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Ir vėl Velykos, reikšmin
giausia krikščionių pasauliui 
šventė, kurios proga skuba
me iš visos širdies pasvei
kinti skaitytojus, artimiau
sius rėmėjus, bendradar
bius, pakartodami savo ge
riausius linkėjimus!

Velykų šventė kiekvienam 
tikinčiam teikia nepaprastą 
paguodą ir suraminimą. Pri
sikėlęs Kristus patvirtino sa
vo dieviško mokslo teisingu
mą ir nurodytas tiesas. Je: 
Kristus nebūtų prisikėlęs, 
veltui krikščionybės moks
las, veltui kankinių kraujas, 
veltui apaštalų karžygiški 
darbai.

Bet... Kristus tikrai kėlė
si, todėl šiandie kiekvieno ti
kinčio širdyje džiaugsmas 
kad šis gyvenimas tik laiki
nas, kad amžinajame, nieka
da neišnyksiančiame pasau
lyje viešpataus visuotinė 
meilė ir niekeno nepažei 
džiamas teisingumas.

Visiems tikrai džiaugs
mingo Aleliuja!.

Visiems Lietuviams Linksmaus Aleliuja!

Vytauto Didžiojo Muziejaus pastatas Kaune. Įėjimas į Kultūros Muziejų iš VI. Put
vinskio gatvės.
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Kovo 3 d. sukako 60 me
tų, kai Anykščių padangėje 
gimė Jonas Biliūnas, per 
anksti džiovos šalnos pa
kąstas rašytojas, kurio kū
nas dar svetimoje žemėje, 
Lenkijoje, nors prieš mirtį 
jis ir labai prašė pakast1 
„ant Šventosios upės kranto, 
kad matytų kapas sodžių, 
kūdikėliu kur užaugau”.

Biliūnas žymus apysakų 
rašytojas; yra parašęs ir ei
lėraščių. Visi jo raštaiįdvel 
kia meile savo tėvų žemei, 
savo žmonėms. Biliūną mėg
sta savintis vadinami revo- 
liucininkai, -socialistinių pa
žiūrų žmonės,' bet tiesa yra 
ta, kad Biliūnas, kaip tvirti
na ir rašytojas Vienuolis, vi
sada buvo tikinti žmogus.

Biliūno našlė velioniui 
kan. Tumui apie velionį 1908 
m. taip rašė:

„Nekartą kalbėdavo: „Ge
rai, kad aš nieko savo gyve
nime neatkalbinėjau nuo ti
kėjimo; tikėjimas žmogau? 
nekvailina... Evangelija nuo
lat buvo prie jo lovos, skai
tydavo dažnai ir gėrėdavos, 
kad tiek daug poezijos, do 
ros...”

New York. — Federali- 
niam teisme radijo ir judo- 
mų paveikslų artistas Jack 
Benny prisipažino kaltu įve- 
žęs įvairių brangenybių be 
muito, apgaudamas muitinės 
tarnautojus. Teismas nubau
dė jį 10,000 dol. bauda ir 
paskyrė vienerių metų kalė
jimą, bet nuo kalėjimo baus
mės bus atleistas, jei viene
rių metų laikotarpy nenusi
kals.

— Dar šį pavasarį Kaune, 
Pramonės gatvėje, bus sta
tomas naujas viešbutis — 
keleiviniai namai su 130 lo
vų.

susitaikyti, susitarti ir vie 
ningai veikti. Visa tauta tu
ri būti vieninga, kaip vienas 
žmogus”

HITLERIS SU MUSSOLI-
NIU ARTIMAI TARIASI

Roma. — čia pranešta, 
kad balandžio 5 d. Hitleris 
kalbėjosi telefonu su Mu»so- 
liniu ir viens kitą painfoi 
mavo apie savo planus. Hit
leris užgyręs Italijos judėji
mą Viduržemio jūroje, o 
Mussolini pritaręs Hitlerio1 
planams centralinėje Euro
poje.

UŽSIMUŠĖ PERSIJOS
KARALIUS

Anglija ir Lenkija Veiks Bendrai

PRANCŪZŲ PREZIDEN
TAS PALIKTAS TAS PATS

Paryžius. — Balandžio 5 
d. Prancūzijos senatas ir 
tautos atstovų rūmai ben
drame posėdyje rinko res
publikos prezidentą. Sekan
tiems septyneriems metams 
prezidentu išrinktas Albert 
Lebrun, dabartinis preziden
tas. Prezidento Lebrun per
rinkimu norėta parodyti pa
sauliui, kad šiuo Europos 
taikai pavojingu metu Pran
cūzija yra vieninga’

Lebrun perrinkimui labai 
priešinosi socialistai ir ko
munistai, bet jie negalėjo 
sulaikyti jo laimėjimo, nes 
visos vidurio ir dešiniosios 
partijos buvo griežtai nusi
teikusios rinkti tik Lebrun. 
Sakoma, kad jo perrinkimo 
labai pageidavo ir Anglijos 
karališka pora.

DANCIGO VOKIEČIAI 
KELIA TRIUKŠMĄ

Dancigas. — Ryšium su 
vykstančiais Londone Anglį 
jos Lenkijos vyriausybių at
stovų pasitarimais, Dancige 
ir vadinamame Lenkų Kori
doriuje vokiečiai kelia įvai
rias riaušes. Balandžio 4 d. 
grupė uniformuotų nacių už
puolė Lenkijos komisaro į- 
staigą ir išdaužė telegramų 
agentūros namų langus. Ge
rokai nukentėjo ir Raudono- 
jo Kryžiaus įstaiga.

Lenkų Koridoriuje kai 
kuriuose miestuose išdaužyti 
mokyklų langai. Suimti vai
kai liudiję, kad juos sukurs
tę tokius darbus daryti pa
tys vokiečiai.

Bagdadas. — Balandžio 4 
d. anksti ryte užsimušė Per
sijos karalius Ghazi, 27 me
tų amžiaus. Jo automobilius, 
kurį jis pats vairavo, atsi
mušė į elektros stulpą ir ka
ralius mirtinai sužeistas. Jis 
labai mėgdavo greitai va 
žiuoti ir automobiliais ir or-| 
laiviais

Nauju karalium paskelb
tas mirusio karaliaus sūnus, 
dar neturįs 4 metų, kurio 
vardu Persiją valdys jo dėdė 
ir 5 asmenų taryba. Užsimu
šęs karalius buvo labai mė
giamas. Kažinkas paleido 
gandus, kad karalių užmušę 
anglai; įtūžusi minia užpuo
lė Anglijos konsulatą ir ten 
užmušė Anglijos konsulą. 
Dėl šio įvykio Persijos vy
riausybė pareiškė Anglijai 
didelį apgailestavimą.

JUGOSLAVIJA
SUSIRŪPINUS
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Klaipėdos netekimo išva
karėse, nors žinios ir labai 
slėptos, bet jautrioji Lietu
vos spauda, katalikų XX 
Amžiaus ir liaudininkų Lie
tuvos Žinių dienraščiai, nuo
širdžiai budėjo tautos sargy
boje ir kvietė ir ragino atsa
kingus asmenis burti visą 
tautą vienybėn.

Kovo 18 d. XX Amžius 
taip rašė:

„Šimtus kartų kartojome 
ir kartosime — susitarkime 
visi, konsoliduokimės, su- 
burkime visas geriausias jė
gas, nes taip daryti mums 
liepia mūsų krašto laisvė, 
laimė ir gerovė, o pastarųjų 
dienų įvykiai mus stačiai 
verste verčia”.

Giliai tikime, kad Kris
taus Prisikėlimo šventė bus 
geriausias įkvėpimo šaltinis 
visiems Lietuvos žmonėms 
nuoširdžiai pajusti, kad 
kiekvienas valstybingai nu
siteikęs lietuvis reikalingas 
Lietuvai ir tautai. Keliolika 
metų Lietuvos viduje nebu
vo santaikos. Dabar jau žy
miai pažengta tikros vieny
bės keliu. Duok, Dieve, kad 
padaryta pradžia būtų už 
tikrintas kelias surasti lie
tuviui nepalaužiamą pasiry
žimą visada gyventi su lie
tuviu draugėje, taikoje ir 
vieningame kūrybos darbe 
savo valstybės ir tautos at
spariai ateičiai.

ALBANIJOJE GIMĖ SO
STO ĮPĖDINIS

Tirana. — Balandžio 5 d. 
maža Albanijos monarchija 
susilaukė sosto įpėdinio. Ka
ralius Zogu ir karalienė Ge- 
raldina tą dieną tapo tėvai 
— jiems gimė sūnus. Kara
liui 43 metai, karalienei 23 
m.; karalienė yra amerikie
čių kilmės. Sosto įpėdinio 
gimimas pasveikintas ka- 
nuolių 101 šūviu.

Šiuo metu Albanija pergy
vena didelius pavojus. Jos 
nepriklausomybė kabo ant 
plauko, nes jos vandens pa 
kraščiuose Italija turi su 
traukusi daug kariuomenės. 
Yra gandų, kad Italija pasi
ryžusi paskelbti Albanijoje 
savo protektoratą.

Zagrebas. — ’Jugoslavijos 
premjeras Cvetkovič šią sa
vaitę tarėsi su kroatų vadu 
dr. Maček. Kroatai griežtai 
reikalauja sau tautinių tei
sių ir tinkamo atstovavimo 
vyriausybėje. Juos remia ir 
serbai opozicininkai.

Jugoslavijos valstybę su
daro trys tautos: serbai, 
slovėnai ir kroatai. Dau 
giausia yra serbų, kurie ik* 
šiol labai varžė kroatus. Ser
bai šiuo metu,( atsimindami 
liūdną čekų ir slovakų nesu 
tikimų užbaigą, nori užbėgti 
galimiems nemalonumams 
už akių ir geruoju susitarti 
su kroatais.

ITALAI ĮSPĖJA LENKUS

Roma. — Italijos laikraš
čiuose svarbiausias Mussoli- 
nio minties reiškėjas Virgi- 
nio Gayda vėliausiuose 
straipsniuose įspėja Varšu
vą, kad būtų atsargi su An
glijos ir Prancūzijos paža
dais. .

Gayda primena, kad Čeko 
Slovakijai žadėjo paramą 
Prancūzija ir Sovietų Rusi
ja, bet kur esanti Čekoslova
kija dabar?

Londonas. — šią savaitę 
Londone viešėjo Lenkijos 
užsienio reikalų ministeris 
pulk. Beck, kurs turėjo daug 
pasitarimų su ministeriu 
pirmininku Chamberlain ir 
užsienio reikalų ministeriu 
lordu Halifax. Visų pasitari
mų pagrindinis klausimas 
— kaip sulaikyti Vokietiją 
nuo tolimesnio veržimosi į 
Rytus. Praeitą savaitę Ang
lijos vyriausybės galva tau
tos atstovų rūmuose pareiš
kė, kad Anglija sutinka gin
ti Lenkiją, jei ją užpultų 
Vokietija ir jei patys lenkai 
gintųsi. Šiam pareiškimui 
išaiškinti ir atskubėjo Beck, 
nors, tiesa, jo kelionė buvo 
numatyta ir anksčiau.

Anglijos vyriausybė užtik
rino Anglijos visuomenę, kad 
Lenkiją, užpuolimui įvykus, 
drauge su Anglija gintų ir 
Prancūzija, šis pareiškimas 
buvo pakartotas atstovų rū
muose po to, kai buvo pa
reikšta abejonių dėl šio pa
žado tikslumo. Buvo aiškin
tojų, kad Anglija tik tada 
ginsianti Lenkiją, jei vokie
čiai žygiuotų toliau ir už 
Lenkų Koridoriaus. Cham
berlain tas abejones išsklai
dė, pažymėdamas, kad Len
kijos nepriklausomybei pa 
vojaus prasteę išspręs pati 
Lenkija; jei lenkai užpuoli
mą pripažins vertu gynimo
si, Anglija tuojau duos visą 
savo pagalbą, kad būtų pa
darytas galas Europoje vieš
patavimui jėga ar jėgos gra
sinimais.

Papildydama savo pasiža
dėjimus Lenkijai, Anglijos 
vyriausybė viešai pareiškė, 
kad Anglija gins taip pat ir 
Rumuniją, jei tik jos nepri
klausomybei grėstų pavojus 
Visi šie pažadai labai nepa
tiko Hitleriui, kurs balan-

Lietuvos Atstovo Pareiškimas
Washington, D. C. — Ko- vos seimas (žiūr. The New 

vo 22 d. Lietuvos atstovas York Times, kovo 24 d., 8 
neformaliai, tiktai žodžiu, psl.). Šis pranešimas ne vie- 
painformavo Valstybės De- nam lietuviui sukėlė nepasi- 
partamentą, kad svetimos tenkinimo jausmų: kodėl 
jėgos grasinimais Klaipėdos 
netekome, kad Lietuvos vy
riausybė buvo priversta duo
ti sutikimą, pranešdama sei
mui ir Reicho atstovui Kau

HINES VĖL LAISVAS

Lietuvos Žinios tada rašė:
„Šiandie visų srovių žmo

nės, pakilę aukščiau visko, 
turi susitaikyti ir susijungti 
vienam vieninteliam tikslui 
— išsaugoti Lietuvos sava
rankiškumą ir lietuvių tau
tos egzistenciją. Tam tikslui 
reikia susijungti visiems, vi
siems... Mūsų dabar princi
pas ir veikimo gairės: visų 
pirmiausia visiems patiems

Linkėdami visiems skai
tytojams ir rėmėjams labai 
džiaugsmingo Aleliuja, drįs
tame šioje vietoje priminti 
tiems, kuriems paranku, mū
sų prašymą: atsiminkite, 
Mielieji, kad balandžio 16 d. 
įvyksta mūsų svarbi pramo
ga, prašanti Jūsų paramos. 
Mūsų laikraštis, palyginus 
su kitais, labai retai prašo 
savo skaitytojų paramos į- 
vairioms pramogoms, ku
rios sustiprina laikraštį ir 
dvasiniai ir medžiaginiai. 
Todėl būkit malonūs ir, kiek 
galite, atsiminkite, kad ba
landžio 16 d. pramogoje vi
sų Jūsų laukiame. Plačiau 
apie tą pramogą kituose 
puslapiuose.

KELLY VĖL MA VORAS

Chicago. — šio miesto 
gyventojai bal. 4 d. sekan
tiems 4 metams mayoru iš
rinko dabartinį mayorą Kel
ly. Laimėjusį mayorą rėmė 
beveik visi Chicagos lietu
viai. Pernai jis apdovanotas 
D.L.K. Gedimino ordenu.

— Lietuvos žydų visuome
nė. pagerbdama Popiežiau? 
Pijaus XI atminimą, Šv. 
Vincento Pauliečio draugijai 
įteikė 10 tūkst. litų dovaną, 
kurią draugijos vardu pri
ėmė vysk. Būčys ir kun. 
Morkūnas.

New York. — Tammany 
klubo įžymus vadas Jimmy 
Hines balandžio 4 d. paleis
tas iš kalėjimo už 35 tūkst. 
dol. užstatą. Kalėjime jis 
prabuvo 15 dienų. Jis nutei
stas nuo 4 iki 8 metų kalėji 
mo, kaip pripažintas kaltu 
globojęs ir rėmęs stambius 
žmonių apgaudinėtojus, pa 
naudodamas savo politinę į- 
taką policijoje ir teismuose, 
už ką jis gaudavęs gerą at
lyginimą.

Hines advokatams pavyko 
laimėti teisę perkelti bylą į 
aukštesnį teismą. Pramato- 
ma, kad jis, kol byla pereis 
per visus teismų skyrius, 
galės būti laisvas iki 1941 
metų,

ne. Amerikos vyriausybė dėl 
Klaipėdos įvykio nėra pada
riusi raštu oficialaus savo 
pareiškimo, tiktai muito 
praktikos sumetimais vienas 
oficialus žmogus pasikalbėji
me su korespondentais pažy
mėjo Klaipėdos padėties de 
fakto pasikeitimą, pridurda
mas, kad Klaipėdos perleidi
mas priklauso prie prievar
tos pavartojimo aktu, kurių 
atžvilgiu Amerikos vyriau
sybės nusistatymas yra vi
suotiniai žinomas.

Amerikiečių laikraščių' 
pranešime kovo 23 d. iš Wa
shington© buvo pasakyta, 
kad Lietuvos ministeris of i 
cialiai painformavo Valsty
bės Departamentą apie Lie
tuvos vyriausybės nutarimą 
atiduoti Klaipėdą Vokietijai 
ir kad tai patvirtino Lietu-

Lietuvos atstovui reikėjo 
skubėti oficialiai pranešti?... 

i Amerikiečių spaudos prane
šimu pasinaudojo Garso re
daktorius ir kovo 30 d. jis 
paminėjo tai savo straipsny
je.

Kol rašė amerikiečių 
spauda apie Lietuvos atsto
vo pranešimą, atstovas tylė
jo, bet kai tai pakartojo lie
tuvių laikraštis, atstovas 
tuojau išsiuntė telegramas 
apie „gryną netiesą”. Tele
grama išsiųsta kovo 31 d., 
vadinasi, lygiai savaitė po 
to, kai amerikiečių spauda 
parašė apie atstovo buvusius 
ar nebuvusius žingsnius.

Kodėl gi p. Ministeris ne
galėjo tuojau, kovo 24 d., 
pranešti lietuvių laikraš-
čiams apie tikrą padėtį? Ta
da nei Garsas, nei kiti laik
raščiai nebūtų naudojęsi 
amerikiečių spaudos prane
šimais; nebūtų gavęs progos 
nei Vienybės redaktorius ne-
kolegiškai rašyti apie Garso ramą 
redaktorių... rįnti,

džio 1 d. pasakė kalbą naujo 
karo laivo nuleidimo į jūras 
iškilmių proga. Hitleris įspė
jo anglus, kad Vokietija ne
leis niekam save apsupti pa
vojingais retežiais. Jis*taip 
pat priminė Lenkijai būti 
atsargiai su dideliais talki
ninkais.

Visa Vokietijos spauda, 
nacių partijos diriguojama, 
vieningai įspėja Lenkiją, 
kad ši žaidžianti su ugnimi, 
kai ji leidžianti save vilioti 
Anglijos ir Prancūzijos pa
žadams. Buvo ir tokių laik
raščių, kurie nurodo, kad 
Lenkija galinti skaudžiai 
apsigauti didžiųjų valstybių 
gynimu, kaip apsigavo Čeko
slovakija, kurios šiandie jau 
nėra.

Lenkijos užsienio politi
kos vadą Londone Anglijos 
vyriausybė priėmė labai 
draugingai. Beck sutiko pri
imti Anglijos užtikrintą pa
ramą, jei kiltų reikalas ir 
taip pat užtikrino Lenkijos 
paramą, jei Prancūzija ar 
ar Anglija būtų užpultos. 
Bet Beck nesutiko sudaryti 
kelių valstybių sąjungos, ne
norėdamas, kad į tą sąjungą 
būtų įtraukta Sovietų Rusi
ja, nes ja lenkai nepasitiki. 
Iš Maskvos pranešama, kad 
ir Soviet?! nepasitiki Lenki
ja.

Lietuviams įdomiausia 
tai, kad Londone buvo pa
liestas ir Lietuvos saugumo 
klausimas, šios savaitės vi
duryje Londone pasitari
muose turėjo būti išspręstas 
klausimas, ar Anglijos pasi
žadėjimas Lenkijai turėtų 
veikti ir tada, jei Vokietija 
užpultų Lietuvą arba Rumu
niją. Prieš atsakydami į šį 
klausimą, anglai nori žinoti, 
ar tokį užpuolimą Lenkija 
laikytų pavojumi savo ne
priklausomybei; jei taip, tai 
Anglija turėtų tada teikti 
savo pagalbą.

Balandžio 5 d. Becką pri
ėmė Anglijos karalius su ka
raliene. Rašant šiuos žo
džius dar nebuvo žinoma, 
kaip susitarta, bet aišku, 
kad Anglija tikrai sudarė 
su Lenkija gynimosi sąjun
gą, kuri Lenkijai gali būti 
labai naudinga, nors ji ir 
neužkerta kelio įvairioms 
deryboms su Vokietija dėl 
ginčytinų klausimų.

Lenkijoje šiuo metu labai 
karinga nuotaika. Sudaryiąs 
tautos gynimo fondas, ku
riam pirmininkauja kardino
las Hlond. šio fondo tikslas 
sukelti kelių šimtų milijonų 
dolerių sumą šalies gynimo 
reikalams. Visi lenkai no
riai aukoja.

Yra žinių, kad, pu.k. 
Beck išvykstant į Londoną, 
užsienio reikalų min-joje 
lankėsi ir kalbėjosi Lietuvos 
atstovas Varšuvoj J. šaulys. 
Spaudos atstovams jis pa
reiškęs, kad, Vokietijai už
ėmus Klaipėdos kraštą, Lie
tuvos Lenkijos santykiai la
bai suartėję.

Paskutinės žinios iš Lon
dono sako, kad Lenkija gau
sianti ir finansinę anglų pa- 

ginklavimuisi sustip-
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Kėlės Kristus, Mirtis Krito
Krikščionija vėl gieda savo Aleliu j as!

Visa gyvūnija keliasi į gyvenimą, ir, rodos, liudija Kris
taus prisikėlimą.

Prisikėlimas yra tikrenybė. Kristus pasakė, kad 'kelsis. 
Ir tikrai prisikėlė! Antroji tikrenybė todėl yra, kad ne 
Kristus mirė, bet Mirtis. Kėlės Kristus, mirtis krito! Tad 
tikrasis gyvenimas yra Prisikėlusio Karaliaus.

Pergalės giesmė skamba kiekvienas Velykas. Kiekvie
nas amžius liudija tą pergalę — „Štai aš esu su jumis per 
visus amžius. Aš nugalėjau mirtį”.

Neronas įsakė, kad „nebūtų krikščionių”. Jis ir jo įpė
diniai užsimojo Prisikėlusio evangeliją išnaikinti. Bude
lių kardai, žvėrių nasrai krikščionių krauju nutepti. Ti
berio upė tekėjo raudona. Arenos mirko šventųjų krauju. 
„Krikščionius mirčiai!” — šaukė įtūžus minia. Roma ti
kėjosi nugalėti. Subyrėjo Romos imperija. Bet ne Kris
tus mirė, tik Mirtis.

Bėgo amžiai. Buvo daug audrų ir pragiedrulių krikščio
nijai. Ir tuščias karstas niekad taip garsiai nebylojo apie 
Kristaus Prisikėlimą, kaip viduramžiuose. Rytų Bažny
čios skilimas, Reformacija grasino suskaldyti Bažnyčią į 
amžių uolas. Deja, Petro Uola išliko nepajudinama, švie
sa skaisčiausiai sužibėjo, Jeruzalė visoj savo grožėj pasi
reiškė. Ne Kristus mirė, tik Mirtis.

Devynioliktasis amžius atskyrė žmogų nuo Dievo. Ką 
pirmos Velykos paskelbė, modernizmas paneigė. Dievą 
padarė protiniu simboliu, psichologiniu padariniu; žmogų 
aiškino gyvuliu, biologiniu padariniu; gyvybę tvėrė chemi
kalais — mechanišku padariniu. Viršgamtiškus reiškinius 
lygino su prietarais, mistiką su nežinija. Kristus tapo ly
gus Budai ir Konfucijui; Bažnyčia virto sekta, ir žmogus 
siekė tapti Dievu.

Ir štai, kai pasaulis didžiavosi savo tobula santvarka, 
kai tikėjo į laukinį ir abejojo dvasiniu pasauliu, kai žemi
no „tamsiuosius viduramžius” ir aukštino ^modernius” 
laikus, jau laukė Bažnyčios mirties, rodos, žemė skilo, pra
sivėrė ugniakalnis ir užsidegė pasaulinis karas. Mokslas 
žmogaus santarvininkas pasidarė jo priešas. Žmogus, mo
kytas žvėrių, juomi virto. Neįkainuotos sielos apdengė 
kovų laukus. Paniekintas Dievas apleido žmogų bedievy
bei, kurios tikrasis vardas yra Mirtis.

Karo kanuolės nutilo. Kovų rūkai nuslinko. Aukų są
skaita padaryta. Krauju nulieta žemė ilsis. Ko atsiekė 
žmogus? „Išnaikinimu išnaikinta žemė...” Tamsuma ieš
ko šviesos ir neranda. Aklas aklą veda. Žmonija apvilta. 
Tik Bažnyčia, ištikima Jėzaus Kristaus Dievybei, kuri ne
apvylė. Modernus Pasaulis mirė. Ne Kristus mirė, tik 
Mirtis.

Ant pasaulio griuvėsių Kryžius dar skaisčiau žiba. „Aš 
Prisikėlimas, Gyvenimas ir Tiesa”. Amžinasis Galiliejie- 
tis pasilieka. KodėLpasaulis Jo nemato? Kodėl Jo nepri
ima, Kurį anksčiau ar vėliau turės pripažinti savo Valdo
vu? Nieko nepasiliko naujai išbandyti. Nereikalingos la
boratorijos ištirti naujų tikėjimų. Jie visi buvo išanali
zuoti ir atrasti klaidingi, tik su naujais pavadinimais.

Išbandėme senovės tikėjimą į žmogaus pajėgas, bet at
radome jį silpną be tikėjimo į Dievą. Išbandėme žmogaus 
žiaurumą ir pasibaisėjome krauju išmirkytais laukais. Iš
bandėme abejingumą ir paliko mus desperacijoj. Indife
rentizmas įstūmė į blogo nasrus. Mokslas pasotino protą, 
bet išalkino širdį. Padauginom savo žiniją, pagilinom pro
to galias, kad dangaus kūnus suskaitom, žemės ir vande
nų gylį išmatuojam, gamtos paslaptis surandam, bet savo 
polinkių nepažabojom, nuodėmės nenugalim.

Įstatymus leidžiame, bet jų nesilaikome, deja, juos tai
kome sau ir viliamės progresuoją. Stvėrėmės ekonominiai 
persiorganizuoti ir patekome į sūkurius. Pasitikėjome 
turtais ir pamatėme, kaip skurdingi esame. Atsidavėme 
Galiai, bet tapome toki negalingi. Puikybei pasidavėme 
ir, iš tiesų, tapome pažeminti. Veltui ieškojome poilsio 
vietos, šaltinio vandens, kur atsigaivintume. Ieškome ir 
nerandame. Klabename ir mums neatidaro. Visada mo 
komės, bet tiesos neišmokstame.

Tik vieno modernus žmogus neišbandė. Jis neišbandė 
Prisikėlusio Kristaus meilės. Jis nepatyrė Velykų ryto 
ramybės. Kur nors meilė ir ramybė šiame pasaulyje yra. 
Kur nors pasaulyje Kristaus tiesa kaip šiluma rusena. 
Kur nors pasaulyje Jo Dieviška Gyvybė teka į širdis, kaip 
gaivinanti srovė iš Gyvybės šaltinio. Kur nors ant žemes 
Jo Kalvarija tęsiama per laikus, kur palaima gausiai pila
ma iš Jo gailestingų rankų. Kristus kur nors gyvena, my
li ir moko. Toji vieta jau žinoma daugiau, kaip trims šim
tams milijonų žmonių, kurios dar daug nežino. Toji palai
minta vieta yra Kristaus Mistinis Kūnas — Katalikų Baž
nyčia — Petro Uola, kurios pragaro vartai nepergalės. Kė
lės Kristus, Mirtis Krito. Aleliuja,

Kun. Jonas Balkūnas.

*) Sekant Msgr. Fulton Sheen, Žiūrėk „The Eternal Galilean”,

Marijona KIŽYTĖ, mezzosopranas, maloniai sutiku
si dalyvauti Amerikos Pavasario Baliaus koncerto 
programoje. M.Kižytės vardas plačiai žinomas lietu
vių visuomenei, kaip nuoširdžios visuomenininkės, 
daug dirbusios lietuvių reikalams, kai jos patyrimo ir 
kruopštumo daugiausia reikėjo. Ji kilusi iš Pennsyl- 
vanijos, iš gerai žinomos Kižių šeimos. Dainos meną 
mėgo iš pat mažens. Anksčiau ji dažnai pasirodyda
vo tarp lietuvių su savo daina. Amerikiečių dainos ir 
muzikos meno mėgėjų ir specialistų tarpe ji artimai 
pažįstama, kaip dalyvavusi solistė įžymiuose choruo
se, vaidinusi komiškose operetėse artistė. Ji daug ke
liavusi su operų bendrovėmis, vaidindama svarbias ro
les tokiose operose, kaip Rigoletto, Aida, Cavaleria 
Rusticana, Gioconda ir 1.1. Yra dainavusi Kanadoje 
ir didžiuosiuose šios šalies miestuose. Visą laiką la 
vino savo balsą pas stambius specialistus. Ir šiuo lai
ku ji tobulina savo balsą pas Metropolitan art. Cecha- 
novsky.

Ilgą laiką dirbo ir dabar ji dirba prie FLIS (užsie
nio kalbų informacijų skyriaus). Ji dažnai dainuoja 
kitataučių tarpe, kaip nuoširdžiai mėgiama artistė, 
turinti labai savitą, originalų, patraukiantį mezzoso
prano balsą. Lietuvių publikai ji jau seniai nedaina
vo, tad Amerikai didelė garbė, kad p. M. Kižytė suti
ko dalyvauti Pavasario Baliuje, kurs įvyks balandžio 
16 d., Atvelykio sekmadienį, Labor Lyceum salėje. Vi
siems bus labai įdomu patirti, kokią pažangą yra pa
dariusi p. Kižytė dainos mene.

Jis Prisikėlė
Dar saulė tą dieną, kuri 

mums yra sekmadienis, ne
buvo patekėjusi, kai mote
rys nuėjo į daržą. Bet ant 
kalvų rytų pusėje jau reiš
kėsi apyaušris, lengvutis, 
kaip tolimas žemės atspin- 
dis aprėdytas lelijomis ir si
dabru, pynėsi pamažėli į 
mirgančių žvaigždžių švie
są ir palengvėle gaudė žvil
gančią nakties balzganą.

Moterys, liūdesio nebe- 
jausdamos, ėjo rytmečio vė
soje, tartum kokio įkvėpimo 
sužavėtos, kurio nebūtų ga
lėjusios paaiškinti. Ar grįžo 
jos verkti prie uolos? Ar ėjo 
pamatyti dar kartą tą, kuris 
prie uolos? Ar ėjo pamatyti 
dar kartą tą, kuris mokėjo 
paimti jų širdis ir nepažeisti 
jų? Gal grįžo ant paaukoto
jo palaikų sudėti dar stip
resnius kvepalus už tuos, 
kuriais apdėjo Nikodemas? 
Ir kalbėdamos tarp savęs su
sirūpino :

— Kas mums atris nuo 
kapo akmenį?

Bet kai atvyko prie uolos, 
sustojo, kaip žemėn įkastos, 
baisiai nustebusios. Tamsus 
ėjimas į urvą buvo atviras. 
Netikėdama savo akims, 
drąsesnioji drebančia ranka 
palietė slenkstį. Dienos švie
soje, kuri kaskart stiprėjo, 
pamatė šalia akmenį, atrem
tą į uolą.

Pradžioje nieko nepamatė, 
bet po valandėlės nauja bai
mė jas apėmė. Dešinėje pu
sėje, baltais rūbais apsisiau
tęs, sėdėjo jaunikaitis — ši
toje prieblandoje jo apsiaus
tas žvilgėjo kaip sniegas — 
lyg jis būtų jųjų laukęs.

— Nenusigąskite. Nėra to 
čia, kurio ieškote: jis atsi
kėlė. Kam ieškote gyvenan
čio tarp mirusiųjų? Ar neat
simenate, ką sakė jisai Gali
lėjoje būdamas, kad bus pa
duotas į nusidėjėlių rankas 
ir kad trečią dieną atsikels?

Staiga ji atsigrįžo ir pa
matė šalia savęs ant žalu
mynų ir saulės fono žmogų. 
Bet ji nepažino jo, net kai 
prakalbėjo:

— Moteriške, ko verki? 
Ko ieškai?

Verkiu todėl, kad išnešė 
mano viešpatį, ir nežinau, 
kur jį padėjo. Jeigu tu jį iš
nešei, pasakyk man, kur pa
dėjai, aš nueisiu pasiimti jį.

Nežinomasis, sujaudintas 
šituo aistringu nuoširdumu, 
tuo vaikiškuoju kuklumu, 
atsakė tiktai vienu žodžiu, 
jos vardą ištardamas, tačiau 
tokiu gailesio ir išsiilgimo 
pilnu balsu, tuo perveriančiu 
ir neužmirštamu balsu, ko- 
kiuo ją tiek kartų pašauk
davo:

— Marija!
Tuomet, lyg iš netyčių at

sipeikėjusi, netekusioji vil
ties atrado savo prarastąjį.

— Rabbani, Mokytojau!
Ir puolė jam į kojas, ant 

rasotos žolės, apkabino ran
komis tas basas kojas, ant 
kurių dar tebebuvo dvigubas 
raudonumas nuo vinių.

Tačiau Jėzus tarė jai:
Nesilytėk manęs, kadangi 

dar nepakilau pas savo Tė
vą, bet eiki pas mano bro
lius ir pasakyki jiems, kad 
žengiu pas mano ir jūsų Die
vą. Ir pasakyki jiems, kad 
pas juos atvyksiu į Galilėją.

ŽENGIA VISAGALIS

Tokiais uraganais 
Žiedai pasipylė — 
Žengia Visagalis 
Mirštančių tėvynėn!

O, valio, mūs žeme, 
Nuotaka alyvų!
Šiandien gera, gera 
Pasitikti Dievą.

Ir aš — gėlės taurė, 
Kurioj Jis sušvyti, 
Ir esu — pasaulis, 
Ir esu — dulkytė,

Visa Jis užglostė,
Meilė užutvindė —
Jos giesmėj — Jo sostai, 
Jos mirty — Jo himnai.

Šypsos, šypsos griaučiai 
Motinėlės žemėj.
Ji ir karste jaučia,
Kada vaikui gera...

(Iš „Naujosios Vaidilutės”)

LIETUVIUI, BUV. NEGRŲ jų negrų taip jį pamilo, kad
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NEWYORK-KLAIPEDA
per. GothenburgąJveduą

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

VI. Mučinskas

Antra ekskursija va
dovauja VI. Mučins- 
kas, Švedų Amerikos 
Linijos lietuvių sky. 
riaus vedėjas.
Kelionė: Gothenburg- 
Stockholm. Iš čia lai
vu “MARIEHOLM” | 
Klaipėdą.

Abi ekskursijos užgirtos Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.

Gauk nemokamai suteikiamą musų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartlnj lei

dinį “Turizmo žinios”.
Kiti išplaukimai iš New Yorko:

KARALIUI, NEDIDINA 
PENSIJOS

Washington. — Fausto 
Virkaus gerbėjai rūpinosi 
Kongrese pravesti įstatymą, 
kurs padidintų jo metinę 
pensiją; dabar jis gauna per 
metus tik 487 dol. 20 c., o 
norėta suteikti jam pensijos 
2,598 dol., pakeliant jį į lai
vyno atsargos kapitono laip
snį. Bet šis mėginimas ne 
praėjo — Kongresas atsisa
kė šiam lietuviui pakelti 
pensiją, bijodamas, kad ne
atsirastų daugiau pasižymė
jusių, kurie galėtų tokiu nu
tarimu pasinaudoti.

Faustas Virkus yra laivy
no atsargos seržantas, gyve
nąs New Yorke ir pardavi- 
nėjąs akcijas* (Šerus). 1925 
m. karo laivyno vadovybė 
nusiuntė Virkų į La Gonave 
salą, kurios 12,000 gyvento-

rėjo patikėti šitoms nepa 
prastoms naujienoms. Tai

Ir tuojau atsiskyrė nuo 
klūpančiosios ir atsitolino 
tarp krūmokšnių, saule ap
vainikuotas.

Marija žiūrėjo į jį, kol 
pradingo iš jos akių; paskui 
pakilo nuo žolės persimai
niusiu veidu, apkvaitusi, lai
me apakusi ir pradėjo bėgti 
tuo keliu, kuriuo buvo nu
ėjusios jos draugės.

Jos jau buvo atėjusios į na
mus, kuriuose buvo pasislė
pę mokiniai, ir buvo jau pa
pasakojusios uždususiais, 
nebesuvaldomais žodžiais 
neįtikėtiną atsitikimą: ka
pas atidarytas, jaunikaitis 
apsisiautęs baltu rūbu, daly
kus, kuriuos buvo pasakęs 
atsikėlęs Mokytojas, pasiun
timą pas brolius.

Tačiau vyrai, dar tebebū
dami ištikusios nelaimės pri
slėgti, kurie dar šiomis die
nomis buvo atsidūrę pavo
juje, labiau už šitas vargšes 
moteris suniekšėjęs ir apie 
nieką nesirūpindami, neno- 
kliedėjimai ir moterų plepa
lai, sakė jie.

Tikėjo į Mokytojo atsikė
limą iš numirusiųjų, bet ne 
anksčiau, kaip tą dieną, ka
da visi mirusieji bus prikel
ti: tuomet jis sugrįš garbė
je, Karalystės pradžioje. Bet 
ne dabar: tai būtų per grei
tai, tai negalėjo būti tiesa; 
tai susijaudinusių moterų 
rytmetiniai sapnai, apgau
lingi nusivylimai.

Ar ir mums neatsitinka 
suabejoti dėl Kristaus galy
bės?!

(Iš G. Papini raštų)

DROTTNINGHOLM bal. 15, geg. 13
GRIPSHOLM geg. 4, gegužės 31
KUNGSHOLM biri. 3, rugp. 19_____________________ I
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išrinko savo karaliumi ir pa
vadino Faustinu, jų mirusio 
karaliaus vardu. Karalienė 
našlė net tikėjo, kad Virkus 
yra prisikėlęs jos velionis 
vyras. Virkus valdė salą la
bai tvarkingai. Negrams jis 
buvo ir teisėjas, ir mokyto
jas, ir mokesčių rinkėjas, ir 
net akušerė. Jis valdė 3 me
tus. Pradėjęs „karaliauti” 
savo valstybėlėj jis rado iž 
de tik 2,000 dol., o išeidamas 
paliko 50 tūkst. dol.

Virkaus pakėlimu į kapi
tonus rūpinosi kongreso na
rys Fannery iš Pennsylvani- 
jos.

Kreipkitės l savo vietinį agentą, ar
SWEDISH AMERICAN LINE
4 W. 51-st St., Rockefeller Center, 

New York, N. Y.

priskirtų vokiškų Eupeno ir 
Malmedy provincijų gyveu- į 
tojai neišrinko nei vieno vo
kiečių nacių sąrašo atstovo.

DOMISI L. VYČIŲ 
EKSKURSIJA

ti. Mini 
generolas 
kad vyri: 
giamuosii 
skiriamuc 
bo vyria 
menės 
Klaipėdoj 
tus sun 
ruošia sa 
fe.

— Sav

BELGIJOJE LAIMĖJO 
KATALIKAI

Briuselis: — Balandžio 2 
d. Belgijos gyventojai rinko 
naują tautos atstovybę, ku
rioje savo atstovų skaičių 
sustiprinti labai mėgino fa
šistai, socialistai ir komuni
stai. Rinkimuose šaltesne, 
ramesne agitacija pasižymė
jo katalikų ir liberalų parti
jos. Visiems buvo įdomu, 
kaip pasirodys Degrelio va
dovaujami reksistai, belgiš
ki fašistai, kurie praėjusioje 
atstovybėje turėjo 21 asto-
vą.

Rinkimai praėjo ramiai, 
be ypatingų susirėmimų. La
biausiai pralaimėjo fašistai, 
kurie naujoje atstovybėje 
turės tik 4 atstovus. Vadina
si, jie pralaimėjo 17 vietų. 
Senate jie turėjo 12 atstovų, 
o dabar turės tik 5.

Naujo seimo sudėtis: 73 
katalikai, 64 socialistai, 33 
liberalai, 17 nacionalistų fla
mandų, 9 komunistai, 4 fa
šistai reksistai. Numatoma, 
kad naują vyriausybę suda
rys katalikai ir liberalai.

Įdomu pažymėti, kad po

Kadangi pereitų metų L. 
Vyčių ekskursija buvo labai 
sėkminga, nes visi keleiviai 
buvo nepaprastai patenkinti 
moderniuoju laivu Nieuw 
Amsterdam, greita kelione 
ir ekskursijos iškilmingu i 
Lietuvoje sutikimu, tad ir 
šių metų L. Vyčių ekskursi
ja yr«r- didelis susidomėji
mas.

Šių metų L. Vyčių ekskur
sija į Lietuvą išplauks iš 
New Yorko gegužės 23 d. 
gražiuoju 36,287 tonų Hol
land-America Line laivu 
Nieuw Amsterdam. Laivas į 
pasieks Olandiją gegužės 30 
d., gi sekančią dieną ji jau 
bus Lietuvoje.

Neatsižvelgiant, kad iki 
šiol laikai Europoje ir buvo 
neramūs, vienok jau gražus

darė orj 
komitetą 
Frontą - 
politinę t 
mui, kulti 
ti. Visų si 
mieji sm 
niam Fror

skaičius keleivių užsiregis- j 
travo važiuoti su šia eks- g 
kursi ja. Reikia tikėtis, kad j 
dabar prisidės prie šios eks- ® 
kursi jos ir tie, kurie ketino, ■ 
bet abejojo, ar šią vasarą i 
važiuoti į Lietuvą.

Iki ekskursijos išvykimo 
laiko liko jau nedaug. Taigi, 
visi tie, kurie norėtų pasi
naudoti šia gera proga prisi- : 
dėti prie jaunimo vadovau
jamos ekskursijos, kviečia
mi kreiptis į ekskursijos ve
dėją A. J. Mažeiką, 145 Tay- r 
lor St., Brooklyn, N. Y. ar- I 
ba į Amerikos adm., 423

380 Gi

393 Gr
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Parai vežkite savo gimines! Reikalaukite vel
tui knygelių: ’’Kaip parsivežti savo gimines 

. iš Europos”. Dėllal tolimesnių Informaciją
Dienas kreipkitės į:

CUNARD WHITE STAR 
25 Broadway, New York City

didžiojo karo prie Belgijos Grand St., Brooklyn, N. Y.

rvvwTwwwvĮ LIETUVĄ
Puikiuoju, pasaulyje greičiausiu laivu

QUEEN MARY
Ekspresiniai plaukimai per Cherbourg? 

SPECIALUS EKSKURSIJŲ IŠPLAUKIMAI
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sąrašo atstovu,
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užgintos Lietuvi, 
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ano žinios”.
ii iš New Yorko;

KLAIPĖDA
IG4,WEDUA 
iės-May 31 i 
ki Klaipėdos) 
js-July 1 d. 
a ekskursija n. 
uja VI. Mu&n. 
Švedų Amerita 
os lietuvių skj- 
i vedėjas, 
jnė: Gothenburg- 
kholm. Iš čia lai 
•MARTEHOLM"! 
ipėdą.

Balandžio 7 d., 1939 m.

IŠ TĖVŲ ŽEMĖS

L. VYČIŲ 
URSIJA

ereitų metų L 
’sija buvo labai 
js visi keleiviai 
astai patenkinti 

laivu Niemi 
greita kelione 

jos iškilmingi 
utikimu, tad ii 
Vyčių ekskmi 
lis susidomėį

— Pirmomis Klaipėdos už
ėmimo dienomis tūkstančiai 
žmonių paskubomis neorga
nizuotai pabėgo į Kretingą, 
Palangą, Tauragę ar Kauną. 
Dabar vyksta tvarkingesnis 
likusių valdininkų, įvairių į- 
staigii ir mokyklų evakuavi- 
mas. Priskaitoma, kad pabė
gėlių yra per dvylika tūks
tančių. Daug lietuvių darbi
ninkų pasilieka Klaipėdoje. 
Raudonasis Kryžius, Šaulių 
Sąjunga ir kitos organizaci
jos bei įstaigos sudarė Klai
pėdos pabėgėliams šelpti ko
mitetą. Lietuvos visuomenė 
gausiai aukoja pabėgėliams 
remti. Juos visus reikia ap
rūpinti maistu, butais ir 
darbu. Sunkioje Lietuvai va
landoje tikimasi Amerikos 
lietuvių vieningu veiksmu 
moralės ir materialės tėvy
nei paramos.

— Naująją Lietuvos vy
riausybę visa spauda nuošir
džiai sveikina ir kviečia vi
sas sroves vieningai ją rem
ti. Ministeris pirmininkas 
generolas Černius pareiškė, 
kad vyriausybė skatins jun
giamuosius veiksnius, šalins 
skiriamuosius. Vieningo dar
bo vyriausybė tikisi, visuo
menės remiama, nugalėti 
Klaipėdos atskyrimu sudary
tus sunkumus. Vyriausybė 
ruošia savo darbų deklaraci
ją.

— Savanorių Sąjunga su
darė organizacijų atstovų 
komitetą įkurti Patrijotinį 
Frontą — vieningą tautos 
politinę organizaciją saugu
mui, kultūrai ir gerovei kel
ti. Visų srovių studentai pir
mieji susijungė Patrijoti- 
niam Fronte. Vykdomas pla

tus aukų rinkimas šauliams 
stipriau apginkluoti. Visuo 
menė didelių pavojų akivaiz
doje gausiai aukoja.

— Užsienio spaudoje pasi
rodžiusios žinios, kad atsa
kingas Lietuvos vyriausybės 
narys dėl Klaipėdos neteki 
mo pareiškęs, kad Lietuva 
esą nusikračiusi nereikalin
go balasto, yra nedraugin 
gos Lietuvai spaudos paleis
tas prasimanymas su teisy
be nieko bendro neturįs.

— Prieš 18 metų padėjęs 
plėšikams apvogti vieną 
Kauno banką V. Tiškus bu 

vo pabėgęs į Lenkiją. Šiomis 
dienomis jis sugrįžo į Kau
ną, atiduotas teismui, kurs 
jam paskyrė 8 mėn. kalėji
mo.

— Tilžės teismas nubaudė 
Antaną Laurynaitį 3 mėn, 
kalėjimo ir 600 markių bau
dos už tai, kad kėsinosi slap
tai įvežti į Vokietiją 400 
markių.

— Telšių seminarijos 24 
auklėtiniai įteikė bendrą 
prašymą atlietuvinti pavar
des.

— Grupė Šventosios žvejų 
buvo patekusi į didelį pavo
jų. Jūroje užklupo milžiniš
ka audra ir žvejams grėsė 
tikras mirties pavojus. Juos 
išgelbėjo uosto kuteris. Žve
jai jūroje išsilaikė visą pa
rą.

— Švėkšnos parapijoje, 
siaučiant gripui, praeitą žie
mą kasdien mirė po 2 — 3 
žmones.

— Vytauto D. universite
to medicinos fakultetas jau 
yra išleidęs 1,000 diplomuotų 
žmonių — gydytojų, dantis
tų ir vaistininkų.

SVEIKINIMAS IŠ 
LIETUVOS

Džiaugsmingų Velykų — 
didžiosios Kristaus pergalės 
ir dvasinio žmonijos prisikė
limo — šventėje iš Tėvynės 
nuoširdžiausiai sveikinu vi
sus geruosius mano vedamo
jo darbo rėmėjus tolimoje 
užjūrio žemėje. Iš širdies dė
koju už brangią Jūsų para
mą statant Paminklinę Pri
sikėlimo šventovę, kuri įam
žins Dievą ir Tėvynę mylin 
čiųjų lietuvių kilnumą.

Kun. Feliksas Kapočius, 
Vyk. Komiteto Pirmininkas.

KĄ TU, VAIKELI, TEN 
DARAI?

Margarita DIGRIŪTĖ, įžymioji smuikininkė, Great 
Necko viešųjų mokyklų muzikos mokytoja, maloniai suti
kusi dalyvauti Amerikos Pavasario Baliuje ir išpildyti jo 
programoje įdomius muzikos kūrinius. M. Digriūtė pirma 
ir vienintelė lietuvaitė, laimėjusi New York Philharmonic 
Symphony stipendiją, ši muzikos organizacija yra viena 
geriausių pasauly; paprastai ji duoda stipendijas tik 20 
savaičių, o M. Digriūtei ta stipendija suteikta 6 metams. 
Smuikavimo ji mokėsi pas minėto orkestro narį Imre Po- 
gany. Dabar jos mokytojas yra Joseph Knitzer, gerai ži
nomas smuikininkas koncertuotojas. Digriūtė yra grojusi 
Carnegie Hall su National Orchestra. Jai teko groti, kaip 
kviestai viešniai artistei, žinomų turtuolių amerikiečių mo 
terų Vincent Astor ir Ward namuose, kur gali patekti tik 
rinktinės meno pajėgos. Ji grojo ir New Yorko universi' 
teto dekano namuose. Šiuo metu M. Digriūtė lanko New 
York universitetą ir yra smuiko mokytoja Great Necko 
mokyklose. Kovo 31 d. ji grojo Great Neck High School 
didžiuliame koncerte, kur sutikta ir palydėta didžiausiu 
palankumu.

Marija BARONAITĖ, Vytauto D. Universiteto kū
no kultūros katedros asistentė, tautiškų šokių moky
toja. Jos išmokytos jaunuolių grupės sėkmingai šo
ko Čekoslovakijoje, Prancūzijoje, Anglijoje, Vokieti
joje ir kitur. Ji dabar ruošia amerikiečių lietuvių 
šokantį jaunimą Pasaulinės Parodos Lietuvių Dienai, 
kurioje bus parodyi gražieji lietuvių tautiški šokiai. 
Lietuvių Dienos Komiteto Moterų Skyriaus ruošia
mame didžiuliame baliuje, kurs įvyks balandžio 23 d., 
Arcadia salėje, Brooklyne, dalyvaus M. Baronaitės 
paruošta Apreiškimo par. mokyklos vaikučių šokėjų 
grupė. M. Baronaitė pakviesta atsilankyti ir Ameri
kos Pavasario Baliuje balandžio 16 d.

Vokietijos Kunigų Vieny
bės laikraštėly 7 Nr. vienas 
vienuolis aprašo tikrą įvykį: 

j kai viena motina, eidama at
lankyti sės. vienuolių, nusi
vedė kartu savo mažąją sep
tintų metų dukrelę, tuo lai
ku sesutės kepė ostijas. Ma
žytė mergelė su didžiausia 
pagarba paėmė vieną ostiją 
ir pabučiavo. Nustebusi mo
tina klausia: „Ką tu, vaike
li, ten darai?” — „Žinai, ma
myte, kai Jėzus ateis į šią 
ostiją, jau ras mano pabu
čiavimą ir juomi džiaugsis”, 
atsakė pilna kūdikiško tikė
jimo mažytė.

LIETUVOS 
AUTOMOBILIZMAS

skaičiai. Bet Lietuvos moto 
rizacijos pažanga šiems lai
kams nėra pakankama. To
dėl atitinkamos įstaigos rū
pinasi priemonėmis automo
bilizmo pažangai paspartin-

pavojingas, dėl to čia reikia

ti.

j. Vyčių ekskui' 
rą išplauks i 

gegužės 231 
,287 tonų Hoi 
t Line laivi 
erdam. Laivai 
diją gegužės S 
5ią dieną ji ja 
e.
giant, kad i 
uropoje ir to 
mok jau gražu 
dvių užsiregis 
•ti su šia eks 
ikia tikėtis, kai 
ės prie šios eks 
ie, kurie ketino 
ar šią vasarį 
tuvį 
sijos išvykime 
i nedaug. Taigi 
e norėtų pasi 
era proga prisi 
nimo vadovai 
ursijos, kviečia 
. ekskursijos vt 
iažeiką, 145 Taj 
(Oklyn, N. Y. ai 
srikos adm., $ 
Brooklyn, N. Y.

Sveikinam Šv. Velykomis visus savo klijentus ir 
draugus.

CH. SHIMANSKAS ir M. PETRAUSKAS

LIETUVIŠKA MĖSINYČIA

380 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Todėl visuose motoc.

Automašinos, kaip susi
siekimo priemonės, šiais lai
kais turi didelę-reikšmę kra
što ekonominiam ir kultūri
niam gyvenimui, o taip pat 
ir saugumui.
kultūringuose kraštuose 
kreipiama daug dėmesio mo- 
torizacijai. Kai kur statomi 
specialūs keliai autosusisie- 
kimui. Kitur gerinami pa- 
'vasfieji plentai ir sauske- 
liai, lengvinimas automaši
nų įsigijimas ir jų naudoji 
mas.

augo autosusisiekimas per 
paskutinį penkmetį.

Lengvųjų automobilių, au
tobusų, sunkvežimių ir mo
tociklų 1934 — 1938 metais 
buvo: 1 * p

1934 m. 1256 lengv. aut., 
282 autob., 336 sukv., 1127

1936 m. 1354 lengv. aut., 
284 autob., 393 sunk v., 1169 
motoc.;

1938 m. 2301 lengv. aut., 
333 autob., 789 sunkv., 1589 
motoc.

Matome, kad per šį penk
metį žymiai pakilo lengvųjų 
automobilių ir sunkvežimių

DIDŽIAUSIAS
TELESKOPAS

Pastatymas 200 colių dia
metro teleskopo Kalifornijos 
Technologijos Institute, Pa- 
tomar kalnuose, slenka pa
mažu, nes darbas yra labai 
sunkus. Stiklo gabalai sve
ria iki 50 tonų. Rėmai stik
lams sveria dar daugiau. Jie 
gabenami iš Philadelphia, 
Pa. į San Diego, o iš ten de
dami ant milžiniškų sunk
vežimių ir vežami tam tik
rais keliais. Pakrančiais va
žiavimas į kalnus yra labai

daug kantrybės, patvarumo 
ir sumanumo. Pastaruoju 
laiku prisiųsta trys dalys, 
kurios sveria daugiau nei 
50 tonų kiekviena. 60 pėdų 
ilgio, 200 colių diametre, 
triūba jau prirengta. Dabar 
taiso keltuvą, kurio jėga 
bus pakelti 70 tonų sunku
mą.

Kada visas statymo dar
bas eina pirmyn, tai Pasa
dena, Calif, stiklo dirbtuvė
se dirba veidrodžius ir juos 
rengia, kaipo reflektorius 
didžiausiam pasauly telesko
pui.

Su tokia naujienybe, žino
ma, daug bus galima pama
tyti dangaus kūnų, bet ar su 
juo bus galima surasti ki
tuose pasauliuose gyvybę, 
tai jau kitas klausimas.

Ar esi varginamas 
vidurių užkietėjimo?

PASIGELBEK BITO PAPRASTU, 
BET MALONIU BODU!

Ex-Lax yra malonaus skonio, gerai vei
kiantis, modemus nuomotojas.
Ex-Lax tart gardaus Šokolado skonį. 
Jis yra vdslžkas Ir patikimas, betgi 
švelnus veikime. Sutelkia geras pasek
mes be apsunkinimo ar nemalonumo.
Ex-Lax yra Amerikoje laibiausiai par
duodamas lluoeuotojas — Jis yra lygiai 
geras valkams kaip ir suaugusiems. 
10 c. ir 25 c. dėžutės yra pas Jūsų vais
tininką!

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

nvnvvnm 
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Kadangi mūsų krautuvė randasi apylinkėj, kurioj 
rendos yra pigios, užtat mes galime parduoti aukš
tos rūšies prekes žemiausiomis kainomis.

Mes laikome didžiausį pasirinkimą

Baby Carriages &
Baby Furniture

H. BERMAN
393 Grand St., netoli Mary Ave., Brooklyn, N. Y.

Ar Jus Moketumet $4.50 už $10.00?
Aplankykit mus ir pamatykit mūsų didelį Silver

ware išpardavimą!
Mes esame vieninteliai šalies plačiai išgarsintu 

* * * * keturių žvaigždučių broilers, pardavinėjamų 
nupigintomis kainomis agentai

M. SATNICK
284 Broadway, netoli Marcy Ave., Brooklyn, N. Y 

Įsteigta 1912 Tel. STagg 2-7875

BURTON ... A handsome Gruen, styled for the man 
of action. Yellow gold filled, 17 jewels............ $37.50

I SPECIAL — 7 akmeni) moteriškas rankinis laikro- 
Į dėlis — $5.95.

Didelis pasirinkimas deimantų ir rankomis paga- 
I minti) papuošalų nužemintomis kainomis.

Mes laikome visą eilę šalies plačiai išgarsintu 
Į laikrodėlių.
i PIRKIT PAS SATNICK IR SUTAUPYSIT

Lietuva ir automobilizmo 
srityje daro žymią pažangą, 
nors ne taip didelę, kaip ki
tuose, net Baltijos, kraštuo
se. Sakysim, latviai Lietuvą 
šiuo atžvilgiu jau yra žymiai 
pralenkę.

Čia paduoti skaičiai pa
vaizduoja, kaip Lietuvoje

— Šiomis dienomis vy
riausybė nutarė įsteigti Ūkio 
Tarybą. Ji sudarys vieningą 
visam tautos ūkiui veikimo 
planą ir nustatys gaires, ku
ria kryptimi turi eiti ekono
minė bei administracinė pa
žanga.

— Kovo 30 d. Krašto Ap
saugos ministeris generolas 
Musteikis, vyriausybės var
du ragindamas paremti gin
klų vajų, per radiją pareiš
kė, kad reikia vieningo su
tartino darbo ir ryžtingo pa
siaukojimo tėvynei. Visame 
krašte Apsigynimo Fondui 
gausiai aukojama, prade
dant ministeriais ir baigiant 
eiliniais darbininkais.

— Šiemet numatoma pa
statyti Joniškio, Tytuvėnų, 
Sidarų, Arnastiškių ir Vie
vio geležinkelių stotis. Tam 
reikalui paskirta 700,000 li
tų.

— Kovo 22 d. Mažosios 
Lietuvos veikėjas Vydūnas 
minėjo 71 metų amžiaus su
kaktį. šiuo metu Vydūnas 
serga ir gydosi Berlyne.

i

NUOŠIRDŽIAUSI SVEIKINIMAI IR LINKĖJI
MAI VELYKŲ ŠVENTĖSE

Lithuanian-American Import & Export Corporation
I

New York157 Chambers Street,

Tel.: REctor 2-2786

10% GAUSITE 10%

nuolaidą išsikirpda-

mi šį skelbimą

Linksmų Velykų Švenčių linkime visiems!

SCHOLES BAKING, INC.

532 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 4-8802George Luskin, Haberdasher sveikina jus su Ve
lykų Šventėmis.

Vėliausios pavasarinės mados — gero skonio 
Manhattan ir Spear išdirbimo marškiniai — dauge
lis importuota.

Puikus pasirinkimas $2.00 marškinių nuleistų iki 
$1.29.

Visa eilė naujų pavasarinių kaklaraiščių po 50c 
— 65c — 95c — $1.50. „Interwoven” kojinės — 
įvairūs papuošalai.

George Luskin
South 4tli ir Havemeyer St., Brooklyn, N. YT.

Tel. EVergreen 7-0254
4. ——*

Velykų Švenčių proga sveikiname visus savo rė
mėjus ir draugus

FOTOGRAFAS KIČAS

Specializuoja vestuvių, šeimų ir pavienių asmenų 
fotografavimą. Darbas garantuotas su prieinamo-- 
mis kainomis.

499 Grand Street, Kampas Union Avė.,
Brooklyn, N. Y. Tel.: EVergreen 7-2193

PILNAS AKIŲ PATARNAVIMAS

Akys Egzaminuojama — Akiniai Pritaikoma

RAY L. CLARK 
OPTOMETRIST

68-23 Borden Avenue, Maspeth, N. Y.
Tel.: NEwtown 9-2387
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Klaipėdos Golgota
vo mirtiną klaidą. Nežiūrint, 
kaip juos erzino motinos 
Lietuvos rusiškos mados 
biurokratizmo likučiai ir for
ma, tačiau jie turėjo pakan
kamai duonos ir gražiai eko
nomiškai gyveno. Dabar 
jiems teks pergyventi ekono
miškų skrumnumų. Ne vie
nas iš jų pasimokys sveti
momis gražybėmis nesigėrė- 
ti.

Lietuvos klaidos
Nežiūrint, kad ir nemalo

nu priminti klaidas, ypatin
gai šiuo momentu, tačiau iš 
klaidų tauta turi pasimoky
ti. Svarbiausios klaidos bene 
šios: Pirma, pati Klaipėdos 
konvencija su Santarvės val
stybėmis, užkorusi Lietuvai 
Klaipėdos Statutą. Toji su
tartis tik erzino Vokietiją, 
kam svetimi su jos buvusia 
teritorija pasielgė savotiškai 
ir kartu surišo Lietuvai ran
kas vesti krašte lietuvinimo 
darbą. Antra klaida, neran
gumas išpirkti Klaipėdos vo
kiečių nuosavybes, kai jie 
prijungus Klaipėdą prie Lie
tuvos, buvo veik masiniai 
pasiryžę pusdykiai parduoti 
ir išbėgti; nepasistengta 
Klaipėdą kolonizuoti išei
viais, ypatingai amerikie
čiais ir Škotijos lietuviais; 
siųsti Kauno valdininkai 
klaipėdiečiams dažnai buvo 
blogiausi, kurių būdas ir 
priemonės jiems nekenčia
mos.

Toliau galima suminėti ir 
stoką santykiavimo ir neti
kusį santykiavimą Didžio
sios Lietuvos inteligentijos 
su klaipėdiškiais ir stoka 
geros propagandos atremti 
vokišką propagandą. O svar
biausia klaida — laiku ne- 
pramatymas ir nepadary
mas sutarties su pačia Vo
kietija, kada dar buvo gali
ma Lietuvai palankiomis są
lygomis susitarti ir gauti 
paties Hitlerio garantiją. 
(Bet kam Hitleris suteikė 
tvirtų garantijų? Red.).
Lietuvos Vokietijos sutartis

Pagal dabar pasirašytą 
sutartį, Klaipėda tapo Vo
kietijos teritorija. Už įrengi
mą Klaipėdos uosto, Lietuva 
gauna teisę nemokamai nau-

Didelis smūgis
Klaipėdos netekimas bai

siai sukrėtė, ir suskaudino 
kiekvieno lietuvio širdį. Tas 
aiškiai matyti iš žmonių kal
bos, judesio, elgesio. Tai vi
sai natūralu ir nestebėtina. 
Mūsų broliai Lietuvoje su
dėjo milijonus litų sunkaus 
triūso Klaipėdai išvystyti. 
Įtaisė modernų uostą, kuriuo 
turėjo remtis Lietuvos eko
nominė nepriklausomybė, ge
rovė ir ateitis. Atsidarė du
ris į jūrą, į pasaulį. Uostas 
davė gerus vaisius. Laivų 
judėjimas kasmet per Klai
pėdą didėjo; kaip pati Klai
pėda, taip ir visas kraštas 
klestėjo, turtėjo. O koks 
džiaugsmas buvo lietuvio, 
parvažiavusio laivu ir iš jo 
koją iškėlusio savo žemėje, 
tai aprašyti negalima. Šį 
brangų turtą iš mūsų jėga 
atėmė godus ii pavydus kai
mynas, nežiūrint to fakto, 
kad jam tas turtas nebuvo 
reikalingas, kad Lietuvos 
turtėjimas ir stiprėjimas 
jam jokios kompeticijos ar 
pavojaus nesudarė. Tai bu
vo lyg keršto smūgis.

Lietuvis dar sykį pajuto 
skaudų modernaus kryžei
vio, nacinio ordeno smūgį 
savo širdyje. Tas smūgis y- 
ra dvigubai skaudesnis tuo- 
mi, kad šįsyk iš dalies patys 
mūsų broliai žemaičiai ir 
prūsai, kurie sudaro daugu
mą Klaipėdos gyventojų, bu
vo instrumentu tą smūgį 
užduoti. Tačiau iš mūsų pu
sės būtų labai neišmintinga 
juos smerkti už išdavystę. 
Šimtmečiais svetimų propa
gandos veikla negalėjo ne
paliesti jų širdies ir proto. 
Daug kalta ir pati Lietuva, 
kad, gavus progą, kada jie 
patys prie savo tikros moti
nos prisiglaudė, nemokėta, 
ar net pastangų nedaryta, 
taip su jais elgtis, kad jie 
būtų galėję tikrai pasijusti 
atsidūrę brolių tarpe ir tik 
ros motinos prieglobsty. Da
bar tie mūsų broliai džiū
gauja prisiglaudę prie pamo
tės ir neva džiaugiasi jos di
dybe ir garbe, kuri zyra jiems 
nemažiau svetima, kaip 
mums. Tenka apgailėti, kad 
jiems teks greit pajusti sa

Julius Baniulis

KAS MUMS PAŠVIES?

Iš kur visi atėjome ir kur nueisime?
Tai mįslė — tai slėpininga paslaptis.
Kiek stengėsi žmogus per metų daugelį 
Atspėti ją, bet neatspėjama ji vis.

Kodėl gėlė rudens metu nuvysta?
Kodėl pavasaris žydėdamas ateina?
Kai tik aušra žvitrias akis atmerkia jam, 
Iš kur paukštelis žavią dainą gauna?

Padangėje iš kur tiek daug žvaigždžių pabiro? 
Kuris jų tikslas ir ko jos siekia erdvėje?
Ar miršta jos taip pat, sulaukusios senatvės, 
Kaip mes, kurie gyvename čia žemėje?
Iš kur visi atklydome ir kur nuklysime
Su rūpesčių našta ir glūdumu nakties? 
Išeinantį kas palydės, pareinantį kas pasitiks — 
Kas man, kas tau — kas mums kely pašvies?

dotis laisva zona Klaipėdos' 
uoste 99 metus. Vokietijos
muitų įstatymai ir eksporto- 
importo taisyklės nelies Lie
tuvos nei prekių, nei kelei
vių per Klaipėdos uostą. Bet 
per Klaipėdos kraštą visa 
tai eis tranzitu, uždarytais 
vagonais. Lietuva įveda sa
vo muitinę Kretingoj. Vietoj 
turėti muitinę uoste, reikės 
30 kilometrų jau per kitos 
šalies teritoriją uždarytais 
vagonais važiuoti. Politinė 
sutarties dalis, be Klaipėdos 
krašto atidavimo Vokietijai, 
yra maždaug tokia: su Vo
kietija pasirašyta nepuolimo 
sutartis, o tas reiškia, kad 
abi šalys viena kitos nepuls 
ir nepadės užpuolusiai tre
čiai valstybei. Šios politinės 
sutarties reikšmė gali būti 
labai gili ir toli siekianti. Ji 
gali kartais būti užvėja, o 
kartais surišti rankas. Tai 
priklausys nuo sąlygų. 0- 
piausias dalykas Lietuvai 
tai tas, kad Lietuvai dabar 
teks labai tamprius santy
kius su Vokietija turėti. Vo
kietija turės progos ir spaus 
Lietuvą vesti lygiagretę po
litikos liniją, ar tas jai pa
geidaujama ar žalinga. Lie
tuvos užsienio politika turės 
būti labai išmintinga ir ak
tyvi. Tai bus verstinas rei
kalas eiti labai siauru ir pil
nu pavojų keliu.

D. Klinga.

Jaunų metų žmogus gali 
būti senų valandų, jeigu ne
praleido laiko veltui.

„AMERIKAI” LAIŠKAS 
IŠ RADVILIŠKIO

Ilgai gyvenęs Baltimoreje 
A. Ramoška, nuoširdus vei
kėjas, dabar nuolat gyvenąs 
Radviliškyje, šiomis dieno
mis atsiuntė redakcijai tokį 
laišką:

Gyvenau Amerikoje visą 
ketvirtą amžiaus dalį, todėl 
mano šaknys ir šakos supin
tos su Amerika. Nuobodu be 
Amerikos laikraščių. Ačiū 
neužmirštamai geradarei 
panelei Uršulei Žiauberaitei, 
kuri, gyvendama Chicagoje, 
siuntinėjo „Draugą” per 
daug metų. Persikėlus į New 

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 h Mcere •?!«, Tft]: EVerereen 8-5752

Paminėkit apie šį skelbimą, ir gausit specialę nuolaidą

Yorką, kurį laiką rašė, kad 
siunčia laikraščius, o aš vis 
negaunu. Pasiteiravau kur 
reikia ir štai pundų pundai 
ėmė kristi, kurių tarpe ra
dau ir „Amerikos” keletą 
egz., net dar nuo rugsėjo 
mėnesio. Tai pirmą kartą 
„Amerika” įžengė į mano 
kabinetą; širdihgai pasvei
kinau, rūtų buketą įdaviau, 
pavaišinau medum. Nors 
„Amerika” jaunutė, vos 5 
metukų, bet iš jos kalbos 
pasirodė subrendus, net už 
savo senesnes seseris rim
tesnė. Skyriuje „Iš tėvų že
mės” radau daugiau žinių iš 
Lietuvos, negu mes Lietuvo
je, skaitydami vieną ar 2 
laikraščius, žinome. Tariu 
ilgiausių metų!

A. Ramoška, 
P.advilišks.

LIETUVOJE MĖGIAMA 
„AMERIKA”

Neseniai gavau iš Lietu
vos laišką, iš Joniškio mies
to (Šiaulių apskr.) nuo 7 
klasės mokinio Felikso Kva- 
šiq (Džiugių kaimo). Laiš
kas rašytas vasario 17 d.

Fel. Kvašys taip rašo; 
„Mes džiaugiamės, kad ame
rikiečiai taip sveikai ir tei
singai galvoja apie savo tė
vynę; tai matyti iš jūsų 
spaudos. Laikraštis „Ameri
ka”, redaguojamas suma
naus redaktoriaus, tikrai y

ra įdomus laikraštis. Aš par
važiuodamas namo skaity
davau ir rasdavau įdomių 
straipsnių iš soči j alinio gy
venimo. Mes esam tamstai 
dėkingi už laikraštį „Ameri
ką”; mano tėvelis surinko 
atskirus numerius, susiuvo, 
surišo į vieną knygą ir bus 
atminimui”.

Tokie atsiliepimai iš mū
sų Tėvynės Lietuvos ameri
kiečiams lietuviams yra 
sveikas ir teisingas įrody- 
dymas, kaip mėgsta skaityti 
ir įvertinti laikraštį „Ameri
ką0 Lietuvoje. Tai aiškus 
atsiliepimas į gimines, drau
gus, kad atsirastų brolių se
sučių amerikiečių, kurie už
rašytų laikraštį „Ameriką” 
savo giminėms į Lietuvą! 
O, kaip jie būtų dėkingi!

K. Dryža.
Philadelphia, Pa.

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

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

Hamilton — Longine — Gruen — Bu- 
lova — 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. Schechter
69 Graham Ave., netoli Moore St., Brooklyn. 

Tel. EVergreen 8-4934
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( LIETUVIŠKI BARAVYKAI
■ MĖGSTAMAS ŽIEMOS SKANĖSTAS 
1Į Grybus lietuviai ypatingai mėgsta. Dabar yra geriausia
į proga paragauti tikru lietuviškų baravykų. Užtai pirkda-
I • "J 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.
1 H
1 LITHUANIAN-AMERICAN
I IMPORT & EXPORT CORPORATION
j 157 Chambers Street, New York.
Į Tel. REctor 2-2786
I—

PASAULINĖS PARODOS 
LIETUVIŲ DIENOS 

ŽENKLELIAI

Visų dėmesiui pranešama, 
kad Pasaulinės Parodos Lie
tuvių Dienai paminėti ženk
leliai jau pagaminti ir plati
nami. ženklelio kaina 25 
centai. Draugijos, sutinkan
čios ženklelius platinti, pra
šomos kreiptis pas Lietuvių 
Dienos Komiteto iždininką 
P. Barzilauską, 80-71 — 87 
Rr., Woodhaven, L. I., ku
rio žinioje yra ženklelių pla
tinimas ir atsiskaitymas. 
Gautasis iš ženklelių parda
vinėjimo pelnas skiriamas 
Lietuvių Dienos reikalams.

Kova dėl Vilniaus tik ta
da pasibaigs, kai Gedemino 
kalne Lietuvos vėliava lais
vai plevėsuos.

Indijos Gyventojai
(Iš lietuvio misijonieriaus 

knygos „1000 paslapčių ša
lyje”, kurią išleido šv. Kazi
miero dr-ja).

Įvairumas
Nėra, manau, kitos šalies, 

nėra kitos tautos, kuri viso
kiomis keistenybėmis trauk
tų į save visų dėmesį, kiek 
slaptingoji Indija. Galingoji 
Anglija, pasiėmusi ją beveik 
visą globoti, randa ne tik 
vertingos savo pramonei 
palaikyti žaliavos, bet ir 360 
milijonuose gyventojų ati
daro savo gaminiams plačias 
rinkas. Prancūzija ir Portu
galija, savo mažutėmis Pon- 
dichėry, Goa ir kitomis ko
lonijomis, stipriai įsisegu
sios laikosi jos pakraščiuo
se, masinamos ne tiek da
bartinių, kiek galimų atei
ties perspektyvų. Rašytojas, 
poetas, žurnalistas margoje 
visuomenėje savo lakiai 
vaizduotei ir jautriems jaus
mams užtinka neišsemiamą 
vis naujų žinių ir įspūdžių 
šaltinį. Misijonierius toje 
visoje įdomybėje pastebi pa
gonijos prietarais sukausty
tą sielą, bet kartu ir ramų, 
švelnų būdą, ryškiai privati-

Kun. A. Sabaliauskas 

nį ir viešąjį gyvenimą tvar
kančią religinę nuotaiką, gi
lią, sunkiai išskaitomą širdį 
ir jausmingumą, dėl kurio, 
manau, Indija ir yra vadina
ma paslaptingąja.

Nesu psichologas, bet vis 
dėlto drįstu pareikšti, jog 
paminėti Indijos gyventojų 
širdies ir dvasios ypatumai 
atitinka lietuvio bendruo
sius būdo ir dvasios bruožus, 
panašiai, kaip sanskrito kal
ba, autoritetingų filologų žo
džiais tariant, mūsiškėje 
randa kur kas artimesnį at
garsį, negu kitose kalbose. 
Gal žiloje senovėje Tibeto 
plokštakalnyje buvome arti
mi kaimynai?

Tokį įspūdį susidariau be
gyvendamas ir bedirbdamas 
Bramos, Višnu ir Sivos sūnų 
tarpe.

Be to, Indijos gyventojams 
nemaža pasakingumo teikia 
jų rasių, kalbų ir papročių 
įvairumas, įvairumėlis.

Čia šalia išblyškusių ang
lų valdininkų ir šiaip visur 
įvairiais biznio reikalais be
sisukinėjančių europiečių 
matai praeinantį šviesios, 
švelnios gintarinės spalvos, 

patraukiančių veido bruožų, 
stipriai rytų kosmetikos aro
matais išsipraususį, kaip ir 
mes, arijų giminės, švariais 
baltučiais šydais apsirėdžiu- 
sį, indų kunigą — bramaną. 
Jį seka nuleista galva ir į 
žemę įbestomis akimis kukli 
jo žmona; basa, zaferano 
geltonomis spalvomis visą 
odą nusitepusi, šnabždanti 
ryškių spalvų šilko skraistė
se — SARRI, Indijos matro
na. Ji ne tik visus rankų ir 
kojų pirštus apsimausčiusi 
brangiais aukso žiedais, bet 
ir ausis, nosį, lūpas ir kaklą 
apsikabinėjusi brangiomis 
grandinėlėmis ir brilijantais. 
Juosmenį dažnai susijuosia 
plačia aukso grandine. Pra
eiviai, induizmo išpažinėjai, 
sutikę tą žemės dievaitį — 
bramaną, kuris jų šventų 
knygų, Vedų, aiškinimu, 
esąs kilniausias sutvėrimas, 
nes, girdi esąs gimęs iš die
vo Bramos smegenų, sveiki
na, atiduodami Namaskaros 
pagarbą: sudėtomis ir prie 
kaktos priglaustomis ranko
mis palenkia galvą sakyda
mi — „SARANAM AYYA”, 
t. y. — garbingai sveikinu 
tave, mano viešpatie! Išdi
dus bramanas atsakydamas 
•štiesia savo dešinę ranką ir 
iškilmingai taria — „ASIR- 
VADAM” — Telaimina tave 

Dievas. Tik bramanai ir nuo 
pasaulio atsiskyrę tegali pa
našiai laiminti. Katalikų ku
nigas misijonierius, atsisvei
kindamas, jį sveikinančius 
krikščionis ir pagonį.t, taria 
„ASIRVADAM”, ir, tarsi, 
pas mus vyskupas, į visas 
puses laimina: toks jau pa
protys.

Šalia bramanų ir kitų 
šviesesnės odos spalvos ra
sių gyventojų, ypatingą dė
mesį į save kreipia juodi, 
tarsi pasuodyti, nuogi, visų 
ujami ir niekinami Chamo 
giminės parijai, arba, kaip 
dabar juos vadina, adidravi- 
dos — neliečiamieji. Jie pir
mutiniai ir užtat seniausi 
krašto gyventojai, vėliau nu
galėti ir pavergti nuo Tibeto 
plokštakalnio užplūdusių 
tautų grupių. Apie juos ver
ta pakalbėti skyrium.

Be bramanų, kastų gyven
tojų ir parijų, visuose Indi
jos kampuose knibždėte 
knibžda Alacho garbintojų, 
Mahometo sekėjų minios. 
Paskutiniais statistikos duo
menimis, jų čia priskaitoma 
71 milijonas. Tai ateivių 
turkų valdytojų ugnimi ir 
kardu iš induizmo atversti 
musulmonai. Dabartiniais 
laikai jie už visus kitus stip
riau suorganizuoti imponuo

ja prekyboje, pramonėje, fi
nansų srityse. Savo agresy
vumu tai šen tai ten vis iš
šaukia net rimtų su indais 
susirėmimų, riaušių. Be jo
kios atodairos niekindami 
induizmo dievų sistemą, kas
tų papročius ir valgydami 
mėsą, jie užsitraukė visų 
Bramos išpažinėjų neapy
kantą. Mahometonų tikslas 
— ištempti indūsų pagonų 
dvasią ant Mahometo kur- 
paliaus. Katalikų Bažnyčia 
ir misijonieriai su širdgėla 
nuliūdę mato, kiek sielų pa
tenka į jų nešvarias rankas. 
Kas nežino, kaip žemai mo
ralės atžvilgiu yra kritę mu
sulmonai, tepaskaito kardi
nolo Massajos misijų užra
šus. Misijonieriams, ten dir
bant, tenka daug apie juos 
patirti, nemaža kovoti, kad 
75 milijonų parijų masė, be
sivaduojanti iš po pagonių 
jungo, nepatektų į tų ištvir
kėlių nagus.

Anglų valdžia į tą maho
metonų Indijos tautiniam są
jūdžiui natūralų negatyvinį 
elementą žiūri palankiai, nes 
tai išeina jų politinei naudai.

Mažesnes skirtingų rasių, 
tautelių dalis sudaro atski
ros giriose, kalnuose gyve
nančios grupės ir iš Persijos 
seniau atsikrausčiusiej Zoro-

astro sekėjai, šie pastarieji 
nėra gausūs, bet ekonomi
niame krašto gyvenime kai 
kur ir labai reikšmingi. Jie' 
vadinasi parsi; tai tarsi In
dijos žydų gildija. Bombėjuj 
jų yra per šimtą tūkstančių. 
Svarbiausios miesto įmonės 
ir kapitalai jų rankose. 
Jie pasižymi dideliu gailes
tingumu, bet tik saviesiems. 
Per praeitų metų Divalį, t. 
y. Naujų Metų švenčių pro
ga, savo neturtingiesiems 
šelpti vien tik Bombėjuje jie 
sumetė 250 tūkst. dolerių 
aukų. Jie garbina ugnį, orą, 
vandenį ir žemę. Jų šventyk
lose dega iš Persijos prieš 
keletą amžių atneštoji amži
noji ugnis. Savo mirusius jie 
neša į aukštus, vadinamuo
sius tylos, bokštus ir palie
ka paukščiams sulesti.

Prie gyventojų rasių ir 
kastų įvairumo prisideda ir 
kalbų gausumas bei skirtin
gumas. Indostani, tamil (ku
rią man teko išmokti), te- 
lengų, hurdų, bengališkoji, 
gudžiarati, kasi ir parsi — 
tik svarbiausios, prie kurių 
nepriskaitomos atskirų kal
nuose ir miškuose gyvenan
čių tautelių šnektos. Vien 
tik Asame, pasakoja mūsų 
misijonieriai, šešių milijonų 
gyventojų tarpe kalbama 
apie 100 kalbų.

Kultūra
Kultūros ir civilizacijos 

, atžvilgiu čia rasime ištisą 
laipsniavimą: aukščiausiąją, 
modernią — europinę ir že
miausią — laukinę. Deja, 
europinė pastebima tik did
miesčiuose, ir tai tik kai ku
riose dalyse ir šiaip kitur 
baltaodžių gyvenamose vie
tose. O didžioji vietinių gy
ventojų masė seka, įsikibus 
laikosi iš amžių į amžius iš 
protėvių paveldėtų papročių 
ir į mūsiškąją civilizaciją 
pro pirštus žiūri, kaip į prie
šingą jų tradiciniam gyve
nimui dalyką. Iš tikrųjų, kas 
yra pamėgęs tamsybes, tam 
šviesa kenkia; kas seka klai
das ir nenori jų pamesti, 
tam tiesa akis bado. Taip 
panašu ir čia, pagonių tarpe. 
Ne viena pasaulio tauta 
daug vėliau susidūrė su civi
lizuotu Vakarų pasauliu ir 
šiandien jau jam prilygo; o 
Indija, nors jau 300 metų 
pažino Vakarus, bet vis dar 
užsispyrusi laikosi savo sle
giančių papročių, visai ne
nori gerinti savo apgailėtinų 
gyvenimo sąlygų ir gydyti 
net pačių skaudžiausių so
cialinių žaizdų.

(Bus daugiau)
Skaityk ir platink savo 

laikraštį AMERIKĄ.
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Rekolekcijos
Balandžio 2 d. užbaigtos 

rekolekcijos, kurias vedė 
prof. kun. Juozas Vaitkevi
čius. Kiekvieną vakarą, nuo 
kovo 26 d., turėjome progos 
išgirsti labai daug pamokini
mų sielos dalykuose, kurie, 
manau, kiekvieno tikinčiojo 
širdyje bus įgyvendinti.

Paskutinę rekolekcijų die
ną suteiktas Šv. Tėvo palai
minimas ir padalinti paveik
slėliai rekolekcijoms prisi
minti.

Studentų teatras
Balandžio 14 d., penkta

dienį po Velykų, 7:30 vai. 
vak. par. salėje įvyks didelis 
vaidinimas. Atvyksta Maria
napolio kolegijos studentų 
didelė grupė, kuri suvaidins 
4 veiksmų dramą „Už Tėvy
nės Laisvę”. Visi kviečiami 
ir raginami atsilankyti, nes 
bus ko pamatyti, kuo pasi
gėrėti. Bilietai labai prieina
ma kaina — tik 35 c.

Būtų gera, kad ko dau
giausia jaunimo atsilankytų 
Lai pamato, kaip vaidina 
Marianapolio Kolegijos auk
lėtiniai. Reporteris.

kotarpio Marianapolyje yra 
rimčiausias. Aštuntokai jau 
baigė rašyti savo mokslo 
baigimo darbus ir visi ne
kantriai laukia, ar jų darbai 
bus priimti.

— Gerai atlikę rekolekci
jas, kurias įdomiai vedė kun. 
Mačiulionis, studentai tinka
mai pasiruošė Velykų šven
tei.

— Studentų ir Profesiona
lų centro valdyba, kuri per 
metus turėjo kelis posėdžius, 
turėjo kitą posėdį, kuriame 
sprendė klausimus apie busi
mąjį seimą, kuris paprastai 
kasmet įvyksta Marianapo
lyje.

— Meno sekcija sėkmin 
gai pastatė kolegijos vaidi
nimą įvairiose lietuvių kolo
nijose. Tikisi, kitose koloni
jose, kur dar teks vaidinti, 
irgi pasiseks. Vaidintojai la
bai patenkinti nuoširdžiu 
priėmimu, kurį paruošė įvai
rių kolonijų Kolegijos rėmė
jai. Studentai nekantriai lau
kia vaidinimo Brooklyne ir 
jo apylinkėje.

Ant. Dranginis.

kalbas: kleb. kun. J. Vaian- 
tiejus, kun. B. Gauronskas, 
kun. dr. Jagminas; iš stu
dentų kalbėjo centro pirm. 
Jonas Petrauskas, B. Lauč- 
ka, P. Skeivis, A. Tamulis. 
P. Bernotą, vietinės kuopos 
sekret. V. Jakštaitė, sodalie- 
čių pirm. M. Alubauskaitė, 
vietinės kuopos vicepirm. 
Juozas Januša.

Vakarienės reikalais rūpi
nosi pirm. A. Kateiva, mo
kyt. H. Stulginskaitė, V. 
Jakštaitė, P. Bernotą, Dorna 
Gudiškytė, V. Klimaitė ir 
Salomonaitė.

Vaišės ir atsisveikinimai 
užsitęsė iki 12 vai. Vis dėlto 
negalima nepastebėti, kad 
Marianapolio kolegijos stu
dentai yra labai populiarūs 
ir laukiami svečiai Waterbu
ry.

Studentų kuopos pirm, ini
ciatyva balandžio 9 d. 2 vai. 
popiet rengiama parapijos 
mokyklos vaikams iki 12 
metų amžiaus „kiaušinių 
medžioklė”. Tikimasi, kad 
mažieji turės nemažai 
džiaugsmo.

JERSEY CITY, N. J.

— Šv. Onos par. bažnyčio
je rekolekcijos buvo nuo ko
vo 26 iki balandžio 2 d. Jas 
vedė kun. J. Balkūnas, Mas- 
petho klebonas. Rekolekcijos 
buvo pasekmingiausios, ko
kias tik galima atsiminti. 
Žmonių visą laiką lankėsi la
bai gausingai, o pabaigoje 
beveik visa parapija priėmė 
Komuniją. Pamokslai labai 
turiningi, gerai paruošti; iš
kalbingai pasakyti visus ža- 
vėte žavėjo. Tos rekolekcijos 
tikrai dvasiniai visą parapi
ją atnaujino ir Jersey City 
lietuvių širdyse paliko neiš
dildomai gražų įspūdį. Todėl 
klebonas ir visa parapija pa
lieka nuoširdžiai dėkinga 
kun. J. Balkūnui už jo pasi
aukojimą ir labai sėkmingą 
rekolekcijų vedimą.

— Velykų sekmadienį pri
sikėlimas bus 7 vai. Klebo
nas sveikina visus savo pa
rapijiečius ir draugus.

— Balandžio 15 d. šv. 
Vardo draugija' turės savo 
balių ir šokius. Kviečiami vi
si atsilankyti.

’grindinės plytos vestibulyje
dedamos. Klebonas paklau- čius pakviestas miesto or- sto Public auditorijoj. Jis 
sė, ar neatsirastų gerų žmo- kestro valdybos groti smui- pildys sunkius klasinius vei- 
nių, kurie paaukotų dviem 
naujiems altoriams vestibu
lyje; atsirado net trys šei
mynos !

Bus statoma altorius prie 
Panelės Švč. iš Liurdo ir 
maldai už mirusių vėles.

Smuikininkas Vincas Grei- nuojant, balandžio 25 d. mie-

WORCESTER, MASS.

)ABR4

pataisymai

NEWARK, N. Y.

3r 

Brooklyn.

fKAI
ISTAS

yra geriausia 
Užtai pirkda- 

ėsų, savo gro- 
baravykų vir-

- nemažiau 50

Studentu teatras
Ateinantį šeštadienį, 

landžio 15 d. 7:30 vai. vak 
par. salėje, bus nepaprasta 
pramoga: Marianapolio ko
legijos studentai vaidins 4 
veikmų dramą „Už Tėvy
nės laisvę”.

Vaidinime dalyvaus pei 
20 studentų. Jie pasirodys 
ir su savo 'gražiomis'daino 
mis. Bilietai tik 35 c. Visi 
kviečiami gausingai atsilan 
kyti.

oa-

30 d. vyčių kuopa 
„pergalės” banketą 
(bowling) komandos

TION
New York.

ultūra
ir civilizacijos 

a rasime ištisą 
: aukščiausiąją, 
europinę ir že- 
laukinę. Deja, 

jtebima tik did- 
ir tai tik kai h 
,e ir šiaip kita 
gyvenamose vifr 
žioji vietinių gy- 
įse seka, įsikibs 
nnžių į amžius B 
aveldėtų paproeą 
iškąją civilizacija 
s žiūri, kaip į prie 
tradiciniam gy* 
/ką. Iš tikrųjų, to 
gęs tamsybes, ta 
ikia; kas seka $ 
nori jų pam«: į 

akis bado. $ 
čia, pagonių W 

ia pasaulio ta$ 
au susidūrė su 
Vakarų pasauliu i 
jau jam prilygo: 
ors jau 300 
rakarus, bet vis J 
lįsi laikosi savo * 

papročių, visai 
inti savo apgaili 
,o sąlygų ir $ 
žiu skaudžiausių5 
žaizdų.
Bus daugiau^ 

yk ir platink 
j AMERIKĄ

Kovo 
turėjo 
kėglių 
laimėjimams atžymėti. Va
karienei vadovavo V. Dauk- 
šys (komandos kapitonas). 
Mišrios komandos laimėtojai 
buvo Pr. Bernotaitė, J. Gri- 
malauskas ir V. Sabatas. Iš 
moterų medalį laimėjo J. 
Savickienė, iš vaikinų — J. 
Sakevičius. Vakarienėje da
lyvavo A. Savickas ir J. Vil
kis iš Kearny, N. J.

Sveikiname laimėtojus, o 
ypač V. Daukšį, kurio rūpe
sčiu visi žaidimai pravesti.

O dabar mūsų kuopa linki 
linksmų Velykų visoms vy
čių kuopoms ir draugams.

Prieš mirusios norą
Kovo 26 d. mirė Petronėlė 

Šalaviej ienė (V aizgirdaitė), 
47 m. amžiaus, išgyvenusi 
Worcestery apie 25 metus. 
Buvo kilusi iš Veliuonos val
sčiaus. Paliko sūnų, dukterį, 
ir vyrą. Lietuvoje liko sesuo 
ir brolis, o Amerikoje 2 se
serys : Kotryna Vitkienė 
Brooklyne ir M. Pranckienė, 
Amherst, Mass.

Velionė palaidota miesto 
kapuose, nešventintuose. Ji 
buvo tikinti ir prieš mirtį 
prašė, kad būtų palaidota |mi 
bažnytinėmis apeigomis, bet 
vyras jos prašymo nepaten
kino ir palaidojo laisvama
niškai. Vaikai krikštyti.

Į laidotuves buvo atvykus 
iš Brooklyn© velionės sesuo 
Vitkienė su savo vyru. Jiems 
buvo nepaprastai skaudu, 
kad velionė palaidota prieš 
jos prašymą ir norus.

Pasaulinėje parodoje New 
Yorke Lietuvos skyriui rem
ti K. F. iniciatyva yra suda
romas komiteto skyrius. No
rima įtraukti lietuvių klu
bus bei organizacijas, pri
jaučiančias lietuvių tautos 
reikalams.

Šv. Juozapo par. metinė 
vakarienė įvyks balandžio 
16 d. vakare.

Veikėjos (jai) dirba visa 
jėga; sakoma: visi sveikieji 
parapijiečiai ten būsią su 
daugybe svečių.

Mergaičių sodalicija vai
dino „Desenzamo Mergelė” 
balandžio 2 d. Veikalas, pri 
rengtas mergaičių ir vienuo- 

| lių mokytojų, tikrai pasižy- 
švelniu moteriškumu. 

Publika buvo patenkinta.

BALTIMORE, MD.

MARIAN APOLIS

— Paskutinėmis dienomis 
studentai skaito laikraščius 
ir klausosi radijo naujienų 
apie įvykius mylimoje tėvy
nėje. Visi susijaudinę ir pa
sipiktinę dėl Klaipėdos už
grobimo. Ne vienas spėlioja, 
kas rytoj bus — debatuoja 
vienas su kitu, rimtai seka 
žinias ir faktus, kurie pri
vertė Lietuvos valdžią ati
duoti naciams Klaipėdos uo
stą. Jaunesnieji prašo vy
resniųjų paaiškint, kokia ten 
politika Lietuvoje? Kodėl 
Klaipėdą reikėjo atiduoti na
ciams? Jie iš savo geografi
jos pamokų žino, kad Klai
pėda Lietuvai labai brangi, 
kad be jos bus sunku gyven
ti. \

— Studentai išvažiuoja 
Velykų atostogų ir grįš ba
landžio 17 d. Jie nekantriai 
laukė tų švenčių, nes tarp 
Kalėdų ir Velykų studijų lai-

PHILADELPHIA, PA.

„Nesusipratimai”
Balandžio 16 d., 6:30 vai. 

vak. šv. Kazimiero par. cho
ras, muz. J. Mickūno veda
mas, rengia koncertą ir juo
kingą, dar nematytą kome
diją „Nesusipratimai” par 
salėje. 6:30 vai. vak. bus 
pradėtas koncertas, o po to 
vaidinimas. Šokiams gros 
Bill Smith Blue Aces orkes
tras.

Vaidins: E. Norkus, Alt. 
Norkus, Alb. Rupšis, Ant 
Naujokas, P. Burokas, Alf. 
Balilionis, P. Križanauskas, 
Kaz. Baltrukonis, V. Jurgai
tis, O. Rimdėikaitė, J. Tnbu- 
lytė, Ed. Žalnieraitis. Jiems 
vadovauja kun. dr. V. 
tusevičius. Jaunuomenė 
čia visus ir tiki, kad 
kartą Philadelphijos ir 
linkės lietuviai parems
atsilankymu chorą. Visas 
pelnas skiriamas choristų 
kelionei į pasaulinę parodą, 
į lietuvių dieną rugsėjo 10 d 
Bilietai tik po 40 c.
Lietuvių Dienos ženkleliai
Pasaulinės Parodos Lietu- 

Dienos centro komitetas 
prisiuntė iš New Yorko 

Lietuvių Dienos ženkle- 
kurie labai tinkami ne

WATERBURY, CONN.

Velykine radijo programa
Šv. Juozapo parapijos vy

čių choras, vad. A. J. Alek
siui, šv. Velykų sekmadienį, 
bal. 9 d., 9:30 — 10 vai. va
kare, išpildys įdomią (gies
mių, dainų bei muzikos) ra
dijo programą iš didžiosios 
Waterbury Republican and 
American WBRY radijo sto
ties (1530 kc.). Prašome vi
suomenės pasiklausyti.

Radijo Aidas.

kolegijos 
kovo 26 d. 
„Už Tėvy-

Marianapolio 
studentų grupė 
suvaidino dramą 
nės Laisvę”. Nors vietų bu
vo likę tuščių, bet Waterbu- 
rio lietuvių dalis parodė ne
paprastą nuoširdumą.

Pats veikalas nepasižymė
jo giliu dramatizmu; buvo 
momentų, kada vaidintojas 
sielojosi, o tuo pačiu metu 
publika šypsojosi. Ypatingą 
dėmesį atkreipė vaidintojų 
nepaprastai švari lietuvių 
kalba; daug malonių aplo
dismentų sukėlė jų dainos.

Po vaidinimo studentų 
kuopos kambaryje surengta 
užkandžiai, kuriuose dalyva
vo visa vaidintojų grupė su 
vietinės kuopos nariais bei 
svečiais. Kuopos pirm. Anta
nui Kateivai pakvietus, šie 
asmenys pasakė nuoširdžias

— Verbų sekmadienį 
buvo naujai pakrikštytų 
žmonių pirmoji Komunija. 
Kuri. L. J. Mendelis įrašė 
juos į rožančių ir škaplie
rius. Naujų katalikų kuopa 
drauge išėjo iš bažnyčios. 
4 vai. popiet kun. A. Dubins- 
kas atskaitė ir vadovavo 
Stebuklingo Medalikėlio no- 
venos giesmėms. Per Kry
žiaus Kelius moterų choras 
prie vargonų giedojo; vaka
re 7:30 vai. didysis choras 
išpildė „Septynis žodžius nuo 
Kryžiaus”. Taigi, baltimo- 
riečiai didžiąją savaitę labai 
šventai pradėjo.

— VI. Draiginas su savo 
šeima dvi savaites viešėjo 
Floridoje; sugrįžo sveiki iš 
šilto krašto. Tuo laiku jo sū
nus Vytautas kontroliavo 
didžiulę siuvėjų dirbtuvę, 
Balt. Miliauskas pagelbėjo. 
Dar siuvami įvairūs švarkai 
ir paltai. Vieni darbininkai 
gerai uždirba, kiti dažnai 
pritrūksta darbo; mažesnėse 
dirbtuvėse reikia ilgiau pa
dirbti, vakarais, bet su už
darbiais siuvėjai negali pasi
girti.

— Choristo Jankūno tėve
lis sunkiai serga jau trečia 
savaitė.

— Daugelis lietuvių lan
kosi į airių bažnyčią, o savo 
pamiršta, būk jiems per toli 
ateiti, o tuo tarpu nė nejun
ta, kaip savo lietuvišką dva 
sią susilpnina; į jų vietas ki
tataučiai ateina į lietuvių 
bažnyčią ir daug Dievo ma
lonių gauna, net būriai ka
talikų tikėjimą priima.

vėl

Choras tariasi ir rengiasi 
važiuoti į New Yorko Pa
saulinę Parodą — dalyvauti 
Lietuvių Dienoje.

Įvyko specialus susirinki
mas apsvarstyti apie „ways 
and means” nuvažiuoti. Ka
dangi klebonas pats giliai 
įdomaujasi šiuo reikalu, tai, 
be abejonės, choro kelionė 
bus pasekminga.

Balandžio 8 d. popiet mo
kyklos sodalicija rengia „So
lomon Grundy.party”

Vietinė Moterų Sąjungos 
kuopa rengiasi savo seimui, 
nors jis dar toli. Diskusuoja, 
kaip ir iš kur bus 
siųsti atstoves.

galima

kazimie- 
statybos

Kadangi sesutės 
rietės renka aukas 
fondui, kuopa nutarė įteikti 
auką sesutėms.

Ene.

SVEIKINIMAI

Mar- 
kvie- 
ir šį 
apy- 
savo

vių 
jau 
100 
lių,
tik Lietuvių Dienoje rugsėjo 
10 d. dalyvaujant pasipuoš 
ti, bet tinkami visados ne
šioti. ženkleliai tamsiai rudi, 
bronziniai. Jie įduoti ekskur
sijos rengėjų komiteto pirm. 
Kaziui Kisieliui, 331 Tilo 11 
St.

Ženkleliai bus paskleisti 
tarp lietuvių jaunuolių spor
to klubo narių tarpe. Juos 
platins pirm. K. Kisielius, 
Petras Pupa, Frank Carny 
ir kiti. Ateikite į klubą 1351 
So. 2 St. ir ten galėsite įsi
gyti ženklelį, kurio kaina tik 
25 c. Tuo mažu mokesčiu pa- 
remsime Lietuvių Dienos 
rengimo komiteto išlaidas.

K. Dryža.

SHENANDOAH, PA.

Šv. Jurgio par. didžiai į- 
vertina savo kleboną. Šv. 
Juozapo dieną, klebono var
dinėse, kun. Juozui Kara
liui parapijiečiai ir organi
zacijos įteikė gražių dovanų. 
Klebonas nuoširdžiai dėkojo. 
Neužmirštas ir vikaras kun. 
Juozas Neverauskas-.

Bažnyčia šiuo metu taiso
ma, gražinama. Po Velykų 
pradės vidaus dažymą; jau

ku šolo, orkestrui akompa- kalus. Reporteris.

VISUS SAVO PAŽĮSTAMUS IR PRIETELIUS

SVEIKINU ŠVENTŲ VELYKŲ PROGA.

JUOZAS GARŠVA IR ŠEIMA.

Sveikinimai visiems klijentams, draugams ir pa
žįstamiems Velykų švenčių, proga.

A. VIKRIKAS IR ŠEIMA '

LIETUVIŠKA MESINYČIA

123-125 Grand Sreet, Brooklyn, N. Y.,
Tel.: EVergreen 8-2818

MoloĮoĮo;

Visi sulaukę linksmaus 
pavasario džiugūs; paukšte
liai čiulba, leidžia balsus į 
skambančią , oro padangę, 
linksmina vienas kitą, plas
noja sparneliais; rodos, vi
sur ir visi linksmi. Susitikę 
vienas kitą sveikina; darbi
ninkas darbininką ir t.t.

Ir aš mielai norėčiau pa 
sveikinti garbinga švente, 
Viešpaties Jėzaus, Karalių 
Karaliaus, Prisikėlimo šven- 

1 te: visą „Amerikos” štabą, 
idministratorių, leidėjus, 
darbuotojus, visus rėmėjus, 
skaitytojus,
reporterius. Ypatingai svei
kinu brolius lietuvius, gyve
nančius Tėvų žemėje, arto
jus, ir tuos, kurie stovi Lie
tuvos laisvės ir nepriklauso
mybės sargyboje. Linkiu vi
siems sulaukusiems Šv. Ve
lykų linksmaus Aleliuja!

K. Dryža.

bendradarbius,

CLEVELAND, OHIO

pritariant 
orkestrui.

Velykų muzika
Šv. Jurgio par. bažnyčioje 

per Velykas atsilankę galės 
pasiklausyti stebėtino gro
žio Fr. Randelio veikalą „Al- 
leliuja” iš oratorijos „Mesi
ją”. šį veikalą bažnytinis 
choras giedos, 
simfoniniam
Smuikininkas Vincas Grei
čius įdėjo visą savo sielą, 
gabumus ir jauną energiją, 
ruošdamas šį veikalą. Jis ir 
diriguos chorui ir orkestrui. 
Prie vargonų bus Regina 
Brazaitienė - Greičiūtė. Per 
Komuniją giedos solo Stella 
Greičiūtė.
Koncertas kultūros darželiui

Clevelandiečiai dideliu ne
kantrumu laukia Lietuvių 
Kultūros Darželio naudai 
koncerto, kurį pildys panelė 
Ona Katkauskaitė — Kas- 
kas, Metropolitan Operos 
narė ir smuik. V. Greičius, 
Cleveland Philharmonic or
kestro koncertmasteris. 
Koncertas įvyks balandžio 
21 d. Public auditorijoj. 
Koncertą reikėtų išgirsti ir 
apylinkės miestų lietuviams. 
Šio koncerto artistai tarnau
ja dykai labai gražiam tiks-, 
lui. Bilietai nuo 50 c. iki $1.- 
50. Pripildykime salę, paro
dydami savo kultūringumą 
ir sugebėjimą įvertinti dailę. į
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SVEIKINAME ŠV. VELYKOMIS VISUS

BOTTLING CO., INC.
Gamintojai Minkštų ir Tikrų Vaisių Gėrimų Pale 

Dry ir Club Soda. Visuomet reikalaukit D. & Z. gė
rimų savo krautuvėje arba prie baro. Mūsų gamyk
la yra viena iš švariausių visame New Yorko mieste.

Mūsų pristatymo vedėjas p. Al Graham (Gramas) 
kviečia jus visus apžiūrėti mūsų gamyklą.
252 Kent Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 8-8871

Nepamainoma Atsakomybė
Mes Egzaminuojame Akis ir Išrašome Receptą, 

Suprojektuojame, Pagaminame ir Pritaikome Aki
nius, kada tik reikalinga.

Mes pataisėme akis virš 500 Gydytojų ir Profe
sionalų žmonių, lygiai kaip ir jų šeimoms ir pa
cientams.

Drs. Schonger & Stenger
OPTOMETRISTS

394 - 398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

331 - 335 Division Ave.
STagg 2-8342

©1. B. S. CO.

netoli Manhattan

•m

Leosklte perstatyti Jums 
Valiausių 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 aprėdahis.

Asmeniško Patarnavimo Krautuvė

JACK LEVY
679 Grand St., Brooklyn

Ave. Tel. EVergreen 7-3958

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

nuo $1.25
1.25
6.75

» 1.95

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



AMERIKA
Balandžio 7 d., 1939 m.
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IŠ FEDERACIJOS 
APSKRITIES VEIKLOS

L. K. Federacijos New 
Yorko apskrities sus-mas 
įvyko kovo 31 d. Apreiškimo 
salėj. Apkalbėjus apie įvyk
siantį Federacijos kongresą 
šių metų rugsėjo 12 — 13 
d.d., valdybai pavesta suda
ryti Kongresui ruošti komi
tetą.

Draugijos, užsimokėjusios 
Federacijai už 1939 metus 
savo mokesčius, yra šios:

Apreiškimo parapijos: Šv 
Vardo ir Gyvojo Rožančiaus 
dr-jos, Angelų Karalienės 
par. šv. Vardo ir Rožan
čiaus dr-jos; šv. Jurgio par. 
šv. Vardo ir Rožančiaus dr- 
jos, Moterų Sąjungos 35 kp., 
Susivienijimo 108 kp.; Atsi 
mainymo par., Maspethe: 
šv. Vardo ir Rožančiaus dr- 
jos, Susivienijimo 108 kp. ir

sos draugijos užsimokėtų sa
vo mokesčius ir atsiųstų į 
Federacijos susirinkimus sa
vo atstovus. Susirinkimai 
būna Apreiškimo par. salėj 
kiekvieno mėnesio paskutinį 
penktadienį, 8 vai. vak.

Jonas Mykolaitis,
Sekret.

LAIMĖJIMO VAKARAS

Moterų S-gos 29 kuopa 
rengia linksmą laimėjimo 
vakarą antradienį, balandžio 
11 d., 8 vai. vak.P. Šalinsko 
grab. įstaigoje, 84-02 Jamai
ca Ave. Kviečiam visus atsi
lankyti ir linksmai laiką 
praleisti. Komisija.

PUIKIOS VELYKINĖS 
ATVIRUTĖS

Malonu pranešti skaityto- Mildred ŽUDŽIŪTĖ, pianistė, Tado Šidlausko gabi

Gyvendami miestuose, vi- 
sa tai turime pirktis. Jei 
pirkti, tai kodėl neužeiti pas 
savo žmogų, lietuvį. Ginkaus 
Saldainių Palociuje rasite į- 
vairiausių šokaladinių vely
kinių zuikių, kiaušinių, puo- 

jšnių pintinių su margučiais 
ir zuikeliais ir t.t.

Užeikite savi pas savus ii 
nupirkite zuikelių, pintinė
lių ar šokoladinių kiaušinių 
kurie Velykų stale duos 
daug džiaugsmo.

I Kiekvienam Ginkaus Sal
dainių palociuje, 495 Grand 
St., Brooklyne, bus maloniai 
ir skubiai patarnauta. Pri- 
mintina, kad yra įvairių Ve
lykų atviručių. K.

SERGA

Great Necko Federacijos 51 
skyrius.

Daugelis draugijų yra ne
užsimokėjusių Federacijai 
savo mokesčių ir iš seniau 
Būtų labai malonu, kad vi-

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

Į DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

VELYKINIŲ DOVANŲ

i
i Juozo GinkausI ”
į Saldainių Krautuvėjeį 495 Grand Street Brooklyn, N. Y.
! Tel. EV. 4-7142

Tadas ŠIDLAUSKAS (SADLER), pasižymėjęs pia
nistas, dalyvausiąs Amerikos Pavasario Baliuje kaip 
akompaniatorius ir solistas. Jo piano mokytojai buvo 
Joseph Lhevinne, Alton Jones ir Herman Menth. Nese
niai jis sėkmingai koncertavo su San Francisco Sym
phony orkestru, vadovaujant Alfred Hertz. Apie jį Chi
cago Daily News rašė, kaip apie nepaprastų gabumų pia
nistą, o Boston Herald parašė, kad jis turi muzikos kū
rinių interpretavimo aukštą dovaną. Balandžio 16 d. jis 
akompanuos p.p. Kižytei ir Digriūtei ir skambins solo 
rinktinius kūrinius.

mokinė, dalyvausianti Amerikos Pavasario Baliuje ba
landžio 16 d., sekmadienį po Velykų, Labor Lyceum 
salėje. Tai bus jos antras viešas pasirodymas tarp 
lietuvių. Jau kelinti metai ji dalyvauja įvairiuose 
koncertuose .kaip akompaniatorė ir solistė. Baigusi 
vietinę Apreiškimo par. mokyklą, vieną vasarą viešė
jusi Lietuvoje; šiomis dienomis ji baigė Washington 
biznio ir sekretorių aukštąją mokyklą. Amerikos Pa
vasario Baliuje Mildreda paskambins ir naujausių lie
tuviškų kūrinių.

Stiprios formos gripu sei- 
ga S. Subatienė, Moterų Są
jungos apskr. pirmininkė 
Šią savaitę ligonė jaučias; 
geriau. Dėl ligos negalėjo 
dalyvauti ir apskrities suva
žiavime. Linkime veikiai is- 
sveikti.

UŽUOJAUTA

Į Visoki, maži ir dideli namie gaminti šokoladiniai 
1 zuikiai ir kiaušiniai. Didelės ir mažos velykinės 
! pintinėlės. Pliušiniai zuikiai. Linkėjimų atvirutės.
1 Puikiose dėžutėse, geriausių kompanijų saldainiai ir 
1 kitkas.

Brooklyn Labor Lyceum
ASSOCIATION, Inc.

Vedėjas CHAS. H. STECKER

949-955 Willoughby Ave.,
prie Myrtle Ave.

Brooklyn, N. Y.

Didelės ir mažos salės baliams, koncertams, ves
tuvėms ir susirinkimams.

Didelė moderniška scena — Moderniški įrengi
mai — Gražūs kambariai.

' Telefonas STagg 2-3842

Ilgametei Mot. Sąjungos 
29 kp. narei Uršulei Mikuls
kienei ir jos dukterei narei 
Butauskienei, dėl mirties 
mylimo vyro ir tėvo, reiškia
me gilios užuojautos.

Mot. S-gos 29 kuopa.

MIRĖ LIETUVOJE

Jonas Leveckis, Kat. Susi- 
vienymo narys, gyv. 310 
Chauncey St., Brooklyne, 
šiomis dienomis gavo žinią 
iš Lietuvos, kad kovo 1 d. 
ten mirė jo motina, sulauku
si 98 metų. Velionė Magda
lena Leveckienė (Damarac- 
kaitė) gimė, augo ir mirė 
Judre-Rūdės kaime, Višakio- 
Rūdos par., Mari jampolio 
apskr.

J. Leveckis jau irgi gra
žaus amželio sulaukęs, bet 
tvirtos sveikatos. Rusų prie
spaudos laikais savo apylin
kėje jis platino draudžiamą 
lietuvišką spaudą.

REMKIME TUOS, KURIE 
MUS REMIA

Velykų švenčių proga visi 
skuba į įvairias krautuves 
nusipirkti reikalingų daiktų. 
„Amerikos” skaitytojai pa
darys gerą darbą savo laik
raščiui, jei jie visada pirks 
ir sieks patarnavimo tose 
prekyvietėse ir įstaigose, 
kurios duoda savo skelbimus 
„Amerikoje”, šiaip elgda
mies, skaitytojai tikrai pa
rems tuos, kurie mūsų laik
raštį remia ir leis mūsų laik
raščiui stiprėti.

>®®®®®®®®<

Širdingiausi sveikinimai Velykų švenčių proga

RAPOLAS KRUČAS IR ŠEIMA %

FOTOGRAFAS

I 65-23 Grand Avenue, Maspeth, N. Y. |
I TeL: HAvemeyer 8-0259 |

g®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®!

EKC

Dėl Savo Velykinių Rūbų
atsilankykit pas

HENRY NARINS SONS
Trys aukštai užpildyta

Vyrų - Jaunų Vyrų - Studentų — ir — Vaikų

SIUTAIS IR PALTAIS (TOPCOATS)

VISOS naujos mados - ------VISI nauji rūbai

Didumas pritaikomas kiekvienam
Vaikų siutai pradedant nuo ............................. $ 6.95
Mokinių siutai pradedant nuo...............................10.95
Vyrų ir Jaunų Vyrų rūbai pradedant nuo....... 14.50

Model Shop Rūbai po $18.50 ir $21.50

Williamsburgho Didžiausia Rūbų Krautuvė

Henry Narins Sons, Ine.
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.
Brooklyn, N. Y. Įsteigta nuo 1889

MANUFACTURERS OF FINE CLOTHES 
Galima pirkti pagal mūsų 10 Pay Plan

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

ŠIEMET LIETUVIAMS viena svarbiausi 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 panelė Marija 
Baronaitė demonstruos tautinius rūbus ir šokius.

BALANDŽIO 23 d. Brooklyno Lyraičiai, vadovaujami Lilijos 
Stilsonaitės-Antanavičienės, šoks lietuviškus šokius. Chorai 
dainuos lietuvių liaudies damas. 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.

PRALEISTA PAVARDĖ VELYKŲ MARGUČIAI

Paskelbiant kovo 26 d 
masinio mitingo, įvykusio 
McCaddin salėje, aukotųjų 
sąrašą praleista vardas p. 
žudžiaus, paaukojusio 1 dol.

Čia dar pažymėtina, kaa p. 
žudžių dukrelė Mildreda už- 
adresavo apie 600 laiškų, 
kurie su rezoliucijomis iš
siuntinėti Kongreso nariams.

Kiekvienam malonu prisi
minti Velykų papročius Lie
tuvoje, gražias vytelių pinti
nėles, prikrautas įvairiausių 
margučių.

New Yorko valstybės pro 
kuroras Bennett uždarė Au
tomobile Commercial Corp., 
Brooklyne, kurios tikslas 
buvo skolinti automobilis
tams iki 300 dol. ir imti nuo 
jų nuo 50 iki 80 nuošimčių 
palūkanų. Be to, uždaryta ir 
kitos 10 mažesnių bendro
vių. Prokuroras sako, kad 
tai tik pradžia. Bus valymų 
ir daugiau.

Visame pasauly yra 664 
vargonai su varpais. Iš jų 
JAV yra 450. Jie daugumoje 
sudėti bažnyčių, mokyklų ir 
salių bokštuose.

MIRĖ

Kovo 31 d. Jieva Marcin
kevičiūtė, 55 metų, mirė 
Brentwood ligoninėje. Pali
ko nuliūdime brolį Antaną, 
pusseserę Oną Jenčauskienę. 
Velionė priklausė Angelų 
Karalienės par., prie S.L.R. 
K.A. 134 kp. nuo 1919 m., 
Šv. Rožančiaus, Tretinin 
kių ir Apaštalystės dr-jų. \

Laidotuvės įvyko balan
džio 3 d. iš Angelų Karalie
nės par. bažnyčios į Kalva
rijos kapines.

Patarnavo Estate of A. J. 
Valantiejus, 54-41 — 72 St., 
Maspeth, N. Y.

I

Pirkit Savo Living Room Suite
Tiesiog iš Dirbtuvės

3 PIECE LIVING ROOM SUITE NUO $49.50

Daug atskaitome už jūsų seną Living Room Suite 
perkant naują.

Mes iš naujo apdengiame jūsų senus Living Room 
Suites nuo $39.50.

Darbas Garantuoįamas

Reliable Parlor Suite Co., Inc. ,
198-200 Grand Street, netoli Bedford Ave.,

Brooklyn, N. Y. Tel. EVergreen 8-0930

The Manhattan Liquor Store
264 Grand St

PARK&TILFOIW 
{Kentucky bredj 
^STHAKin wnisttfj

‘•"•...111 J

Brooklyn, N
kampas Roebling St.,iVELYKOMSI!TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRKTI SAVO GĖRIMUS

KENTUCKY 
HMskeo

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAUSIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI PATI

KIMA GĖRIMŲ KRAUTUVE BROOKLYNE.
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Sodaliečių religinė drama
Verbų sekmadienį sodaiie- 

tės vaidino religinę dramą 
„Šv. Cecilijos Priesaika” (4 
veikmų). Vadino Pr. Zam- 
brauskaitė, O. Vyšniauskai
tė, E. Navickaitė, S. Gedvi
laitė, E. Cerebiejūtė, E. Ker- 
šulytė, O. Kučinskaitė, M. 
Augustinaitė, E. Matuliony- 
tė, A. Truskaitė, J. Zam- 
brauskaitė. Angelų ir mažų
jų vergių roles turėjo kitos 
sodalietės.

Visos buvo gražiai ir aiš
kiai išmokusios roles (lietu
viškai aiškiai tardamos žo
džius). Pati drama labai tin
kama merginoms vaidinti. 
Dvasinio turinio vaidinimas 
žiūrovus suįdomino. Sceneri- 
]os ir kostiumai buvo sko
ningai parinkti, tad visa

eitynėse gegužės 21 d. į Eb- 
bets Field. Valdyba.

Mūsų parapijos jaunimo 
krepšininkai vis dar savo 
pramogas McCaddin salėje 
turi trečiadieniu vakarais. 
Pereitą savaitę jie žaidė su 
gana smarkiomis komando
mis. Jaunieji su St. Joc. ir 
laimėjo 26 prieš 21. Vyres
nieji žaidė su Sheridans; čia 
mūsiškiai pralaimėjo 35 
prieš 38 punktus. Vyresnieji 
su Sheridans žaidė labai 
smarkiai, bet Sheridan ko
manda yra sudėta iš subren
dusių ir prityrusių žaidėjų, 
tad nestebėtina, kad mūsų 
dar jauna komanda nelaimė
jo. Pereitą sekmadienį mū
siškiai grūmėsi su McCaddin 
komanda ir laimėjo 46:40. 
Sekantis šių komandų susi
tikimas

Kataliku Jaunimo Draugija
Sekmad

RENGIA

Balandžio - April 9 d 193!)

YVelyku Dienoje Šokius
Du Orkestrai Wally Rhodes

stybės pro 
uždarė Au
giai Corp., 
os tikslas r 
lutomobilis- u 
ir imti nuo 

) nuošimčių 
uždaryta ir 

mių bendro- P* 

j sako, kad 
Bus valymą

drama praėjo labai įspūdin- j mndienį 
gai. Tik kiek įspūdį gadino 
perilgos pertraukos. Visi 
džiaugėmės vispusišku pasi
sekimu. Tarpais grojo smui
ką ir pianas. Veikalą išvertė 
viena seselių pranciškonių.

| James 
20:14.

bus bal. 12 d. Pir- 
žaista prieš St. 

komanda ir laimėta

Apreiškimo Parapijos Auditoriume,
No. 5th ir Havemeyer Sts.

PRADŽIA NUO 8:30 VAL. VAK.
Brooklyn, N. Y.

ĮĖJIMAS IŠ ANKSTO 40 CENTŲ PRIE DURŲ 50 CENTŲ

uly yra 664 
pais. Iš ją 
e daugumoje 
, mokyklą ir

Žinutes
— Velykose šv. 

5:30, 9, 10, 11 ir 12:15 vai 
Mišparų nebus.

— Moterų Sąjungos Mar
gučių metinis balius įvyks 
bal. 15 d. parapijos salėje. 
Bus dovanų..

— Šiemet Marianapolio 
lietuvių kolegijos studentai 
pas mus nevaidins, todėl vi
si vyksime į Amerikos vaka
rą Labor Lyceum salėje, bal. 
16 d., 4 vai. popiet.

— Šv. Vardo dr-jos sus
inąs ketvirtadienį, bal. 13 d.

mišios

Pereitą pirmadienį iš mū
sų parapijos bažnyčios, po 
gedulo pamaldų, išlydėta 
Jieva Marcinkevičiūtė. Ve
lionė, kol sveika buvo, daug 
pasidarbavo parapijai. Pri
klausė prie LRKSA. 134 kp. 
Sirgo 2 metus Pilgrim ligo
ninėje, kur ir mirė. Laidotu
vės įvyko p. Valantiejienės 
priežiūroje.

MIRĖ MIKULSKIS ĮVAIRIOS ŽINIOS

) $49.50

Loom Suite

ving Rooni

imas

idford Avė.

»n 8-0930

[AUSIAI

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

na - 
sek- 
ben- 
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Šv. Vardo draugijos 
riams žinotina, kad šį 
madienį, balandžio 9 d., 
droš Komunijos nebus,
riai galės savo pareigą at
likti priimdami šv. Komuni
ją pavieniai per mišias, ku
rios kam parankiausia.

Mėnesinis susirinkimas į- 
vyks pirmadienį, balandžio 
10 d., po vakarinių pamaldų, 
par. salėj. Visi nariai prašo
mi atsilankyt, nes yra svar
bių reikalų. Labai svarbu 
prisiruošti dalyvauti šv. 
Vardo draugijos bendrose

Didžiąją Savaitę mūsų 
bažnyčioje sekanti tvarka:

Ketvirtadienį 9 vai. mišios 
ir po mišių procesija į kalė
jimą; 7:30 vai. vakare ati 
tinkamos pamaldos ir palai
minimas. Penktadienį pamal
dos 8 vai. ryte ir procesija į 
Grabą. Vakare pamaldos ir 
Šv. Kryžiaus relikvijos ado
racija. šeštadienį mišios 9 
vai. ir 7:30 vai. vak. Kom- 
pletai.

Minimomis dienomis baž
nyčia bus atdara nuo 7 vai. 
ryto iki 10 vai. vakaro.

Velykų dienoje Prisikėli
mo mišios ir procesija ly
giai 5:30 vai. ryto. Po šių 
mišių bus ir Palaiminimas 
Švč. Sakramentu. Kitos mi
šios 9, 11 ir 12:15 vai. 

■
Red Hook, Brooklyne, 

valdžios statomi darbo žmo
nėms namai bus baigti lie
pos 1 d. 800 šeimų turės pa
togius butus.

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.

D. Dombrowski’s
Vyno ir Likerių Krautuve
Mūsų krautuvėje yra didelis pasirinkimas vynų ir 

likerių Velykų šventėms labai prieinamomis kaino
mis. Mūsų prekės yra aukštos rūšies, kurias galite 
pirkti su pasitikėjimu.

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA SVEIKI
NAME SAVO DRAUGUS IR VISUS 

SAVO KLIJENTUS.

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

Tel.: HAvemeyer 8-0660

Balandžio 1 d. savo na
muose, 201 Etna St., Brook
lyne, mirė Jurgis Mikulskis, 
išgyvenęs šioje šalyje per 50 
metų. Buvo kilęs iš Šiaulių 
apskrities. Amerikon atva
žiavęs pradžioje gyveno Ro- 
chestery, iš kur netrukus 
persikėlė į Brooklyną ir čia 
išgyveno visą amžių iki pat 
mirties. Brooklyne gyvena 
jo brolis Antanas.

Velionis nuliūdime paliko 
našlę Uršulę Mikulskienę 
(Bugailiškytę), sūnų Jurgį, 
marčią Adelę ir anūką, duk
terį Eleną Butauskienę, žen
tą Butauską ir anūkę. Mi- 
kulskiai susituokė Brookly
ne 1907 m. spalių 27 d.

Jurgis Mikulskis buvo vie
nas pirmųjų Angelų Karalie
nės parapijos narių, kai ši 
parapija kūrėsi. Jos ištiki
mu parapijiečiu buvo iki į- 
steigta Apreiškimo parapi
ja, kurios uoliu nariu buvo 
iki pat mirties.

Velionis nepriklausė drau
gijoms, bet buvo labai uolus 
parapijietis ir lietuvių kata
likų veiklos rėmėjas; pernai 
jis ir jo žmona tapo Ameri
kos leidėjų (Lietuvių Uni
versalinio Biuro) įstaigos 
dalininkais — šėrininkais. 
U. Mikulskienė labai veikli 
visuomenės veikėja, sąjun- 
gietė, artima „Amerikos’' 
laikraščio bičiulė; ji turi A- 
merikoje 3 seseris (Bielevi- 
čienė, Mačionienė ir viena 
vienuolė) ir du brolius.

Velionis Mikulskis palai
dotas balandžio 5 d. iškil
mingomis apeigomis iš Ap
reiškimo par. bažnyčios į šv. 
Jono kapines. Laidotuvėse 
patarnavo P. Šalinsko grab, 
įstaiga.

Į laidotuves buvo atvykęs 
artimas Mikulskių šeimos 
pažįstamas kun. Vaitekūnas, 
Providence klebonas, kurs ta 
proga lankėsi ir Amerikos 
redakcijoje.

Velionio šeimai ir arti
miesiems reiškiame nuošir
džios užuojautos.

Iš Oregono praneša, kad 
ten ereliai užpuolė būrį avių 
ir daug ėriukų nusinešė į 
kalnus. Vieną erelį nušovė 
Jo sparnų ilgis buvo 36 co
liai.

šiemet Coney Island lan
kytojų, kaip sako Coney Is
land Chamber of Commerce, 
būsią 75 milijonai.

mokos yra WPA priežiūro
je.1

Suaugusiems visokių ama
tų kursai, Queens apskrity, 
duodami net 98 vietose. Pa-,

HAVEMEYER 8-O259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avėnue

MASPETH. N. Y.

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTAS 

DR. J. VAITULIONIS 
GYDO be peilio, be 
vaistų ir be chemi
kalų, tik su savo 
plikomis rankomis. 
Visokios ligos yra 
gydomos: vyrų, 
terų ir valkų, 
tarimai veltui.
VALANDOS: nuo 
ryte iki 8 vakare. 
Nedėldienials ir 
šventadieniais nuo 
10 ryte iki 1 po 
pietų.

331 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. 
EVergreen 7-2534

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

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

1937
1936
1936
1937
1935
1935
1936
1936
1935 Nash 4 dr. sedan, built in radio and trunk
1938 Plymouth 4 dr. sedan with trunk

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

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

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

1 SMART SHOES
J ČEVERYKAI VISAI ŠEIMAI 
i ŽEMOMIS KAINOMIS
I Dr. Posner’s ir
| Douglas vyrams ir jl
j moterims aukštos /f j 
į rūšies čeverykai 

nupigintomis
| kainomis

329 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKAS

RESTORANAS
BAR ir GRILL

Gaminam Valgius Amerikoniš
ko ir Lietuviško Stiliaus, čia 
taip pat galima gauti Ameri
kos išdirbimo ir importuotų 

degtinių, visokių vynų 
ir gero alaus

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Graboriai
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

| Tel.: MArket 2-5270

I
 GOLDEN STAR 

BOTTLING CO.
J. Krallkauskas — Savininkas 
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvalglnančlų Gėrimų 
Pamėginkit mūstj specialų Drink-I
 Mixer TOM COLINS y 

Taipgi parduoda lietuviško bra- Y 
voro alų Iš New Britain •£ 

CREMO „CONNECTICUT BEST” J 
Pristato pareikalavus: galiūnams. 

krautuvėms, vestuvėms ir t.t.

Reikalaukite
Sodės

visur to vardo J*
Ir Alaus ■£

91-93 Warwick St., Newark, N. J. r>§ .f

BROOKLYN 
CENTRAL PALACE, 

Inc.
I. Miller, Sav.

Salė baliams, banke
tams, vestuvėms ir ki

tokiems tikslams.

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

EVergreen 4-6696

|Tcl. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė.. 
Brooklyn, N. Y.

Avvy.r/

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

Telefonas: STagg 2-4409

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamrtnytafi numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

me
me

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

A. RODZEWICZ
(A. Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

Tel. Virginia 7-4499

ESTATE OF 
BARRY P. SHALINS 

(ŠAMNSKAS) 
Laisniuotas Graborius

409
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

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

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš part; Apreiškimo bažnyčią) 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms Ir visokiems 
past važinėj imama.

v Graži, moderni koplyčia Ir poll- v 
X eini gražūs kambariai duodama X 
v nemokamai. Samdo automobilius v 
« įvairiems reikalams. Kainos labai X 

prieinamos. $

| 84-02 Jamaica Ave. ?
I Brooklyn, N. Y. |
v (Prie Forest Parkway) v

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER AND EMBALMER

REAL ESTATE — GENERAL INSURANCE

Maspeth, N. Y.54-41—72nd Street,

V ’ *7*



BALIAUS PROGRAMOJE: MARIANAPOLIO KOLEGIJOS STUDENTŲ VAIDINIMAS; DAINŲ, SMUIKO IR PIANO KONCERTAS SMAGŪS ŠOKIAI. Pradžia 4 vai. p. p. j
®®®®«®

VAIDINTOJŲ SĄSTATAS
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„Amerikos” Pavasario Ba
liuje balandžio 16 d. 4 vai. 
popiet atsilankiusieji turės 
malonią progą pamatyti Ma- 
rianapolio kolegijos gražų 
būrį auklėtinių, vaidinančių 
įspūdingą dramą „Už Tėvy
nės Laisvę”.

Vaidins jaunuoliai, kilę iš 
įvairių viet. štai jų sąrašas:

Pranas Bulovą (Brooklyn, 
N. Y.), Bronius Rusteika

VELYKŲ ŠVENTĖMS
DEGTINĘ IR VYNĄ 

GERIAUSIAI

PIRKTI

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

Nesiduokite suvedžioti, 
kainos pas mus žemiau
sios. i

Republic Liquor Store 
415-17 Keap Street, 

arti Grand Str., 

skersai gatvę nuo 
RKO teatro.

Tel. EVergreen 7-2089 
Lie. L72

Savas pas Savą — 
Lietuvis pas Lietuvį

i

(Boston, Mass.), Balys 
Laučka (Vabalninkas), Jo
nas Parulis (Worcester, 
Mass.), Albinas šeputa 
(Brockton, Mass.), Stasys 
Saplys (Detroit, Moch.), An
tanas Tamulis (Sunderland, 
Mass.), Petras Venslauskas 
(New York, N. Y.), Eduar
das Pranaitis (Gary, India
na), Pranas Skeivis (Brock
ton, Mass.), Jonas Petraus
kas (Gardner, Mass.), Anta
nas Kasparas (Harrison, 
N. J.), Antanas Dranginis 
(Cumbola, Pa.), Albinas 
Gurklys (Waterbury, Con
nect.), Eduardas Markevi
čius (Waterbury, Conn.), 
Jonas Klebauskas (Scranton, 
Pa.) ir kiti.

Plačiau apie tai bus rašo
ma „Amerikoje” vėliau.

Parapijietis.

Šv. Vardo draugijos ben
dra Komunija turėtų būti 
balandžio 9 d., bet kadangi 
tai Velykų šventė, tai drau
gija neis in corpore prie Ko
munijos paskirtu laiku, bet 
nariai prašomi priimti Ko
muniją per tas mišias, ku
rios nariams patogiausia. 
Draugijos vėliava bus išsta
tyta per visas mišias.

Draugijos valdyba.

dintumėt, tai neatsibostų”. 
Vaidintojoms tenka garbė, 
kad puikiai vartoja lietuvių 
kalbą. Šioje grupėje dalyvau
ja arti 40 asmenų.

Daugiau panašių parengi
mų!

Prieš Did. Ketvirtadienį 
išpažinčių klausymas trečia
dienį popiet ir vakare, gi per 
vyrų misijas kiekvieną va
karą ir rytą.

Per visas mišias Velykose 
bus ekstra rinkliava našlai
čių ir vaikų prieglaudoms, 
kunigai ragina neužmiršti 
nelaimingų vaikučių per di
delę šventę.

per šventes asmenys ir drau 
gijos, pav., šv. Vardo drau
gija, gausiai aukoja.

IŠ APREIŠKIMO 
PARAPIJOS

Apreiškimo par. Sidabri
nio Jubiliejaus paminėjimo 
vakarienė įvyks gegužės 30 
d., Klasčiaus salėje, Maspe- 
the. Bilietai (po 2 dol.) jau 
platinami; galima gauti pas 
draugijų narius ir kleboni
joje. .

Bus išleista jubiliejui pa
minėti istorija, iliustruota 
atitinkamais paveikslais. 
Šiam leidiniui žymi dalis 
medžiagos jau paruošta. 
Renkami įvairūs skelbimai, 
kuriais rūpinasi visos para
pijos draugijos.

Kas domisi šiuo paminėji
mu ir gali kuo nors prisidė
ti, k. t. darbu, auka ar skel
bimu, maloniai kviečiami 
prie talkos, už ką rengėjai 
bus dėkingi.

VELYKŲ SVEIKINIMAI

Širdingiausi linkėjimai 
Velykų švenčių proga Ap
reiškimo parapijos kuni
gams ir Gyvojo Rožančiaus 
draugijos narėms.

O. Stagniūnienė, 
Dr-jos pirm.

Did. Ketvirtadienį mišios 
iškilmingos su asista 9 vai., 
prieš kurias nuo 7:30 vai. iš
pažinčių klausymas. Po mi
šių iškilminga procesija. 
Švč. Sakramentas bus išsta
tytas per tris dienas iki Ve
lykų Prisikėlimo Mišių. Ku
nigai ragino, kad ypač drau
gijos atlikinėtų klūpojimo 
adoracijos valandas prie 
Švč. Sakramento visas die
nas iki Velykų.

Did. Penktadienį nuo 12 
iki 3 vai. popiet bus trijų 
merdėjimų valandų pamal
dos su septyniais trumpais 
pamokslėliais apie Septy- 
nius Žodžius nuo Kryžiaus. 
Mergaitės prašomos susi
rinkti į tas pamaldas pagie
doti.

Jau nuo pirmadienio geros 
sesutės pranciškonės pradė
jo rėdyti Švč. Sakramento 
išstatymo ir Kristaus Kalė
jimo bei Grabo altorių, kurs 
bus žavėtinai įspūdingas. 
Altoriams išpuošti gėlėmis

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

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Sėkmingos misijos
Kovo 26 d. prasidėjo dvie

jų savaičių misijos. Mote
rims ir merginoms jau pasi
baigė Verbų sekmadienį. 
Lankytojos beveik kas vaka
rą pripildydavo bažnyčią. 
Jas patraukė Įspūdingi ir 
pritaikinti gražūs misijonie- 
riaus, jėzuito kun. J. Kidyko 
pamokslai.

Vyrų misijos pradėtos ba
landžio 3 d. ir baigiasi ant
rą Velykų dieną.

Norima įrengti Panelės 
Švč. švenyklą altoriuje; tam 
tikslui renkamos aukos. Vie
nas asmuo aukojo net $20. 
Jeigu taip gausiai plauks 
aukos, tai greitu laiku susi
lauks mūsų bažnyčia naujo 
kūrinio.

Velykų ryte pamaldos pra
sidės 5 vai. Kadangi yra 3 
kunigai, tai pamaldos bus iš
kilmingos. Tur būt, ir šiais 
metais bažnyčia nesutalpins 
tikinčiųjų.

„Piloto dukters” vaidinto
jos susilaukė daug įvertini
mų už gražų vaidinimą. 
Kaip Elizabethe, taip ir Pa- 
tersone turėjo didelį pasise
kimą. Daugelis net ašarojo, 
nes pats veikalas yra religi
nio pobūdžio. Publikos atsi
lankė kaip vienur, taip ir ki
tur gana daug ir kiti net pa-

.J’-p'i ir vi?* rinkti vai-

Did. Penktadienį mišios 8 
vai., po kurių procesija į 
Grabą, sekant Kryžiaus ado
raciją.

Did. šeštadienį naujo van
dens ir ugnies šventinimo 
apeigos prasidės 7:30 vai., o 
iškilmingos mišios su asista 
apie 9 vai.

Linksmaus Aleliuja nuo 
šv. Jurgio parapijos visiems 
tikintiems!

Šv. Jurgio Globojamas.

Šiuomi reiškiame gilią pa
dėką už malonų mūsų priė

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License No. 
L495 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 361 DeKalb Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

NAT T. SPERLING
361 DeKalb Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7364 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Secion 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 120 Norman Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

WILHELMINA BENEDICT 
d-b-a Norman Bar & Grill

120 Norman Ave. Brooklyn, N. Y.
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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

LIETUVIAI!
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, kad

SUNDIAL 
SHOES

MILCHIUS 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.

pirkiniu ir kaina jūs būsite pilnai pa
tenkinti.

mimą, atsilankant su „Pilo
to dukters” vaidinimu, šių 
parapijų chorams: Atsimai
nymo Viešpaties Jėzaus, 
Maspetho; šv. Petro ir Povi
lo, Elizabetho ir šv. Cecili
jos, Patersono.

Vaidintojų grupė.

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

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

- * - - - ------

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS:

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th 8TREET

8—10 ryte
1—2 P. P.
6—8 vak.

Šventadieniais eueftaru«
Tel.: EVergreen 8-8228

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

4302 FLATLANDS AVENUE

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 80. 4th STREET

VALANDOS: 
1—2 p. P. 
fl—8 rak
Ir pagal sut&rt}
Tel.: NAvarre 8-1919

VALANDOS 
8—12 ryte 
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryte 
Tel.: EVergreen 7-6868

Tel. STagg 2-7177 j
I

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) '

ADVOKATAS
1

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

---------- ----------- ------------------ - -------- - ---------------------------- --------------- - —-------------—|

Tel. EVergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Inc.

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia ir l kltue miestus.

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

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie 16 geriausios Smetonos. ALUS 18 geriausių 

bravorų Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
J. GINKUS

Brooklyn, N. YJ


