuvėse T. Fred Lefeore, 
J. Valantiejui ir V. Valam 
tiejienei.

St. Pusvaškis ir šeima,

Lietuviškame Monopoly
Tūkstančiai rūšių degti
nių, vynų ir šiaip viso
kių Velykoms gėrimų.

Nesiduokite suvedžioti, 
kainos pas mus žemiau
sios.

Amerikos Pavasario Ba
liaus koncerto programa, gi
liai tikime, visiems atsilan
kiusiems tikrai labai patiks. 
Štai koncerto dalyviai:

Marijona KIŽYTĖ, mezzo- 
sopranas, paskutiniu laiku 
sulaukusi nuostabių laimėji
mų dainos srityje tarp kita
taučių. Lietuviams ji jau se
nokai dainavo, jos laikas la
bai užimtas, tačiau p-lė Ki- 
žytė nuoširdžiai sutiko pra
turtinti „Amerikos” baliaus- 
koncerto programą savo da
lyvavimu. Tai reta proga lie
tuviams pasigėrėti savo gra
žia pajėga dainos meno sri
tyje.

Margarita DIGRIŪTĖ, pa
sižymėjusi smuikininkė, New 
Yorko universiteto studentė, 
Great Necko mokyklų muzi
kos mokytoja, irgi mielai 
sutiko papuošti Amerikos 
Pavasario Baliaus progra
mą savo aukšto laipsnio 
nišku smuikavimu.

Tadas ŠIDLAUSKAS, 
giamas pianistas, ne
akompanuos dainininkei ir 
smuikininkei, bet ir atskirai 
pasirodys su savo artistiš
kais gabumais prie piano. 
Jis paskambins naujausius 
lietuvių ir kitų kūrėjų kūri
nius.

Mildreda ŽUDŽIŪTĖ, ge
rai pažįstama Brooklyno lie
tuviams jaunuolė, mūsų ba-

VISIEM MĖSŲ 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.

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

MANUFACTURERS OF FINE CLOTHES

liuje pasirodys kaip jau įgu
dusi pianistė, gabi T. Šid
lausko mokinė. Tai bus jos 
antras viešas pasirodymas 
tarp lietuvių.

Paminėti vardai už save 
daug geriau kalba, nei bet 
kurie mūsų kvietimai. Taip, 
Amerikos Pavasario Balius 
balandžio 16 d., Labor Ly
ceum salėje, 4 vai. popiet, 
bus viena įdomiausių pra
mogų, kurios Brooklyno ir 
apylinkės lietuviai laukia ir 
visada lauks.

Bilietus galima įsigyti „A- 
merikos” administracijoje ir 
pas atskirus „Amerikos” Bi
čiulius, bilietų platintojus. 
Bilietų kainos: 50 c., 75 c. ir 
1 dol. Visi laukiami, visi 
kviečiami, visiems bus ma
lonu susitikti „Amerikos” 
Pavasario Baliuje.

Parap. jaunuolių krepši
nio komanda pereitą savaitę 
pasirodė vyraujanti ne tik 
kitataučių, bet ir lietuvių 
tarpe. Ji gražiai supliekė 
Apreiškimo parapijos krep
šininkų komandą 33 — 24 
punktais.

Kadangi mūsiškiai jau y- 
ra nugalėję Elizabetho, N. J. 
lietuvių komandą, dabar Ap
reiškimo parapijos komandą, 
tai liko tik Mąspethas nuga
lėti ir palikti lietuvių krep
šinio čempijonais New Yor- 
ko apylinkėje.

Apsižvalgius ir apsvars
čius pasirodo, kad mūsų pa
rapijos nariai vadovauja 
Brooklyno lietuvių katalikų 
visuomeninei veiklai. Kas 
netiki, tegu pasako, kad tas 
neteisybė. Turime surinkę ir 
faktų.

Gyv. Rožančiaus draugija 
sekmadienį, 9 vai. mišiose, 
bendrai priims Komuniją. Po 
Graudžių verksmų 4 vai. bus 
procesija.

Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos mėn. susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį 3 vai. popiet.

Šiemet šv. Vardo draugi
jos paradavimas Brooklyne 
bus gegužės 21 d. į Ebbets 
Fieldą.

D. Dombrowski’s
Vyno ir Likerių Krautuve

SAVO KLIJENTUS.

Tel.: HAvemeyer 8-0660

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA SVEIKI

NAME SAVO DRAUGUS IR VISUS

Mūsų krautuvėje yra didelis pasirinkimas vynų ir 
likerių Velykų šventėms labai prieinamomis kaino
mis. Mūsų prekės yra aukštos rūšies, kurias galite 
pirkti su pasitikėjimu.

65-05 Grand Ave., Maspeth, L. I. 
kampas Flushing Ave.

Straight 
KENTUCKY 

Whiskey 

ffltamort (7a

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie Ifi geriausios Smetonos. ALUS ifl geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
J. GINKUS

495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Lie. No. L886Tel..- EVergreen 7-1645

ŠALDYTUVŲ IR RADIO KRAUTUVE
Didelis pasirinkimas

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

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

Taipgi Visoki Kiti Elektriniai Namams Reikmenys.

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

Tel. NEwtown 9-5969

SUNDIAL 
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.

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 11552 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alconolic 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.

CARL SCHWOCH
156 Gates Ave. Brooklyn, N. Y.

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.
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MANHATTAN GĖRIMŲ KRAUTUVĖJE

Grand St., Kampas Roebling St.

yra geriausia vieta pirkti įvairius 
gėrimus Velykų Šventoms.

Didžiausia, geriausia, žemiausių kainų 
patikima krautuvė Brooklyne
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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 con
sumed off the premises.

ROBERT GOLDSTEIN & 
GERSHON GOLDSTEIN

d-b-a Goldy Wine & Liquor Store * 
Church Ave. Brooklyn, N. Y.2214

NOTICE is hereby given that License No. 
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 Kings, 
to be consumed on the premises.

HELEN RADIN 
d-b-a Manhattan Beach Rendezvous

156 West End Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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.

11

NOTICE is hereby given that License No. 
GB11685 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
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. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB3638 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
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. i-
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