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Kur gi vadas? 
Popiet šaukštai... 
Dėl bendro darbo. 
Nauji vėjai? 
Anglų „kantrybė”.
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Ką tik gauti Lietuvos lai
kraščiai, išleisti tragingą lie
tuviams savaitę, kurią ne
tekta Klaipėdos krašto, pilni 
skaudaus liūdesio, bet ir ku
pini lietuviškos rimties. 
Reikšmingi juose kariuome
nės vado ir įvairių organi
zacijų atsakingų asmenų at
sišaukimai. Bet, atvirai pa
sisakysime, pasigendam štai 
ko: niekur nė žodelio iš at
sakingiausi© Valstybėje žmo
gaus. Valstybės Prezidentas 
neprasitarė nė žodeliu į tau
tą. Suprantama, kad Valsty
bės Galvai reikalingas tam 
tikras atsargumas, bet tik
ras tautos vadas vis dėlto 
turėtų kaip nors pasakyti 
savo svarų žodį tautai. Taip 
ir kyla klausimas: kur gi 
Tautos Vadas, kai tautai 
tragiška valanda?

Vokiečiams atplėšus iš 
Lietuvos Klaipėdos kraštą, 
nerimo ir lenkai. Jų laikraš
tis „Kuryer Warszawski” 
kovo 22 d. rašė:

„Klaipėdos klausimui Len
kija niekad nebuvo abejinga. 
Dabar, sunormavus Lenkijos 
santykius su Lietuva, Klai
pėdos prijungimas prie Vo
kietijos yra labai skaudus 
nuostolis tiek Lenkijai, tiek 
lenkų lietuvių bendradar
biavimui”.

Taigi, dabar lenkai kitaip 
gieda, nei tais laikais, kai 
Lietuva galėjo turėti Klaipė
dos kraštą be jokių apsun
kinimų. Tada lenkai zujo pas 
didžiųjų valstybių atstovus, 
darydami intrygas, kad tik 
Lietuvai' nebūtų pripažinta 
Klaipėda. Bet gal jau popiet 
šaukštai? Lenkai dabar ga
lutinai įsitikino, kad pavo
jus Lietuvos nepriklausomy
bei reiškia tikrą pavojų ir 
Lenkijos nepriklausomybei.

„Darbininkui” nepatiko 
brooklyniečių pastangos ben
drai veikti Lietuvai pavojin
gu momentu, nepatiko ir 
„Amerikos” siūlymas suda
ryti Amerikos Lietuvių Ta
rybą. Nepagailėdamas ironi
jos, „Darbininkas” reiškia 
nedrąsų pranašavimą, kad 
lietuvių amerikiečių bendras 
darbas nebus įmanomas.

Aišku, bendras darbas la
bai sunkus, bet tai nereiškia, 
kad jo negalima siekti. Ir 
„Darbininko” žmonėms ne
svetimas bendras darbas kai 
kuriais klausimais su kitaip 
mąstančiais lietuviais. Per
nai Bostone buvo sudarytas 
bendras lietuvių komitetas 
vienam politikui paremti; 
jame dirbo ir komunistai. 
Spalių 21 d. mūsų bostonie- 
tis bendradarbis apie tai 
šiaip rašė:

„Opiausi ir tragingiausi 
lietuvių tautos įvykiai nesu
vienijo taip lietuvių, kaip 
„suvienijo” vienas senas ai
ris politikas”.

Jei grynai politiniai iš
skaičiavimai gali sujungti 
lietuvius bendrai veiklai, tad 
ar leistina būti susiskaldžiu
siais, kai šaukia Tėvynės 
reikalai ?

„Draugo” dienraštis šio
mis dienomis patarė komu
nistams skelbiamą ištikimy
bę Lietuvai ir lietuvių tautai 
paremti gyvais darbais — 
aukoti Klaipėdos krašto pa
bėgėliams ir Lietuvos gyni
mosi fondui. Atrodo, kad šio 
patarimo komunistai nesi-
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Lietuvos gražiosios gamtos vaizdas. Lietuvos laukai jau puošiasi pavasariškos gyvy
bės grožybėmis, o Lietuvos ištikimieji vaikai pasiruošę ginti Lietuvos žemes visomis 
jėgomis. Lietuvos kariuomenės vadas pareiškė, kad „kovoje geriau yra garbingai žūti 
ar net tą ginkluotą kovą prieš stipresnį priešą garbingai pralaimėti, bet tik bejėgiškai 
nepasiduoti”.

Bukareštas. — Diplomati
niai šaltiniai tvirtina, kad 
Turkija užtikrino Rumunijai 
tokią pagalbą: jei Rumuni
jai pavojaus metu bus siun
čiama pagalba ir parama' 
per Dardanelių sąsiauri, 
Turkija tai praleis.

Rumunija drauge su Jugo
slavia ir Graikija sudaro 
Balkanų sąjungą. Jos yra 
pasižadėjusios viena kitai i 
padėti išsaugoti nepriklauso
mybę.

Varšuva. — Šią savaitę 
Lenkijos vyriausybė pašau
kė į kariuomenę naują dalį 
atsargos kareivių. Šiuo metu 
Lenkijos kariuomenė turinti 
milijoną karių.

Visoje Lenkijoje išleisti į- 
sakymai ūkininkams, kaip 
jie turėtų tvarkytis, jei kil- 
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kratys...
Komunistų valdomas Liet. 

Darbininkų Susivienijimas 
šią savaitę paskyrė 100 dole
rių. Klaipėdos pabėgėliams 
šelpti; auka esanti įteikta 
Gen. Konsului persiųsti Lie
tuvos Raudonajam Kryžiui. 
Šis žygis negali likti nepa
minėtas. Iki šiol komunistai 
rinkdavo aukas angliškam 
komunistų laikraščiui, Ispa
nijos „bendrafrontininkams” 
remti ir 1.1., bet nieko Lietu
vai. Gal ir kils nauji vėjai?...

Šį sekmadienį, 2 vai. po
piet, Cooper Union salėje. 
Nevz Yorke, lenkų tautinis 
susivienijimas šaukia masi
nį susirinkimą, kurio tikslas 
protestuoti prieš Vokietijos 
grasinimus Europos taikai. 
Susirinkimo rengėjai kviečia 
:r lietin ius atsilankyti. Susi
rinkimo pradžia 2 vai. po
piet.

Sofija. — Balandžio 11 d. 
Bulgarijos vyriausybė užda
rė vokiečių remiamą nacių 
partiją, kuri bandžiusi pa
keisti valstybės santvarką. 
Partija turėjusi apie 100,000 
narių.

Didžiojo karo metu Bulga
rija buvo Vokietijos sąjungi
ninkė. Joje ir dabar esą ne
mažai palankumo Vokietijai 
ir liafrjai. Bulgarijos kara
liaus Boriso žmona yra Ita
lijos karaliaus duktė. Maty
ti, vokiečių nacių per atvira 
propaganda tapo ir Bulgari
jos vyriausybei nemaloni 
nepakenčiama.

Kaunas. — Kovo 21
Klaipėdos netekimo išvaka
rėse, sugrįžo į Kauną dr. 
Petras Karvelis, išbuvęs dar
bo stovykloje nuo gruodžio 
mėnesio pradžios.

PERMAINOS LIETUVOS 
VYRIAUSYBĖJE?

AssociatedKaunas.
Press balandžio 9 d. pranešė 
amerikiečių spaudai, kad at
sistatydino ministeris pirmi
ninkas generolas J. Černius 
ir vidaus reikalų ministeris 
gen. K. Skučas.

Rašant šiuos žodžius, tie
sioginių žinių iš Kauno apie 
permainas negauta.

Kaunas. — Kovo 23 d., vo
kiečiams užėmus Klaipėdos 
kraštą, Lietuvos kariuome
nės vadas, generolas Stasys 
Raštikis paskelbė kariams 
tokį atsišaukimą:

KARIAI!
Mūsų brangi Tėvynė, o 

kartu su ja ir visi mes per
gyvename labai rimtą mo
mentą. Tokiais rimtais mo-

linentais visų tautiečių akys 
žiūri į mus , ir kiekvienas 
mūsų žodis ar žingsnis visų 
yra atidžiai sekami ir vie
naip ar kitaip aiškinami.

Mes negyvename jaus
mais. Visi mūsų sprendimai 
išplaukia iš mūsų karštų šir
džių ir šalto proto. Taip gal
uojant, mums bebuvo netikė
ti paskiausieji įvykiai Klai
pėdos krašte, taip pat. kaip 
mus nenustebino ir Lietu- 

AMERIKA NEIŠVENGS .vos vyriausybės sprendimas
KARO, JEI JIS BUS

Londonas. — Čia patirta, 
kad Rumunijos vyriausybė 
yra atsiuntus Anglijai aiškų 
paklausimą: ar Anglija su- savo tokį įsitikinimą: jei kil- 
teikia Rumunijai tvirtų ga- tų Europoje karas, Jungt. 
rantijų dėl jos nepriklauso- Amerikos Valstybės negalė- 
mybes; ar anglai gintų Ru
muniją, jei ją užpultų Vokie
tija? Jei Anglija neduosianti 
patenkinamo atsakymo, ru
munai tada sudarysią visiš
kai artimus santykius su 
Vokietija.

Anglijos vyriausybė, kaip 
pranešama, atsiklaususi So
vietų Rusijos, ar Rusija su
tiktų ginti Rumuniją, jei ją 
užpultų Vokietija. Ką atsakė 
ar atsakys Maskva, dar ne
žinoma.

Klaipėdos krašto reikalu. 
Mes nepasiduodame vien tik 

Washington. — Preziden- patriotiškų jausmų bangai, 
tas Roosevelt turėjo svarbų nes gerai suprantame ir ži- 
pasikalbėjimą su spaudos 
atstovais, kuriems pareiškė

tų jo išvengti. Jis pasisakė, 
kad ši šalis turėtų stovėti 
„petis į petį” drauge su An
glija ir Prancūzija prieš na- 
cių-fašistų machinacijas val
dyti pasaulį jėga.

Prezidentas Roosevelt ne
seniai grįžo iš Georgijos, 
kur jis dažnai nuvyksta 
sveikatos stiprinimo reika
lais. Išvykdamas, savo kai
mynams žadėjo sugrįžti ru
denį, jei tuo laiku nebūsią 
karo.

Washington. — Kongreso 
abeji rūmai — senatas ir at
stovų rūmai — vėl pakarto
tinai atmetė prezidento pra
šymą paskirti bedarbių pa
šalpos darbams 150 milijonų 
dolerių; kongresas paskyrė 
100 milijonų dolerių ir šios 
sumos griežtai laikosi.

Kaunas. —• Vieningo dar
bo vyriausybės deklaracija 
randa visuomenėje didelį 
pritarimą. Vyriausybė iš vi
so krašto gauna daug svei
kinimų.

Washington. — Vyriausio 
teismo vyr. teisėjas Charles 
E. Hughes balandžio 11 d. 
sulaukė 77 metų amžiaus. 
Vyr. teisėjas nuo kovo vidu
rio sirgo gripu.

Kaunas. — Ginklų Fondo 
vajus visame krašte vyksta 
didžiausiu pasisekimu. Nuo 
kovo 30 d. iki šiol aukos pa
siekė daugiau milijono litų. 
Visi noriai aukoja. Darbinin
kai aukoja mažiausiai vienos 
dienos uždarbį. Vajus bus 
tęsiamas visą šį mėnesį.

Anglija linkusi pripažinti 
Albanijos užgrobimą, jei... 
italai ištrauks savo kariuo
menę iš Ispanijos, jei nebe
bus tolimesnių grasinimų 
Viduržemio jūroje esančiai 
padėčiai pakeisti...

Anglijos vyriausybė taip 
šneka jau keliolika metų. 
Kai japonai užgrobė Man- 
džiuriją, anglai sakėsi nepa
kęsiu tolimesnių grobimų. 
Bet netrukus atėjo Etiopijos 
eilė. Anglai tada vėl sakė, 
kad tai paskutinis užgrobi
mas. Toliau gi sekė Austri
jos sulikvidavimas, Čekoslo
vakijos apkarpymas, po to 
galutinis Čekoslovakijos už- 
smaugimas, Klaipėdos atplė- 
šimas, o praeitą savaitę Al
banijos užgrobimas. Ir da
bar anglai gieda tą pačią 
giesmelę — daugiau užpuoli
mų jie nepakęsiu...

Aiškiai matyti, kad ang
lai, bent jų dabartinė vy
riausybė, tik tada pradės 
krutėti, kai pačią Angliją 
vokiečiai ir italai pradės ba
dyti. Bet gal ir tada jie sa-j 
kys, kad daugiau grobuoniš-; 
kų žygių jie nepakęsiu...

Paryžius. — Anglija ir 
Prancūzija nepaprastu grei
čiu skuba gamintis ko di
džiausią skaičių naujų karo 
orlaivių, kad susilygintų su 
Vokietijos ir Italijos kariniu 
pajėgumu. Birželio mėnesio 
gale abi valstybės tikisi tu
rėti 14,400 karo orlaivių, ku
rių 9,000 pirmaeilės rūšies, 
moderniausi. Vokietija ir 
Italija turinčios apie 11,000 
orlaivių, kurių tik apie 4,000 
moderniausių.

Pažymėtina, kad Italija ir 
Vokietija taip pat gaminasi 
daugiau karo orlaivių ir to
dėl birželio mėnesį abi pusės 
gali turėti vienodą orlaivių 
skaičių. Prancūzai dabar pa
sigamina apie 500 naujų or
laivių per mėnesį; be to, jie 
pirko ir perka didelį skaičių 
orlaivių amerikiečių dirbtu
vėse. Dabar jautriai rūpina
masi, kad gali neužtekti la
kūnų tokiam dideliam skai
čiui orlaivių valdyti.

Tirana. — Balandžio 7 — banijos konstituciją, kuri, 
8 d.d. Italijos kariuomenė 
užėmė Albaniją. Italų verži
masis į Albaniją pradėtas 
balandžio 6 d. Karalius Zogu 
priešinosi italų žygiui ir per 
radiją kvietė savo tautiečius 
gintis visomis jėgomis. Al
banų kariai ir šiaip ginkluo
ti gyventojai smarkiai ap
šaudė iš karo laivų išlipan
čius italų karius, bet jų pa
sipriešinimas nebuvo labai 
reikšmingas. Italai paleido 
Albanijos padangėse 400 or
laivių, kurie nepagailėjo 
bombų ir... atsišaukimo lape
lių, raginančių pasiduoti.

Karalienė 
naujagimiu 
Graikiją, o 
dar bandė
kariuomenei, 
artinantis prie Tiranos, al
banų sostinės, Zogu su savo 
artimais patarėjais irgi pa
bėgo į Graikiją pas savo 
žmoną. Sakoma, kad Zogu 
išsivežęs apie 160 tūkst. do
lerių aukso.

Albanijoje dabar sudaryta 
laikina vyriausybė iš pačių 
albanų, bet griežtoje Italijos 
kontrolėje. Šią savaitę nu
matoma paskelbti naują Al-

kaip sako italai, užtikrin
sianti albanams 
nę autonomiją.

Italija savo 
Albaniją ruošėsi
laukė tinkamos progos.

1927 m. Albanija sudarė 
su Italija labai artimą su
tartį, kuri tikrovėje suteikė 
Italijai protektorato teises 
Albanijoje. Italai buvo alba
nų kariuomenės inspekto
riai, artimi karaliaus pata
rėjai. Bet paskutiniu laiku 
Mussolini pradėjo nepasiti
kėti Zogum, kurs pradėjęs 
artimai santykiauti su Ang
lija ir Prancūzija. Mussolini 
pareikalavęs įsteigti Albani-1 
joje fašistinius būrius, leisti 
italams laisvai naudotis Al-, 
banijos uostais, išlaipinti,'

Ryšium su vedamu Lietu
voje Ginklų Fondo vajumi. 
Generalinio Konsulato tar
nautojai paaukojo 72 dol.: 
gen. konsulas Budrys — 200 
lt., atašė Stašinskas — 100 
lt., atašė Simutis — 100 lt., 
Staknytė ir Sekienė po 2 
dol. ir Ambraziejutė 1 dol.

Zogu su savo šeima vyk
siąs gyventi į Egiptą, nes 
Graikijoje jo buvimas nela
bai patogus patiems grai
kams, kurie dėl Zogu gyve
nimo gali susilaukti ypatin
gos italų nemalonės. Alba
nai labai sena tauta, tik ne
gausinga — vos tik vienas 

uvoLdiio, loidipmvi i milijonas. Jų valstybė zino- 
italų kariuomenę Albanijos ma dar iš laikų prieš Kris- vz —a a ■ ■ •—» i • I . - - _ ...žemėje ir 1.1. Zogu tam pasi
priešino ir Mussolini nutarė 
paimti Albaniją visiškon 
italų žinion.

Albanijoje italai buvo pa
ruošę tinkamą dirvą savo 
žygiui. Jų propaganda buvo 
nuteikusi nemažą dalį alba
nų prieš karalių Zogų, kuris 
pats visada turėjo priešų iš 
pačių albanų įvairių grupių.

taus gimimą. Per ištisus 
šimtmečius juos valdė tur
kai. Turėjo jie kovoti ir 
prieš graikus. Nepriklauso
mybę jie laimėjo 1912 me
tais. Albanija labai svarb' 
Italijai Viduržemio jūros 
kontrolės atžvilgiu. Iš Alba
nijos italai gali lengvai veik
ti prieš Graikiją, Jugoslavi
ją, Turkiją.

nome, kokiomis sąlygomis ir 
aplinkybėmis visi tie įvykiai 
vyko.

Kariuomenė visada buvo 
ir yra bene patriotiškiausias 
junginys visame tautos kū
ne. Tautos nepriklausomy
bės gynimas yra mūsų svar
biausias uždavinys. Todėl, 
kada ateis reikalas ginti 
Lietuvos nepriklausomybę, 
mūsų tarpe neatsiras ne vie
no, kuriam kiltų bet kokių 
abejonių dėl tokio uždavinio 
reikalingumo ir naudingu
mo. Mes gerai žinome, kad 
nepriklausomybė yra bran
giausias tautos turtas, kuris 
turi būti ginamas visomis 
priemonėmis, t. y. ir ginklu. 
Šioie kovoje geriau yra gar
bingai žūti ar net tą gin
kluotą kovą prieš stipresnį 
nrieša garbingai pralaimėti, 
bet tik bejėgiškai nepasiduo
ti. Kodėl? Todėl, kad tokio
je kovoje pralietas kraujas 
bus naši dirva, iš kurios iš
augs naujos jėgos ir nauji 
argumentai kovoje už savo 
tautos laisvę ir nepriklauso
mybę. Štai kodėl mes neabe
jojame dėl savo nepriklauso
mybės ir nebijome viešai ir 
atvirai pasakyti, kad jei pa
vojus liestų dabartines mūsų 
žemes, o tuo pačiu ir mūsų 
Tėvynės nepriklausomybę, 
tai mes jų be kovos jokiu 
būdu neatiduosime.

Mūsų didelis pageidavi
mas būtų, 
ties mūsų 
mintų ir 
drąsos ir 
mi.

Ryžtingai turėsime pergy
venti šį labai rimtą mūsų 
Tėvynei momentą, turėsime 
prisitaikinti prie naujų gy
venimo sąlygų ir toliau dirb
ti ir budėti, šie svarbūs įvy
kiai privers daug ką iš mūsų 
tautiečių rimčiau pagalvoti 
apie bendruosius visos tau
tos ir valstybės reikalus, 
apie realų ir radikališką vi
sų mūsų jėgų subūrimą ben
dram visos Tėvynės labui, 
kad bendromis jėgomis grei
čiau padarytume savo Tėvy
nę kultūringą, atsparią ir 
saugią.

O mes, kariai, būkime vi
sada, bet ypatingai daba? 
vykstančių įvykių akivaizde 
je, drausmingi, vieningi, s1 
siklausę ir drąsūs, nieką 
neužmiršdami, kad „tas ls 
vės nevertas, kas neg 
jos”.

Praeitame numeryj. 
brovė klaida: praeitą ' 
tę užsimušė ne Irano 
jos), bet Irako karai'
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Lietuvoje susidarius naujai vyriausybei, Savanorių są
junga padarė labai svarbų žygį, mesdama šūkį sudaryti 
Patrijotinį Frontą, kuris būtų tautos vieninga politinė or
ganizacija tautos kultūrai kelti ir valstybės saugumui gin-( 
ti. Pirmieji šiai minčiai pritarė įvairių įsitikinimų du tūk
stančiai studentų, kurie tuojau įstojo į naują sąjūdį, suda
rydami rimtą pagrindą tolimesnei organizacijos plėtotei. 
Bet tas entuziazmas tuojau ir numalšintas. Paskelbta,1 
kad naujas sąjūdis nereikalingas, kad panašiais tikslais 
veikianti šaulių sąjunga, kuri tad visų remtina ir visiems 
į ją stotina.

Nežinant visų įvykių Lietuvoje, sunku drąsiai ką nors 
teigti, bet atrodo,1 kad sveikam lietuvių sąjūdžiui uždėti 
stabdžiai. Patrijotinis Frontas galėjo tikrai suburti lietu
vius vieningon veiklon, jis galėjo išlyginti aštrius lietuvių 
tarpsrovinius santykius. Kodėl gi to atsisakyta? Ar tik 
nepabūgo to savo merdinčios egzistencijos dienas pergy
venanti, tautininkų sąjunga, vienintelis politinis junginys, 
galįs viešai veikti? Patrijotinis frontas, aišku, galėjo pa
laidoti šią sąjungą, kuri naudojosi išimtinomis privilegijo
mis per 12 metų.

Klaipėdos netekimas, nežiūrint kaip jis skaudus, davė 
lietuviams progą peržvelgti savo politinės veiklos praeitį, 
surasti ir pripažinti klaidas, paieškoti naujų kelių. Labai 
reikšmingas Kariuomenės Vado žodis kariams: „šie svar
būs įvykiai privers daug ką iš mūsų tautiečių rimčiau pa
galvoti apie bendruosius visos tautos reikalus, apie realų 
ir radikališką visų mūsų jėgų subūrimą bendram visos Tė
vynės labui, kad bendromis jėgomis greičiau padarytume 
savo Tėvynę kultūringą, atsparią ir saugią”.

Už kelių dienų, kai šie žodžiai buvo pasakyti, Lietuva 
susilaukė naujos vyriausybės, pasivadinusios vieningo 
darbo vyriausybe, kuri Lietuvoje sutikta labai entuziastin
gai. Nuoširdžiai ji sveikinta ir išeivijoje, kuri visada jau
tri Lietuvos gyvybiniems reikalams. Patiko mums ir ži
nios'apie Patrijotinio Fronto steigimą, bet... dabar entu
ziazmas mažta, kai ateina žinios, kad nenorima nusikra
tyti nudėvėtų formų, kad bijomasi eiti platesniu vieškeliu. 
Iš kažinkur sudaryti stabdžiai, kurie, tikime, turės išnyk
ti. Prasiveržęs lietuvio’ noras gyventų dirbti, kovoti ir 
mirti drauge su savo broliu lietuviu turės surasti sau ap
čiuopiamas formas tapti tikrove.

„Amerika” iškėlė mintį 
neatidėliojant suorganizuoti 
bendrą, pastovią Jungtinių 
Amerikos Valst. lietuvių at
stovybę, kuri rūpintųsi vi
sais mūsų tautai svarbiais 
reikalais.

Dėl tokios atstovybės rei
kalingumo dviejų nuomonių 
negali būti. Mes visi seniai 
jaučiame, kad neturėjimas 
visų Amerikos lietuvių var
du kalbančio vieneto yra ne- 

- normalus dalykas. Bet iki 
šiol ir jos įsteigimas vargiai 
buvo galimas, kai pačioj 
Lietuvoj atskirų įsitikinimų 
žmonės nesurado bendros 
kalbos. Antra, Amerikos lie
tuvių praeities patyrimai 
yra išugdę nepasitikėjimą 
atskirais visuomenės veikė
jais, kurie anais bendro vei
kimo laikais yra parodę 
daug nesąžiningumo.

Vienok šiandien apystovos lietuviams galima bendrai 
yra pasikeitusios. Didesniu 
ar mažesniu nuoširdumu, 
šiandien pradėjo tartis ben
drais tautos reikalais visos 
Lietuvos patrijotingos sro
vės. Toks reiškinys kelia 
mumyse džiaugsmo ir gražių 
vilčių. Iš savo pusės mes tu
rėtume parodyti Lietuvai, 
kad mes mokame ne vien 
juos kritikuoti, o ir patys 
sugebame dirbti, kad, saugo
dami principus, surandame 
bendrą visus jungiančią kal
bą.

Nors ir turime rimtų abe
jonių dėl kai kurių mūsų

srovių ar asmenų geros va
lios bendrame lietuviškame 
darbe, bet kategoriškas at
sisakymas iš nauja bandyti 
tartis ir bendrai dirbti šiuo, 
taip svarbiu mūsų tautai, 
momentu, vargu galėtų būti 
pateisinamas. Užtai neatidė
liojant reiktų imtis iniciaty
vos visom Amerikos lietuvių 
srovėm, kurios savo darbu 
ir aukomis yra parodžiusios 
ištikimybę Lietuvai jos ne
priklausomybės kovų metu, 
ir tuojau sudaryti bendrą 
Amerikos Lietuvių Tarybą. 
Tokia bendra atstovybė tu
rėtų veikti* ne tik Lietuvai 
kritiškuose momentuose, bet 
daug galėtų prisidėti ir prie 
tampresniu santykių išugdy
mo tarp Lietuvos ir Ameri
kos lietuvių.

Jau antrą kartą New Yor- 
kas parodė, kad visų srovių 

dirbti, šių žygių teko imtis 
jaunesniesiems ir gal dėlto 
senesnieji j tai pažiūrėjo 
skeptiškai, kiti neapsiėjo ir 
be kritikos. Bet mes žinome, 
kad kiekvienas darbas susi
laukia kritikos, kuri dažnai 
padeda visą reikalą pastaty
ti ant geresnių pamatų. Už
tai ir šiuo atveju, organizuo
jant Amerikos Lietuvių Ta
rybą, nuoširdi kritika yra 
lauktina; bet nieko nedir
bančiųjų destruktyvė kritika 
pasiliks tuščiu bandymu nu
vyti mėnulį nuo dangaus 
skliauto... Tuščias užsivari-

W. E. Bara IŠ TĖVŲ ŽEMĖS
STEBUKLAS

Lietuvos suverenitetas 
Klaipėdos Krašte buvo pa- 

i remtas vadinama Klaipėdos 
: Konvencija, didžiųjų valsty

bių ir Lietuvos sutartimi: 
tos sutarties 15 paragrafas 
sako, kad Lietuva negali su
verenumo perleisti be kon
vencijos pasirašusių sutiki
mo. Bet Lietuva, grasinama 
svetimos armijos įsiveržimu, 
nebegalėjo tos savo tarptau
tinės prievolės išpildyti, nors 
ir bandė.

Antras Klaipėdos neteki
mo pagrindinis momentas y- 
ra tas, kad Lietuvos vyriau
sybė, svetimos ginkluotos jė
gos grasinama, ne savo no- 

|ru, bet per prievartą buvo 
1 priversta perleisti Klaipėdos 
' Kraštą vokiečiams, nors Lie
tuvos konstitucija aiškiai 
sako, kad Lietuvos žemės, 
tarptautinėmis sutartimis 
apibrėžtos, negali būti at
skiriamos. Taigi, spaudoje 
skleidžiami prasimanymai, 
būk Klaipėda perleista „kon-| 
stitucinėmis priemonėmis” 
yra aiškus bandymas visuo
menę klaidinti, žinoma, ne 
Lietuvos labui.

Ultimatyvis reikalavimas, 
ginklo grasinimo paremtas, 
yra lygus karo paskelbimui, 
o užpuolimo karas juk jo
kių konstitucijų ir konvenci 
jų nepaiso. Taigi, Klaipėdos 
netekimas yra grynas nele
galios jėgos padaras, dėl ku
rio Lietuva 
ga: Lietuva 
mybės jėga 
to apginti, 
žyta pašlijo. Kitais žodžiais, 
Lietuva atsisakė jai paruoš
tame kare kariauti ir už tai 
turėjo užmokėti Klaipėdos 
netekimu. Nuo šio momento 
prasidėjo trečioji Klaipėdos 
tragedijos dalis: Lietuvai 
teko daryti taikos sutartį ir 
čia jau buvo reikalingi kon
stituciniai formalumai: Sei
mo pritarimas sutarties nuo
statams ir, galop, Seimo tos 
sutarties ratifikacija. Tat 
būtų nedovanotina klaida 
manyti, kad Klaipėda buvo 
sutikta perleisti Vokietijai 
iš anksto susitarus.

Klaipėda Vokietijai netu
rėjo ir neturės ekonominės 
reikšmės, kai Klaipėda Lie
tuvai buvo lyg jos plaučiai, 
lyg kad New Yorkas yra A- 
merikai. Ar gali toks bruta 
liškas Vokietijos žygis prieš 
Lietuvą patarnauti geriems 
kaimynų santykiams? Tegu 
pats skaitytojas sprendžia. 
Vokietija negali Klaipėdos 
savintis remdamosi gyvento
jų apsisprendimo teise, nes 
toji teisė jiems ir nepriklau
sė, nes klaipėdiečiai yra tik 
maža lietuvių tautos dalelė, 
kuri nors ir buvo ilgai nuo

Klaipėdos netekus, visiems 
reikia ir privalu įsigilinti į 
tikrąją Klaipėdos tragedijos 
reikšmę. Klaipėda yra per 
svarbus dalykas, kad mes 
pasitenkintum vien gandais 
ir prasimanymais, nors juos 
dažnai ir yra sunku atskirti 
nuo teisybės. Reikia gi turė
ti galvoje ir tai, kad Klaipė
dos klausimas nėra Ameri
kai rūpimas klausimas; Klai
pėdos reikalas vien tik Lie
tuvos rūpestis.

nėjimas reikia atidėti į šalį 
ir imtis konkretaus darbo.

Pernai, kai lenkai ultima- * 
tumu pareikalavo santykių 
„sunormavimo”, mes suska- 
tom ginti Lietuvos principus 
ir jos garbę. Per 36 valan
das New Yorke sušaukėm 
milžinišką protesto susirin
kimą Cooper Union salėj, iš 
kurio aukų $1101.61 per 
Liet. Gen. Konsulą pasiųsta 
Lietuvos ginklų fondui, šie
met, kai vokiečiai išplėšė 
teisėtai Lietuvai priklausan
tį vienintelį Klaipėdos uos
tą ir grasino visai nepri
klausomybei, mes vėl, tiesa, 
griebėmės organizuoti komi
tetą, kuris surengė masinį 
susirinkimą. Bet šis susirin
kimas nebuvo toks triukš
mingas dėka bendros vokie
čių propagandos Amerikos 
spaudoj, kuria jie sėkmingai 
įtikinėjo žmones, jog Klaipė
da Lietuvai buvo tik balas
tas... Ar mes pakėlėme sa
vo balsą prieš tokią klaidi
nančią propagandą? Nebuvo 
kam!

Karu pagrasinti Lietuvos 
gyventojai suskato iš naujo 
aukoti ginklų fondui ir per 
3 dienas surinko arti milijo
no litų. Mes sielojamės dėl 
gresiančio Lietuvai pavo
jaus, naktimis nemiegame, o 
praktiškai nieko nedarome. 
Nėra kas autoritetingai ga
lėtų prabilti į Amerikos lie
tuvių išeiviją, paskatinant 
ją budėti savo tautos, savo 
Tėvynės sargyboje, aukojant 
bent dienos uždarbį jai gin
ti. Lietuvos gyventojai netu
ri ne tik slėptuvių nuo lėktu
vų atakos, bet ir dujokau
kių. Argi mes negalėtume, 
kaip ano karo metu drabu
žiais, taip dabar dujokaukė
mis aprūpinti Lietuvos žmo
nes? Bet prie dabartinių 
apystovų mes esame bejė
giai, mes nieko didesnio ne
galime atlikti. Užtai reikia 
imtis skubaus darbo, nes 
Europa galvotrūkčiais skrie
ja naujo karo link. Susirū
pinkime Lietuva, kol dar ne- 
pervėlu.

K, P. Vilniškis.

— Lietuvos nepriklauso-' — šešuvos vienk 
mybei rimtu momentu susi
rinkusi į nepaprastą posėdį 
Lietuvių Verslininkų Sąjun
gos valdyba nutarė: ginklų 
vajaus proga paaukoti 50,- 
000 lt. ir už tą sumą nupirk
ti šauliams ginklų.

— Sujungus Daugų ir Pi
vašiūnų smulkaus kredito 
draugijas vienon, draugijos 
reikalai ėmė taisytis ir šiuo 
laiku ji turi gerą vardą ir 
pasitikėjimą.

— Praėjusių metų pra
džioje lenkams uždarius Vil
niaus Lietuvių Mokso Drau
giją, jos tarnautojai liko be 
darbo. Nuskriaustieji iškėlė 
bylą, reikalaudami 
jiems atitinkamą 
mą. Bylą laimėjo 
jai.

— Šiais metais 
tikrinti mokytojų

. kilo klausimas, ar nereiktų 
, pastatyti jiems vasarines 

sanatorijas, nes daugeliui 
gresia susirgti džiova. Tuo 
susirūpino sveikatos depar
tamentas ir žada pastatyti 
sanatoriją Varėnos pušy
nuose.

— Švietimo ministerija 
jau baigia ruošti pradinių 
mokyklų darbo nuostatus 
Šie nuostatai bus taisyklių 
rinkinys, kuris palengvins 
mokytojų ir mokyklos dar
bą.

Pirmasis inžinerijos bata- 
1 i jonas suskato ruošti savo 
kariams pramogėles, tarp jų 
ir literatūros valandėles. To
kiomis valandėlėmis batali- 
jonas nori savo karius supa
žindinti su žymiaisiais rašy
tojais ir duoti progos pa
tiems kariams pasireikšti 
savo gabumais.

— Prie Jūrės esančių Ori- 
jos pelkių pradėti nusausini
mo darbai. Tose pelkėse yra 
daug durpių, kurias šiais 
metais pradės naudoti.

— Pavasariui prašvitus, 
Marijampolė ruošiasi didelei 
statybai. Didžiausias stati
nys bus šaulių namai, be to, 
didžiulės parapijos salės ir 
apskrities ligoninės baigi
mas.

— Žemės Ūkio Rūmai į- 
steigė dvisavaitinius kursus 
mūro ir krosnių statybos 
amatininkams, 
ko 30 asmenų.

— Neseniai 
pono Batoro 
medicinos fakultetą baigė ir 
visus reikiamus egzaminus 
išlaikė vilnietis lietuvis 
kubas Karlauskas. Jis, 
bus leista, apsigyvens 
niuje.

— Šaulių moterų iniciaty
va ir rūpesčiu Marijampolė
je įsteigtas sveikatos cent
ras, kurio tikslas — padėti 
gimdančioms moterims ir 
motinoms tiek patarimais, 
tiek medicinos pagalba.

savo tautos atskirta, neturi 
teisės savo siauriems išskai
čiavimams aukoti visos tau
tos reikalų, nes ir pati Vo
kietija, pagrobdama Bohe
miją ir Moraviją, pamynė 
apsisprendimo principą.

Lietuvių tauta tvirtai tiki 
į savo tautinio susipratimo 
atgimimą, ji tiki, kad tas 
atgimimas apšvies klaipėdie
čių protą, patekusį į svetimą 
įtaką, uždegs jų širdį lietu
vybės meile ir duos jiems iš
tvermės susilaukti laikų, ka
da jie vėl galės susijungti su 
savo lietuvišku kamienu, 
kaip 1923 metais.

O tuo tarpu vienykime sa
vo jėgas, remkime Lietuvos 
nepriklausomybę.

— Per keturias ginklų va- 
jaus dienas, kovo 30 — baĮ 
3 d., ginklams pirkti suau- 
kotą devyni šimtai tūkstau. 
čių litų. Daugelis aukoja 
jungtuvių žiedus. Visuomenė S 
gausiai stoja Šaulių Sąjun- i 
gon ir nesigaili aukų klaipė- į 
diečiams pabėgėliams šelpti,

— Naujoji vyriausybė pa
skelbė savo deklaraciją, ku
rios pagrindiniai punktai: ' 
visuomenės konsolidacijos' 
siekimas sutelkiant tautos 
kūrybines pajėgas; vyriau
sybė nebūsianti atskirų sro
vių įtakoje, o daugiausia dė
mesio bus atkreipta krašto 
saugumui; ekonomikoje teka 
pertvarkyti ūkį atsižvelgiant 
į naujas sąlygas, siekiant iš
lyginti Klaipėdos netekimo 
žalą; vyriausybė rems išeivi 
jos kultūrines pastangas; 
jaunimui lengvins sąlygas 
mokslintis Lietuvoje; kitose 
srityse tęs jau vykdomus 
darbus.

— Kun. V. Mironui ir M. 
Kvikliui atsistatydinus, Liet. 
Tautininkų Sąjungos pirmi 
ninku paskirtas J. Tūbelis 
o generaliniu sekretorium D 
Stankūnas. Sąjungos linkinė 
nesikeičianti.

— Prancūzijos min. pirmi
ninkas E. Daladier atsiuntė 
gen. Černiui nuoširdžią svei
kinimo telegramą.

— Zarasų apylinkės gy
ventojai daro žygių, kad i’ 
jie susilauktų geležinkelio. 
Norima, kad nuo Skapiškio 
būtų pratiestas geležinkelis 
1 Zarasus ir tada Zarasai bū
tų sujungti su didžiuoju ge
ležinkeliu.

— Padidėjus darbams, J. 
Norkaičiui palikta vadovau
ti deryboms su Vokietija 
ekonominiais reikalais, susi
siekimo viceministeriui Jan
kevičiui pavesta vadovauti 
deryboms laisvai zonai Klai
pėdos uoste įrengti,’crkrašto 
perdavimo komisaru paskir
tas buvęs gubernatorius 
Viktoras Gailius.

— Prie Laukuvos jau šį 
pavasarį numatyta pastatyti 
modernišką plytinę . Tam 
reikalui jau užpirkti moly
nai. Atpigus plytoms, greit 
augs statyba. Iki šiol mies
telyje jaučiamas trūkumas 
geresnių namų.

— 1939 m. per sausio mėn. 
į užsienius prekių išvežta už 
19 mil. 11 tūkst. litų ir per 
vasario mėn. už 21 mil. 366 
tūkst. litų. Tokiu būdu šie
met per pirmuosius du mėn. 
išvežta prekių daugiau, negu 
pernai tuo pačiu laiku..

— Pernai rudenį Birštone, 
Žalgirio aikštėje, buvo pra
dėtas statyti paminklas mū
sų tautos atgimimo patriar
chui dr. J. Basanavičiui! 
Darbas jau atliktas ir pa-! 
minklas greit bus pašventin
tas.

— Liet. Verslininkų Są- 
jungos Kauno skyrius įteikė | 
Karo policijos mokyklai 211 
šautuvą.

— Šiais metais Liubavo 
vals. žemės tvarkymo de
partamentas ruošiasi dide
liam nusausinimo darbui. 
Nusausinimas yra būtinas, 
nes ten nemiškuotos vietos , 
ir gyventojai kaip kūrą var
toja durpes. Nusausinuh pa- į 
kils durpių kokybė.

— Jurbarko miesto savi
valdybė žymiai sustiprino 
priešgaisrinę miesto apsau-| 
gą. Neseniai įsigytas auto- • 
mobilis su motoru ir van
dens cisterna.

— Ties Seredžiumi paste
bėta daug laukinių ančių. Į 
Antys pulkais skraido, nes Į 
dėl iškritusio sniego ir šal- 
čių nesiranda tinkamos vie- i 
tos apsigyventi. Vietos me
džiotojai susirūpino paukš
čių globa.

Jona
vos valse., mirė vienas akty
vesnių 1863 metų sukilimo 
dalyvis — Juozas Radzevi
čius. Mirė eidamas 96 me
tus. Be sukilimo jis gerai 
atsiminęs ir baudžiavos lai
kus.

— Dirdų, Rokiškio apskr., 
apylinkėje yra nemažai grie
tinės nugr. punktų, kurie 
priklauso Kraštų pieninės 
rajonui. Dėl tolimo kelio į 
pieninę nutarta pastatyti 
pieninę pačiuose Dirduose.

— Vilkaviškio apskr. Vid- 
girių kaimo gyv. P. Paliulis, 
kasdamas griovį, iškasė se
ną žalvarinį puodą. Jis įdo
mus tuo, kad yra liekana iš 
1436 

laiką
nors _________ o__  __
tai sumūrytos bet veikianti 
oro sąlygoms pasireiškė sie
nų įrimas. Šiais metais yra 
nusistatyta imtis priemonių, 
kad išlaikytų tą istorinę lie
kaną.

— Paskutiniu metu labai 
pagyvėjo statyba šventosios 
mieste. Dabar Šventojoj ma
tyti, ko prieš porą metų ne
buvo. Jau šiais metais pra
dėta statyti apie 80 žvejų 
namelių.

— Vokiečiams užėmus 
Klaipėdą, Palangą plentu ga- , 
Įima pasiekti tik per Klaipė- : 
dos kraštą, kuris dabar yra 
okupuotas. Dėl to bus stato
mas naujas plentas, darbai 
bus pradėti dar šį pavasarį.

— Prieš savaitę Kaune 
posėdžiavo Lietuvos vysku
pai. Svarstė įvairius Bažny
čios ir Katalikų Akcijos rei
kalus.

— Centralinio Statistikos 
Biuro surinktais duomeni
mis 1938 m. buvo atvykę į 
Lietuvą 1,853 užsienio turis
tiniai sunkvežimiai.

— Kunigaikštienė M. Rad
vilienė iš Šveicarijos L. Ka
talikų Un-to Bibliotekai pa
aukojo vertingų mokslo vei
kalų.

— Rietavo apylinkėje, Me
škių girioje, pastebėti du vil
kai, kurie gąsdino gyvento
jus. Eiguliai ėmėsi juos per
sekioti. Vienas iš jų paspru
ko, o kitą nušovė.

— Prekybos Institutas iš 
Klaipėdos perkeliamas į 
Šiaulius. Šiauliečiai ir mies
to s-bė daro žygių, kad tas 
perkėlimas greitai būtų į- 
vykdytas.

— L. Raudonojo Kryžiaus 
sanitorijos vadovybė susirū
pino ne tik ligonių gydymu, 
bet ir jų dvasios kultūra. 
Įsigyta nemaža literatūros, 
ruošiami ligoniams koncer
tai ir net rodomi judamieji 
paveikslai.

— Skaudvilės valse., Vi- 
tautogalos kaime, yra žuvu
sio Atlanto nugalėtojo Girė
no tėviškė. Dabar čia gyve
na jo brolis, grįžęs iš Ameri
kos. Ūkį tvarko amerikoniš
kai ir yra mėgstamas vietos 
gyventojų, net yra išrinktas 
į valsčiaus savivaldybės ta
rybą.

— Vilkaviškio „Pavasa
rio” rajonų vyrų ir mergai
čių sąjungų organizacinius 
kursus lankė 39 vyrai ir 36 
mergaitės.

— Šiomis dienomis Anyk
ščiuose mirė valsčiaus vir
šaitis Jonas Puodžiūnas, ku
ris išbuvo viršaičiu nuo 1920 
m. Miręs viršaitis J. Puo
džiūnas buvo didelis labda
rys. Jo pastangomis pasta
tyti prieglaudos namai, be 
to, velionis buvo daug nuvei
kęs socialinės globos darbų

Iškart
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kotą devyni šimtąjį 

čių litų. Daugelis 1 
jungtuvių žiedus. yJ 
gausiai stoja 
gon ir nesigaili 
diečiams pabėgėliu

— Naujoji vyriau 
skelbė savo deklar^ 
•ios pagrindiniai 
risuomenės 
iekimas sutelkiant į 
kūrybines pajėgas^ 
ybė nebūsianti atikuį 
ių įtakoje, o daugiau 
lęšio bus atkreipta J

3 d., ginklams pįk
1 L-nld S.* i .

ertvarkyti ūkį atsih 
naujas sąlygas, siefe 
rginti Klaipėdos b 
ilą; vyriausybė rem 
>s kultūrines pas 
lunimui lengvins j 
Lokslintis Lietuvoje; į 
•ityse tęs jau vjį 
irbus.
— Kun. V. Mironai 
vikliui atsistatydinu 
mtininkų Sąjungos įj 
nku paskirtas J. Ę 
generaliniu sekretorių 
ankūnas. Sąjungos 13 
įsikeičianti.
— Prancūzijos min pi 
nkas E. Daladier alsi
m. Černiui nuoširdžią i 
nimo telegramą.
— Zarasų apylinkės 
utojai daro žygių, kai 
susilauktų geležmki

rimą, kad nuo Skapii 
ų pratiestas geležini! 
irasus ir tada Zarasai! 
sujungti su didžiuojuj 
akeliu.

Padidėjus darbams, 
•kaičiui palikta vadovi 
deryboms su Vokiet 
^ominiais reikalais, su 
imo viceministeriui Ji 
čiui pavesta vadovai 
boms laisvai zonaiKli 
j uoste įrengti, 
ivimo komisarų pask 

buvęs gubernatori 
:oras Gailius.
• Prie Laukuvos jau 
įsarj numatyta pastaty 
emišką plytinę. 
alui jau užpirkti md
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ĮVAIRIOS PASTABOS
Apie Lietuvių Dieną

Šiemet rugsėjo 10 d. New 
Yorko Pasaulinėje Parodoje 
bus Lietuvių Diena, kuriai 
visų Amerikos kolonijų lie
tuviai labai smarkiai jau 
ruošiasi, taupo kelionei į 
New Yorką ir į parodą įžan
gai pinigus ir rengiasi joje 
gausingai dalyvauti.

Bus didelė Lietuvių Die
nos šventė, kur tūkstančiai 
iš įvairių pasaulio dalių lie
tuvių suvažiuos. Čia bus di
deli paradai, kuriuos suda
rys uniformuoti lietuvių le- 
gijonai su benais priešaky
je ir įvairios lietuvių orga
nizacijos; čia bus įvairūs 
Lietuvos dailės meno kūri
niai; čia atsilankys daugy
bė garbingų asmenų ir tūk

stančiai lietuvių; čia bus di
dis gražumas ir parodos į- 
vairumas, kokio dar lietu
viai niekur iki šiol neturėjo; 
čia pamatysite tą, ko niekur 
nematėte.

Kiekvienas lietuvis priva
lėtų įsigyti sau New Yorko 
Pasaulinės Parodos Lietuvių 
Dienos paminėjimui išleistą 
ženklelį, kuris padarytas iš 
bronzos su New Yorko Pa
saulinės Parodos Lietuvos 
Dienos užrašu, Lietuvos Vy
ties ženklu ir 1939 metų pa
žymėjimu. Ženklelio kaina 
tik 25 centai.

Pasiskubinkite, lietuviai, 
ženklelį tuojau įsigyti, nes 
vėliau jų gali pritrūkti, ka
dangi jų skaičius yra mažas

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.

r* — —■—-—■—-—

| Ar Jūs Mokėtumėt $4.50 už $10.00? j
j Aplankykit mus ir pamatykit mūsų didelį Silver-
I ware išpardavimą!
Į Mes esame vieninteliai šalies plačiai išgarsintu 
j * * * * keturių žvaigždučių broilers, pardavinėjamų 
j nupigintomis kainomis agentai - j

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

Įsteigta 1912 Tel. STagg 2-7875 1

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

! SPECIAL — 7 akmenų moteriškas rankinis laikro- ? 
[ dėlis — $5.95. ■
i Didelis pasirinkimas deimantų ir rankomis paga- j 
I mintų papuošalų nužemintomis kainomis. Į
į Mes laikome visą eilę šalies plačiai išgarsintų Į 
I laikrodėlių. Į

PIRKIT PAS SATNICK IR SUTAUPYSIT

Kun. A. Sabaliauskas

Indijos Gyventojai
(Iš lietuvio misijonieriaus 

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

(Tęsinys)
Krašto kultūrinimo 

bas lygiagrečiai varomas su 
krikščionių tikėjimo plėti
mu. Kristų pažinę ir Jį pase
kę čiabuviai atsipalaiduoja 
nuo bramanų, induizmo ku 
nigų, išnaudojimo ir apaki- 
nimo, meta prietarų vergi
jos kaustančius pančius ir, 
pakėlę aukštyn galvą, žvel
gia į šviesesnį rytojų.

Ar gali būti varomas kul
tūros — aktyvumo, energi
jos darbas ten, kur griež
čiausiai laikomų prietarin
gos religijos nuostatų lai- 
duojimas, dvasios jėgų su
pančiojimas? Ar gali gimti 
stiprios, geresnę ir šviesesnę 
ateitį pranašaujančios kar
tos ten, kur nuo visų suvar
žymų atpalaiduojami, net 
dievinami žemi kūno geidu
liai, aistros; kur mergaitės 
privalo ištekėti iki devyne- 
rių metų; kur it šunes uja
mos 23 milijonai našlių, ku
rioms, vyrui mirus, nevalia 
antrą kartą tekėti; kur vieš-

dar-

patauja dar 75 milijonų pa
rijų apgailėtina, nors įstaty
mų panaikinta, bet tikėjimo 
ir papročių palaikoma vergi
jos padėtis?

Čia visur viskas pakrikę. 
Milijonai žmonių gimsta

Kun. A. Linkus, 
Chicagos šv. Petro ir 
Povilo lietuvių par. 
klebonas, kurį bal. 16 
d., D.L.K. Gedimino 
ordino įteikimo proga, 
chicagiškiai pagerbs 
iškilmingu banketu.

VOKIEČIAI GRĄŽINS LIE
TUVAI PALIKTĄ TURTĄ?

ir apribotas. Ženklelį galite 
gauti ir „Amerikos” admi
nistracijoje. Nusipirkite jį 
dabar, ženkliukai labai gra
žūs, o be ženkliuko parodoje 
dalyvauti būtų negarbinga.

Kreipkitės prie savo kolo
nijos New Yorko Pasaulinės 
Parodos Lietuvių Dienos ko
miteto ar jų skyrių narių ir 
įsigykite tą ženkliuką, kuris 
yra labai tinkamas prie 
švarko prisisegus nešioti ir 
atminimui pasidėjus laikyti.

Labai gražu tą ženklelį 
prie švarko nešioti ir tuo 
garsinti Lietuvos ir lietuvių 
vardą. O kas gi nenorėtų iš 
lietuvių kokiu nors būdu 
Lietuvos ar lietuvių vardą 
skelbti?

Patogiausias ir geriausias 
Lietuvių Dieną parodoje iš
garsinti tarp kitataučių bū
das kaip tik ir yra šis mažas 
ženklelis, kurį tik reikia nu
sipirkti ir nešioti. Nieko 
jums nereikės apie Lietuvių 
Dienos šventę kalbėti, nes 
ženklelis pats už jus kalbės.

Atvykusi iš Lietuvos tau
tiškų šokių mokytoja M. Ba
ronaitė Brooklyno Apreiški
mo parapijoje jau moko jau
nimą tautiškų šokių ir pa
geidauja, kad ir kitose vie
tose susidarytų jaunuolių 
grupės tautiškų šokių mo
kytis. Pamokos dykai. Tik 
reikia šokikų.

Ne tik New Yorko ir jo 
apylinkių, bet ir kitų Ame

ne, nešvarieji, neliečiamieji, 
dievų ir žmonių prakeiktieji 
parijai. Kastos sistema yra 
viso Indijos tikybinio, visuo
meninio ir šeiminio gyveni
mo pagrindas. Jų dviejų — 
kastos ir nekastos — tarpe 
išsijuosę dirba misijonieriai. 
Tiksliai nepažįstant visuo
menę skaldančios kastų 
santvarkos, būtų sunku į-

šiurpulingose higienos ir sa- vertinti misijonierių darbą
nitarijos atžvilgių sąlygose; 
užtat milijonai vaikų ir mo
tinų sutinka tuoj ir mirtį. 
O ką bekalbėti apie tuos 
tūkstančius visų paliktų, iš
badėjusių lūšnelėse, tarsi 
mėšlynuose, gulinčių raup
suotųjų? Pagonys sako, kad 
toks piktojo dievo leistas li
kimas; — silpnuosius, ligo
nis reikia palikti; negalima 
eiti prieš dievų valią.

Tokiai dievų valiai palik
ti žmonės, gyvuliai ir auga
lai sunyksta, išsigema.

Kastos
Visą Indijos visuomenę, 

tik be kai kurių laukinių 
tautelių, sudaro dvi daugiau
sia viešajame gyvenime reiš
kiančios šakos: kastos ir ne
kastos gyventojai. Kastos 
kategorijai priklauso visi 
Eramos pagimdytieji sūnūs 
ir dukters; nekastos (aut- 
kast) dalį sudaro, jų nuomo-

1 Indijoj. Kastos apsitveru
sios stora Kristaus lygybės 
ir brolybės mokslui sunkiai 
peržengiama siena. „Kaip 
tai — sako misijonieriui ka
stos žmonės, -A- mes, tapę 
krikščionys, turėsime eiti į 
bažnyčią ir prie Dievo stalo 
kartu su nešvariuoju pari
ju? Ar to šuns balsas gali 
pasiekti Dievo ausį? — Vy
kite ir jūs kaip ir mes, tuos 
parijus, neliečiamuosius, iš 
bažnyčios; niekinkite juos ir 
venkite jų net šešėlio. Tuo
met ir mes, gal, būsime la
biau linkę pripažinti jūsų ti
kėjimą”.

Dabartiniais laikais kastų 
evangelizavimas yra labai 
sunkus ir kai kur stačiai ne
įmanomas darbas. Seniau at
sivertusiuose kastos katali
kuose yra dar užsilikę daug 
jų brolių pagonių dvasios. 
Kastos krikščionys daugely
je vietų dar ir šiandien baž-

rikos kolonijų lietuvių cho
rai jau lavinasi, mokosi dai
nų ir stengiasi kuo geriau 
Pasaulinėje Parodoje pasi
rodyti ir savo gražiomis dai
nomis visus sužavėti, lietu
viškomis dainomis kitatau
čių širdis užburti.

Lietuvių benų ir okestrų 
nariai jau dažnai pučia triū- 
bas, daužo būgnus, skambi
na cimbolus ir lavina savo 
plaučius, kad tik geriau ir 
garsiau už kitus parodoje 
rugsėjo dešimtą pasirodytų 
ir nustebintų savo šaunia 
muzika visus parodos daly
vius.

Amerikos lietuvių legijo- 
nieriai jau valo savo unifor
mas, kad jos išrodytų nau
jos, šveičia sagas, kad bliz
gėtų ir visų dėmesį į save 
patrauktų, ruošiasi tiesiai, 
atstatę krūtines tvirtais 
žingsniais žengti, kad net 
žemė drebėtų, kad puikiai 
pasaulinėje parodoje pasiro
dytų.
r .t

Atrodo, kad Pasaulinėje 
Parodoje per Lietuvių Die
ną bus daug visokių įdomy
bių ir margumų, kokių dar 
nei vienas čia Amerikos lie
tuvis nėra matęs.

Tad visi, dideli ir maži, 
ruoškitės tai dienai, taupy
kite savo centus, kad turė
tumėte už ką į parodą nu
vykti ir viso pasaulio įdo
mybes, o ypač Lietuvos pa
matyti.

S. Lukas.

Kaunas. — Klaipėdos per
leidimo reikalams Lietuvos 
skirtas komisaras direkto
rius Norkaitis, pranešė, kad 
vokiečiai nedarysią jokių 
kliūčių Klaipėdos krašte pa- 
silikusiems Lietuvos valdi
ninkams išvažiuoti į Lietu
vą. Kiekvienam valdininkui 
be leidimo leidžiama išsivež
ti po 1000 litų ir visą savo 
mantą. Didesnėms sumoms 
išsivežti reikės gauti leidi
mą.

Vokiečių telegramų agen
tūra praneša, kad Vokietija 
grąžinsianti Lietuvai jos 
Klaipėdos krašte paliktą tur
tą. Lietuviškos įmonės, po
rai dienų buvusios uždary
tos, vėl pradėjo darbą. Taip 
pat išeina ir lietuviški laik
raščiai.

. Tuo tarpu nežinia, koks 
Lietuvos turtas ir kaip bus 
grąžintas. Lietuva yra davu
si Klaipėdos krašto pramo
nei ir žemes ūkiui keliolika 
milijonų litų paskolų, Žemės 
Bankas yra pastatęs ištisą 
darbininkų miestelį, „Mais
tas” turi didžiules skerdyk
las ir šaldytuvus, kuriuose 
Klaipėdos perdavimo metu 
buvę už 2 mil. litų mėsos ga
minių. Be to, Žemės Bankas 
buvo nupirkęs porą didelių 
lentpiūvių, kuriose buvo su
vežta daug miško medžia
gos. Lietūkis turi didelį ele
vatorių (grūdų sandėlį) ir 
prekių sandėlius, kuriuose 
buvo paruošta daug grūdų 
eksportui ir sukrauta labai 
daug iš užsienio įvežtų pre
kių (trąšų, cemento, mašinų, 
naftos ir kt.). Taigi, Lietu
vos turtas Klaipėdos krašte 
kovo 23 dieną galėjo būti 
skaičiuojamas dešimtimis 
milijonų litų. To turto grąži
nimu Lietuva yra labai susi
domėjusi. Atrodo, kad bus 
pasiektas susitarimas bent 
dėl daugumos šio turto grą
žinimo Lietuvai.

KAIP PALAIDOTA KLAI
PĖDOS AUTONOMIJA

Klaipėda. — Kovo 22 d. 9 
vai. vak. buvo susirinkęs 
Klaipėdos krašto seimelis. 
Iš lietuvių dalyvavo tik vie
nas, atstovas dr. Pajaujis. 
Seimelio posėdyje kalbėjo 
dr. Neumanas. Jis pasakė, 
kad Klaipėdos kraštas „at
skiriamas nuo Lietuvos ir 
grįžta prie Reicho”. Pasiūlė 
pasiųsti telegramą Hitleriui 
Neumanas dar pažymėjo, 
kad kraštas anuo metu buvo 
atskirtas nuo pramoninės 
šalies ir priskirtas prie že
mės ūkio krašto, o tai kenkę 
Klaipėdos krašto interesams 
ir sunkinę jo gyvenimą...

Ta vienintelė dr. Neumano 
pasakyta trumpa kalba buvo 
palydėta Vokietijos himnu. 
Tai buvo šio seimelio pirma
sis ir paskutinis posėdis 
Posėdyje ūpo pakilimo nesi
jautė. Seimelio nariai buvo 
susikaupę, susirūpinę. Gal 
bent kai kurie jų suprato, 
kad jie čia eina krašto auto
nomijos laidotuvininkų pa
reigą.

Klaipėdos kraštas niekad 
neturėjo tokių laisvės laikų, 
kaip būdamas nepriklauso
mos Lietuvos ribose. Niekad 
jis neturėjo ir jokios (autono
mijos. Gal būt, todėl krašto 
gyventojai nesugebėjo ta au
tonomija tinkamai naudotis 
ir taip lengai jos išsižadėjo. 
Daugelis vėliau su pasigėrė
jimu minės taip lengvapėdiš
kai palaidotos laisvės lai
kus! .
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VALSTYBĖS SKOLA

Šiomis dienomis Jungtinių 
Amerikos Valstybių skola 
beveik pasiekė 40 bilijonų 
dolerių. Prieš 6 metus vals
tybės skola siekė 22 bil. 500 
mil. dolerių, šiemet valsty
bės išlaidos vėl bus dides
nės nei pajamos, tad vals
tybės skola dar padidės.

Knygos didžiausias tautos 
ir žmonijos turtas; iš pelenų 
tauta prisikels^ jei tik liks 
jos kalboje knygų.

— Garibaldi.

Keliaukite į Lietuvą

HOLLAND-AMERICA
LINE

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

šiuo laivu išplauks iš New Yorko

Gegužės-May 23 d., 11*39
Lietuvos Vyčių ekskursija l Lietuvą 

per Rotterdamą

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

Visais kelionės reikalais kreipkitės 
pas vietinius mūsų autorizuotus 
agentus arba {
HOLLAND-AMERICA LINE
29 Broadway, New York, N. Y.

Kad tave žmonės mylėtų, 
reikia, kad tu juos mylėtum.

— Vincas Krėvė.

Kuo daugiau žmogus žino 
ir supranta, tuo daugiau tu
ri išgyventi moralių kentėji
mų liūdnumų. — Ožeškienė.

Į Vėliausios pavasarinės mados — gero skonio 
į Manhattan ir Spear išdirbimo marškiniai — dauge- 
1 lis importuota.
1 Puikus pasirinkimas $2.00 marškinių nuleistų iki 
I $1.29.
j Visa eilė naujų pavasarinių kaklaraiščių po 50c
I — 65c — 95c — $1.50. „Interwoven” kojinės — 

įvairūs papuošalai.

Į George Luskin
I South 4th ir Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.
Į Tel. EVergreen 7-0254
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nyčioje nesimaišo su nelie- šių į vieną kastos kaimą, turime taip daryti, kaip vys-. savo kastą. Taip, pvz., yra 
čiamaisiais... Paprastai kai- nusivedžiau patarnauti gabų kūpąs įsako. — Nuo to lai- degtinės varytojų kasta, ke
rnuose bažnyčios esti kry- gimnazistą, bet parijų kil- ko, sako, bent prie Dievo ^ių taisytojų, šulinių kasėjų,
žiaus formos. Vidury stovi mės. Po viso ko, sužinoję tai stalo tarp pakrikštytųjų
altorius; aplinkui iš visų pu- kaimo žmonės, vos man iš- šiaip taip išnyko skirtumas,
šių groteliai. Atskiruose ėjus, vandenyje atskiestu Kitur
sparnuose, kartais pertvaro- karvės mėšlu, sako, plovė vi-! bažnyčioje 
mis sudalintuose, renkasi į sas koplytėlės grindis, kur (katalikus su parijais. Ypač 
pamaldas skirtingos kastos tas neliečiamasis buvo palie- Pietų Indijoj kastos dar lai- 
r— kiekviena į savąją su sa- tęs savo kojomis, 
viškiais. Parijams paprastai 
paliekama paskučiausieji 
vieta.

Klausydamas išpažinčių, 
kunigas turi eiti ir su savi
mi trauktis klausyklą nuo 
kastos pas kitą. Tą patį rei
kia daryti ir Komuniją dali
jant, pradėti nuo aukščiau
sios kastos, eiti prie žemes
nės ir tik paskiausiai galima 
paduoti Dievą parijams.

Trichinopolio jėzuitai pas
kutiniojo jubiliejaus metais 
didelėje Atpirkėjo bažnyčio
je pašalino kastų pertvaras, 
kaip nekrikščioniškos dva
sios dalyką, ir liepė visiems 
tikintiesiems bendrai eiti 
klausyti Mišių ir priiminėti 
Švenčiausiąjį. Kastos katali
kai porą mėnesių nė sekma
dieniais nėjo į pamaldas ir 
grasė pereiti į protestantus. 
Uolieji tėvai jėzuitai, neno
rėdami susilaukti rimtesnių 
nemalonumų, turėjo grįžti 
prie senojo papročio.

Sykį, eidamas laikyti Mi-

Šalia mano misijos, prie 
Četpeto bažnyčios, gyvena 
uolus kunigas Carletas, ita
las. Daug jam, sako, teko 
prisikovoti su kastos katali
kais dėl parijų katalikų tei
sių. Ypač Komunijos nieku 
būdu negalėdo duoti pari
jams, neapdalijęs kastos ka
talikų. Bet štai atvažiavo 
visų didelėje pagarboje lai
komas arkivyskupas. Net iš 
tolimų kaimų suėjo daug į- 
vairių kastų katalikų, ir vi
si norėjo priimti Dievą iš 
ganytojo rankų. Misijonie- 
rius paprašė arkivyskupą be 
jokio skirtumo išdavinėti vi
siems, kaip pasitaiko. Tą 
dieną taip niekas ir nedrįso 
ko sakyti. Bet kitą dieną mi
si ionieriui tą patį bedarant, 
kastos katalikai pakilo ir 
jau buvo beeiną nuo grote
liu. Misijonierius riktelėjo: 
„Ar nematėte, kaip vakar 
darė arkivyskupas? Grįžkite 
ir priimkite Komuniją, kaip
buvote besiruošią. Aš ir jūs nas darbas, profesija turi

stačiai neįmanoma
suvesti kastos

kosi neįveikiamos.
Senų senovėje, kaip jų 

šventosios knygos pasakoja, 
tebuvusios tik keturios kas
tos: bramanų, arba kunigų, 
kšatrijų, arba kareivių, vai
šijų, arba žemdirbių, ir sūd
rų, arba amatininkų. Manu- 
jaus giesmėje, kurią indai 
kasdieną gieda, štai kaip 
aiškinama kastų kilmė: 
„Kad pasaulis būtų apgy
vendintas, jis (Brama) išlei
do bramanus, kšatrijus, vai
šijus ir sudras atitinkamai 
iš savo burnos, rankų, šonų 
ir kojų. Paskiau, pavirtęs 
pusiau vyru (puruša), pu
siau moterimi, sutvėrė gry
ną moterį (vira). Įsidėmėk, 
kilnusis du kartus gimęs 
žmogau, kad aš, kuris sutvė
riau tą vyrą (purušą) ir tą 
moterį (virą), esu tas pats 
ir viso pasaulio sutvėrėjas”.

Šiandien tik bramanai yra 
pasidaliję į dvi dešimtis 
skirtingų kastų; įvairių kilų 
priskaitoma į 400. Kiekvie-

,114 u Clio j uvij 

siuvėjų, batsiuvių, skalbėjų, 
barzdaskučių, milžėjų, net 
vagių kasta ir t.t.... Kiekvie
na kasta turi kokį nors savo 
ženklą, skirtingus nuostaus, 
papročius, dievus ir t.t... 
Vieno kurio menkniekio ne
silaikąs pilietis gali būti iš 
kastos pašalintas.

Be to, paskirų kastų pilie 
čiai vieni su kitais negali 
kartu valgyti, gyventi — ne 
gali, kas svarbiausia, tuok
tis. Kas dirba vieną darbą, 
negali dirbti kito; barzda
skutys niekada neplaus dra
bužių, bet duos sodžiaus ar 
miesto skalbėjų kastos žmo
nėms darbo; skalbėjas nesi
skųs pats sau barzdos, bet 
eis pas barzdaskutį. Pana
šiai yra ir visose kitose dar
bo srityse. Toje tikybinių 
dėsnių sukristalizuotoje sis
temoje yra kažkas panašaūs 
į viduramžių korporacijas ir 
į’ fašistų organizacijas. Ne
darbo klausimas, aišku, to
kiu būdu kur kas lengviau 
išsprendžiamas.

(Bus daugiau)

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

guldyti. Dieve, duok, kad 
Lietuva mums prisiųstų 
daug tokių atstovų.

Ten Buvęs.

Is TOLIAU IR Iš TOLI
CHICAGO, ILL.

Pagerbs kun. Liukų

Lietuvos vyriausybė 
skyrė kun. A. Linkui D.L.K. 
Gedimino ordiną, kuris buvo 
įteiktas balandžio 16 d. ban
kete, 1939 Shoreland viešbu
tyje.

Kun. Anicetas M. Linkus 
gimė Lietuvoje 1905 m. Tu
rėdamas norą mokytis, 1909 
m. nuvyko į Valparaiso uni
versitetą, kur tuo laiku jau 
geras būrelis lietuvių mokė
si. čia jam teko vadovauti 

1 lietuvių kalbos ir istorijos 
klasėse. Nuo to laiko pradė
jo rašyti į laikraščius; kar
tais rašydavo ir eilėraščius.

1913 m. nuvyko į Šv. Be- 
do kolegiją tęsti savo moks
lą ir duoti lietuvių kalbos i 
pamokas. 1916 m. baigė ko
legiją gaudamas aukso me
dalį.

Nuo 1916 m. iki 1919 m. ir 
nuo 1920 m. iki 1924 m. re
dagavo studentų laikraščius 
„Moksleivį” ir „Giedrą”. 
1917 m. įstojo į šv. Prokopi- 
jaus seminariją. Baigęs filo
sofijos kursą, 1919 m. vėl 
pakviestas į šv. Bedo semi-, 
nariją teologijos kursų ir 
dėstyti lietuvių kalbą ir isto
riją.

1922 m. priėmė kunigystės 
Sakramentą ir paskirtas eiti 
vikaro pareigas šv. Antano 

' lietuvių parapijoje, Cicero. 
1928 m. paskirtas vikaru šv. 
Kryžiaus parapijoje, Chica- 
goje. 1932 m. paskirtas Š.Š. 
Petro ir Povilo par. klebonu.

Nuo 1928 m. iki dabar ei
na lietuvių kalbos ir istori
jos mokytojo pareigas pri
rengiamoje Quigley semina
rijoje. Jau dešimt metų, kai 
eina Kunigų Vienybės Chi- 
cagos provincijos sekreto
riaus pareigas. Visados vei
kia lietuvių organizacijose.

SO. BOSTON, MASS.

pa-

Kantata
Verbų sekmadienio vaka

re liet, bažnyčioje par. cho
ras, vadovaujant muz. R. 
Juškai, įspūdingai išpildė 
kantatą „Kryžiaus šešėly”. 
Pamokslą pasakė kun. Fel. 
Norbutas, lengvai ir gražiai 
vartodamas lietuvių kalbą. 
Žmonių buvo apie 400. Pel
nas eis seniai sergančiam 
kun. J. Plevokui sušelpti.

Balandžio 14 d., 1939 m

Lietuvos vaizdai
Broliai Motuzai So. Bosto

ne jau tris kartus rodė savo 
■ nufilmuotus Lietuvos gyve

nimo vaizdus, žmonės gau
singai lankėsi jų žiūrėti ir 
gėrėjosi savo tėviškės vaiz
dais. Viso jau atsilankė per 
800 žmonių. Per Velykas vėl 
rodė.

Trečias radijo pusvalandis

Bal. 2 d. Bostone pradėjo 
veikti jau trečias lietuvių 
radijo pusvalandis. Lig šiol 
veikė Kneižio ir Minkų veda
mos radijo programos. Tre
čiosios progr. vedėju skel
biamas Ig. Kubiliūnas, vie
nas iš vietos „bendrafrenti
ninkų” bei komunistų lyde
rių. Lig šiol mūsų kairieji 

i bei bendrafrontininkai su 
savo skelbimais ir talentais 
rasdavo prieglaudą Minkų 
radijo programoje; kodėl at
siskyrė ir dar net į konku
renciją stojo, tai nežinia.

Lietuvaite žavi Berlyno 
vokiečius

Vietos amerikiečių spauda 
paskelbė, kad Worcesterio 
lietuvaitei, vytei Apolonijai 
Stoškiūtei nepaprastai seka
si Berlyno operoje. Neseniai 
ji dainavo Elsos rolę opero
je „Lohengrin” ir buvus net 
13 kartų iššaukta estradon. 
Be to, praeitą rudeni ji taip 
puikiai pasirodė Berlyno 
operoje, kad jai davė net tri
jų metų kontraktą. Seniau 
Stoškiūtė dainuodavo lietu
viškuose parengimuose ir 
buvo veikli vytė. A.

Velykos praėjo labai iškil
mingai. Ypač įspūdingas Ve
lykų rytmetis; bažnyčia bu
vo pilna žmonių; vėliau at
ėjusiems teko stovėti.

Prisikėlimo mišias laikė 
kun. V. Ražaitis, visa bažny
čios tvarką vedė kleb. kun. 
J. Kazlauskas. Procesijoje 
dalyvavo visos parapijos dr- 
jos su savo vėliavomis. Cho
ras, vadovaujant A. Stani- 
šauskui, pasirodė su gražia 
Velykų muzika. Mišių metu 
buvo choro solistų: Petruš- 
kevičiūtė, Jams, Barnotas, 
Mačiukaitis (pastarieji jau
nikaičiai pasirodė tik pirmą 
kartą, bet ateityje pasirodys 
dar gražiau ir atsiras kitų
drąsuolių). Labai girtina, 
kad daug žmonių ėjo prie 
Komunijos, ypač 
nimo.

Šį sekmadienį, 
Marijos vaikeliai
delį vaidinimą ir šokius par. 
salėj; pelnas parapijai. Visj 
turėtų tą gražų vakarą pa
remti savo gausingu atsi
lankymu. A.

jaunikaitis, naujai apkrik
štytas, priėmė pirmą Komu
niją. Jis linksmu veidu 
džiaugėsi, eidamas nuo gro
telių. Dažnai mums tenka 
matyt, kaip protestantai, su
radę tikrą Jėzaus bažnyčią, 
nepaprastai džiaugiasi.

— Prieš Velykas M. Čibir- 
ka, senas žmogus, suparaly
žiuotas ir dabar sunkiai ser
ga. Nedarbo metais gyveno 
iš sutaupytų pinigų, visuo
met patarnaudavo bažnyčio
je kaipo kolektorius.

Jono Navicko Nak

ties Pelėdų orkes- 
a

tras, kurs šį sekma

dienį, balandžio 16 

d., linksmins Ameri

kos Pavasario Ba

liaus dalyvius, susi

rinkusius į Labor 

Lyceum salę. Pro

gramos pradžia 

popiet, o šokiai 

7:30 vai. vak.

kviečiami, visi 

kiami.

— L. Vyčių 6 kp. rengia 
povelykinius šokius par. sa
lėje balandžio 14 d.

— Balandžio 30 d. 7 vai. 
par. jaunimas su x choru prie
šakyj rengia parapijos nau
dai „minstrel show”. Vado
vauja varg. Justas Balsis, 
kuris turi ypatingų gabumų 
ir prityrimų panašių paren
gimų srityje. Bilietų galima 
gauti klebonijoje, pas jauni
mo draugijų narius.

— Balandžio 14 d. Senior 
High School auditorijoje, 
New Britaine Berlin Choral 
draugija rengia koncertą su 
Ona Katkauskaite priešaky
je. Programa nuo 8:15 vai. 
vak.

bal. 16 d., 
rengia di-

BALTIMORE, MD.

Studentu teatras
Balandžio 14 d., penkta

dienį po Velykų, 7:30 vai. 
vak. par. salėje įvyks didelis 
vaidinimas. Atvyksta Mana- 
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.

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

©J-B. S. CO.

/netoli Manhattan

Leosklte perstatyti Jums 
Vėliausių Pavasarinių Madų 

Vyriškas Skrybėlės ir Reikmenis.

Mes laikome visą eilę

STETSONO SKRYBĖLIŲ IR 
MANHATTAN MARŠKINIŲ 

taipgi didelis pasirinkimas puikių 
vyriškų reikmenų.

Užeikite ir pasirinkite sau naujus 
Velykoms aprėdalus.

Asmeniško Patarnavimo Krautuvė

JACK LEVY
679 Grand St., Brooklyn

Ave. Tel. EVergreen 7-3958

— Didžioji savaitė buvo 
šalta, sustabdė medelių spro
gimą ir atnešė lietuviams 
nelaimių. J. Bartašius, 82 
metų, buvo dar drūtas žmo
gus, vienas pirmutinių para
pijiečių, kurie steigė lietu
višką parapiją prieš 50 me
tų. Eidamas skersai gatvę, 
pateko po automobilium ir 
mirtinai užmuštas Verbų 
sekmadienį. Palaidotas iš ai
rių bažnyčios, nes ten daž
niau užeidavo. Mirė V. Juš
kevičienė. Kita lietuvė, Kaz
lauskienė, automobilio par- 
mušta; kaulai sulaužyti; gy
dytojai tvirtina, kad pa
sveiks. P. Tamulionienė, gyv. 
James gatvėje, eidama gat
ve paslydo ir dešinę ranką 
nusilaužė; serga namie.

— Did. ketvirtadienį Kris
taus kalėjimas stebino tūks
tančius kitataučių. Altorius 
buvo išpuoštas baltu šilku, 
gėlėmis, elektros šviesomis. 
Tą dieną lietus be pertrau
kos pylė; pietų metu skubi- 
nausi atlankyt bažnyčią; 
maniau, kad bus tuščia, bet 
maldininkų buvo pilna. Va
kare kunigai ir choras gie
dojo „Jeremijo raudas”’ ir 
kleb. kun. J. Lietuvninkas 
padėjo giedoti. Taip pat ir 
Kristaus grabas stebino ki
tataučius.

— Velykos vėl daug turė
jo gražių apeigų, kurios tę
sėsi beveik 3 vai. Mišiose 
daug žmonių prie Komuni
jos. Po visų apeigų vienas

NEWARK, N. J.

Studentų 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 per 
20 studentų. Jie pasirodys 
ir su savo gražiomis daino
mis. Bilietai tik 35 c. Visi 
kviečiami gausingai atsilan 
kyti.

ba-

L. Vyčių 29 kp. 3 savaičių 
metu turėjo kelis kėglių 
(bowling) žaidimus. Bal. 1 
ir 8 d. laimėjo prieš Maspe- 
thą. Čia daugiausia pasižy
mėjo mūsiškių J. Montvy- 
das, Grimalauskas, Daukšys 
ir Barkauskas, maspethiečių 
— K. Augustinas ir M. Sen
kevičius. Bal. 2 d. mūsiškiai 
laimėjo prieš Patersoną 
kiais daviniais:
Newark
Laukžemis 
Banis
J. Montvydas 
Barkauskas 
Daukšys

Lietuvių Vaizbos Butas 
pagerbė iš Lietuvos svečią, 
buv. pittsburghietį, kapitoną 
Ant. Petruškevičių, sureng
dami jam vakarienę William 
Penn viešbuty kovo 27 d. 
Dalyvavo gražus skaičius 
vaizbos buto narių, draugų 
ir svečio giminių.

Vaizbos buto pirm. Petras 
Pivariūnas sveikino visus 
susirinkusius ir svečią. Adv. 
Edw. Schultz pakviestas va 
karo vedėju, kurs pažymėjo, 
kad paprastai būna tik rink
ti kalbėtojai, bet šį vakarą 
visi gaus progą pakalbėti, 
bet tik po vieną minutę. Bu
vo daug tokių, kurie pirmą 
sykį viešai kalbėjo.

Mūsų auksaburnis kun 
Misius labai puikiai sveikino 
svečią kapitoną, pažymėda
mas, kad kapitono asmenyje 
sveikiname savo mielą Tė
vynę. „Grįždamas Tėvynėn, 
gerb. kapitone”, jis sakė, 
„parvežk žinią mūsų bro
liams, kad mes Tėvynės ne
pamiršom”.

Kun. Jurgutis širdingai 
prašė svečią parvežti į Tė
vynę tik pačias geriausias 
pastabas iš mūsų gyvenimo, 
o į trūkumus visai nekreipti 
dėmesio.

Labai meiliai ir su juokais 
pravedė savo kalbą kun. Va
siliauskas. K. Pikelis visiems 
dėkojo už atsilankymą.

Perstatytos svečio 3 tetos: 
Milūnienė, Bulevičienė ir 
Sinkevičienė.

Svečias kap. Ant. Petruš
kevičius labai gražiai pareiš
kė apie Lietuvos pasiryži
mus; nors ir būna laikinų 
pralaimėjimų, bet ji galuti
nai laimės. Nelaimės gi visa 
da lietuvius traukia Tėvynę 
mylėti ir ją ginti.

Kapitonui įteiktas labai 
gražus laikrodėlis — dovana 
nuo Vaizbos Buto.

Prieš porą metų geras pa
rapijietis Pr. Žurauskas su
manė atliedinti varpą 550 m. 
Lietuvoje krikščionybės su
kakčiai atminti. Kleb. kun. 
Adomavičius, kuris visados 
šypsosi, pagyrė sumanymą, 
bet paabejojo apie įvykdymą. 
Tuojau atsirado geradarių 
iš Monkiškių kaimo. Tamo
šauskai paklojo 7,000 litų, 
seserys Juozapaitytės iš Po
kaičių km. ir stambų pluokš- 
*a. kiti po mažiau ir vasario 
oirmomis dienomis iš Vokie
tijos pargabeno milži
nišką varpą, kuris sveria 
apie 100 pūdų (iy2 tono). 
Muito užmokėta 3,600 litų. 
Viskas kaštavo apie 12,000 
litų. Kadangi į seną varpinę 
bijome kelti, tai šventoriuje 
įkasti stulpai ir pakabintas.

Radviliškio bažnyčia me
dinė, statyta 1870 m., bet di
delė ir erdvi. Sekmadieniais! 
9 vai. mišioms atveda 3 — 
400 kareivių su dūdų orkes-

tru. Kareiviai gražiai pagie. 
da Pulkim ant kelių ir įį. 
tas giesmes. Ypač kalėdinė 
giesmės žavėte žavi kiaušy, 
tojus. Yra kunigai penki ii 
visi nemenki. Jiems nuobo. 
džiauti nereikia, nes pilnas 
rankas turi darbo — reikia 
veikti.

Pradžios mokyklų lanko 
apie 700 vaikų; progimnaa- 
ją apie 200, o dar kaimuose 
apie 7 mokyklos. Pas mm 
visi uniformuoti: pradžios 
mokyklos mokiniai tamsiai 
raudonom kepuraitėm; pro
gimnazijoje tamsiai melsvo 
mis. Turime 4 gydytojus, b 
lėtą felčerių, 4 dantistus, H 
vaistines, 2 advokatus, tei- 
sėją, notarą. Apie 50 visofcfy 
krautuvių, apie 500 turiu- 
diją, apie 5000 dviračių. 
Menkas tas vyras, ta ne
turi dviračio. Kaip mūsiĮ 
protėvių buvo laikomas men
kas vyras tas, kuris lokio 
(meškos) neparmesdavo, 
taip dabar be dviračio... A- 
pylinkės prastos, pietų pusė
je balų apie 500 hektarų. 
Pernai prigabeno mašinų, 
pradėjo durpes kasti. Iškasė 
apie i 8,000 tonų. Tonas dur
pių čia 22 litai, o Kaune 3D1 
litų. Yra odų fabrikas, bai
giamas įrengti stiklo fabri
kas. Didelė geležinkelio sto
tis; apie 27 traukiniai per 
24 vai. pralekia.

Žmonės susikimšę gyvena, 
nes butų trūksta. Namai be
veik visi mediniai, mūrinių 
vos keletas. Plytų mažai ir 
brangios, 65 — 70 litų už 
1,000. Medžio sunku gauti 
malkoms, ne tik statybai. 
Namams planai padaryti ir 
užtvirtinti brangūs, dideli 
mokesčiai, tad mažai naujų 
namų statoma.

A. Ramoška.

lik 
ka 
nei 
dėl 
iki 
or|

nu 
ai

i

to-

Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS - 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street, 
Harrison, N. J.

LIETUVIŠKI BARAVYKAI
MĖGSTAMAS ŽIEMOS SKANĖSTAS

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

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

LITHUANIAN-AMERICAN
IMPORT & EXPORT CORPORATION

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

Paterson
Skubus
J. Lakavičius
F. Walley
Merins
A. Lakavičius

169
150
123
172
209
823

180
159
158
169
174
840

156
186
124
136 
202 
804

166
180
182
180
191
889

156
166
148
121
126

144
214
162
145
124
789

Kap. Petruškevičius pra
leido savaitę, svečiuodamas 
pas gimines ir draugus 
Homestead ir Pittsbrughe. 
Atlankė taip pat šv. Pran
ciškaus vienuolyną, lietuvių 
kambarį Pittsburgho univer
sitete.

Miesto ugniagesių virši
ninkai jį maloniai priėmė ir 
parodė savo būdus kovai 
prieš gaisrus.

Visai netikėtas svečias 
parodė mums nepaprasto 
širdingumo ir Tėvynės mei
lės. Svečias kapitonas ar tik 
neparodė pačią gražiausią. 
Lietuvos dalį, kurioje yra 
Lietuvos meilės apšviesti as
menys, kurie joje 
jauja, vadovauja 
reikalui, pasiryžę

mokyto- 
ir, kilus 

galvas

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, 

Brooklyn, N. Y.
netoli Bedford Ave., 

Tel. EVergreen 8-0930
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1. VIETOS ŽINIOS
DĖL SURINKTŲ AUKŲ

Pernai kovo 20 d. įvykusio 
masinio protesto prieš lenkų 
grasinimus susirinkimo Coo
per Union salėj, New Yorke, 
metu surinkta aukų 1201 
dol. 84 c. Apmokėjus už sa
lę 150 dol. ir kitas rengimo 
išlaidas, liko 1001 dol. 63 c. 
Prie šios sumos pridėjus 
Brooklyno Moterų Vienybės 
$100.00, visi $1101.63 pasių
sta Lietuvos gynimosi fon
dui per Generalinį Konsulą. 
Iš Lietuvos kariuomenės 
ūkio dalies viršininko gau
tas padėkos laiškas už šią 
auką. Visi aukotojų sąrašai, 
kartu su kongreso narių bei 
svetimų valstybių atstovų 
gautais atsakymais į rezo
liucijas, kurias jiems susi
rinkimas pasiuntė, praeitą 
vasarą nuvežti ir įteikti Lie
tuvos Kultūros Muziejui.

Šių metų kovo 26 d. Mc- 
Caddin salėje įvykusio susi
rinkimo metu surinkta viso 
$234.21; apmokėjus išlaidas 
liko per $150.00. Ši suma kol 
kas nepasiųsta į Lietuvą, 
nes ji yra per maža. Reiktų 
dėti pastangų ją pakelti bent 
iki $1000. Todėl sujuskime 
organizacijos ir atskiri as
menys paaukoti. Uždirbą ne 
mažiau $25 į savaitę, turėtų 
aukoti savo dienos uždarbį.

šeškų, Gudiškių, Fasulų ir 
Daujanskų šeimoms, A. Pa- 
žereckienei ir Rožančiaus dr- 
jos narėms, J. Paulauskie
nei ir šv. Pranciškaus dr-jos 
narėms, Eidukaičiui ir Su- 
siv. 134 kp., Linienei, Estate 
A. J. Valantiejus grab. įstai
gai ir kitiems.

SUSIRINKIMAS

LRK. Susiv. 135 kp. susi
rinkimas įvyks penktadienį, 
bal. 14 d. 8 vai. vak., Apreiš
kimo par. salėje. Visi nariai 
prašomi atsilankyti.

Antanas Sniečkus,

VYRŲ BALIUS

Apreiškimo par. šv. Vardo 
draugija balandžio 15 d., šį 
šeštadienį, 8 vai. vak. rengia 
didelį laimėjimų vakarą. Bus 
daug dovanų. Visi galės lai
mėti, visi parapijiečiai ir 
apylinkės lietuviai prašomi 
atsilankyti į šią mūsų pra
mogą. Atėjęs paremsit drau
giją; pelnas skiriamas nau
jos vėliavos fondui. Paėmę 
laimėjimų knygutes platinti 
prašomi tą vakarą atsiskai
tyti su dr-jos valdyba. Iš 
anksto nuoširdus atsilankiu
siems ačiū.

Draugijos Valdyba.

ATIDARYS LIETUVIŲ 
AIKŠTĘ

PADĖKA

KUR BŪSIME 
BALANDŽIO 16 D.?

Tai labai aiškus klausimas 
— Amerikos Pavasario Ba
liuje, įvyksiančiame Labor 
Lyceum salėje. Programos 
pradžia 4 vai. popiet, o šo
kiai nuo 7:30 vai. vak.

Tik prašom nesivėluoti. 
Durys atdaros nuo 3 vai. po
piet.

Italiją, šiomis dienomis Gal
io sugrįžo ir paimtas į kalė
jimą. Jis sako, kad geriau A- 
merikos kalėjime, negu Ita
lijoje laisvėje.

KLAIDOS PATAISYMAS

Pranešime apie draugijas, 
užsimokėjusias Federacijai 
savo mokesčius už 1939 m. 
iš šv. Jurgio parapijos, at
spausdinta : „Susivieni j imo 
108 kuopa”, o turi būti 115 
kp. J. Mykolaitis.

PAVYKUSI VELYKŲ 
PRAMOGA

Velykų vakare Apreiški
mo par. Katalikų Jaunimo 
Draugija savo par. saleje tu
rėjo pasilinksminimo pra
mogą, kuri sutraukė gražaus 
lietuviško jaunimo net apie 
650. Abi salės buvo perpil
dytos. Visi atsilankę turėjo 
geros progos pabūti, pasi
linksminti tarp savųjų.

Kat. Jaunimo Draugija 
(CYA), savo nenuilstančių 
vadų (kun. Masiulio ir kun. 
Kruzo) vadovaujama, nuolat 
daro įvairią pažangą. Drau
gija jau turi paruošusi savo 
veiklos programą. Draugijos 
nariai į naudingą darbą į- 
traukiami per atitinkamas 
sekcijas.

New Jersey valst. piliečiai 
reikalauja, kad visi tie, ku
rie gauna pašalpą iš federa
linės ar vietos miesto val
džios, būtų skelbiami vietos 
spaudoje. Sako, tas būdas 
daug pagelbėtų surasti, kiek 
ėmėjų ima pašalpą neteisė
tai.

Šią savaitę į Brooklyno 
prieglaudą atvyko 14 karo 
laivų su West Virginia mil
žinu priešaky.

Ateinantį rudenį 1,500 di
džiojo New Yorko kolegijų 
ir universitetiį studentų mo
kysis orlaiviais lakioti ne
mokamai.

G. Chrim, 16 m., atvyko iš 
Californijos ieškoti savo dė
dės New Yorke. Jis sakosi 
esąs našlaitis ir nežinąs kur 
dėtis. Paimtas Vaikų prie
glaudom Policija tikrina jo 
pasakojimus.

Williamsburgo tilto dalis 
uždaryta. Taisymas užims 
du mėnesius. Tilto paviršius 
bus geležis ir cementas.

Daugumas Williamsburgo 
gyventojų dar nežino jo ri-

irrison 6-1693

I. SHAWKONIS
Ašakūnas)

ABORIUS - 
ZAMUOTOJAS

otas New Yorko 
w Jersey valst.

John Street, 
prison, N. J.

Ona Jančauskienė nuošir
džiai dėkoja už įvairų patar
navimą jos giminaitės J. 
Marcinkevičiūtės laidotuvė
se: kunigams Aleksiūnui, 
Kartavičiui, Kruzui ir Pau- 
lioniui, varg. Dulkei, J. La- 
šaitei, V. Valantiejienei, Re-

Šį šeštadienį, balandžio 15 
d., apie 2 vai. popiet įvyks 
lietuvių aikštelės atidary
mas prie Union Avė. ir Litu- 
anica Sq. Iškilmes ruošia pi
liečių klubas. Bus prakalbų 
ir kitokių pamarginimų. No
rima aikštelėje pastatyti 
atitinkamą paminklą.

MIRĖ

HAVEMEYER 0-O2S9 . 
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23. Grand Ay£Nuį';

■... _a... £. .V ■

Pavasario Specials
Tikro deimanto žiedai .............................  nuo $6.00
Vestuviniai žiedai — aukso ir platinos .... ” 2.75
Rankiniai laikrodėliai (Wrist Watches) .... ” 2.00
Kryželiai ir užraktėliai ............................. ” 1.00
Laikrodžiai ir stalo reikmenys sumažintom kainom.

VYKA1
kNĖSTAS
abar yra geriam i 
ką. Užtai. pirkda- j 
į mėsų, savo gro- 
ikų baravykų vir-

— nemažiau 50 
/ I

kN
RATION

New York.

GRUEN CURVEX COUNTESS
W Full-size 17 jewel Precision 
§3 movement actually curved to 
H fill the wristform case. Yellow
M or white gold tilled case$42.50

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

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.

Balandžio 10 d. mirė Juo
zas Vainorus (Wanar), apie 
66 metų amžiaus, savo duk
relės Barboros Varinskienčs 
namuose, 336 Union Avė., 
Brooklyne. Paliko nuliūdi
me sūnų Milton Wainorus, 
dukreles Filomena Benedik
tą, Barborą Varinskienę 
(Warren) ir Olgą Vainorai- 
tę.

Palaidotas balandžio 13 d 
iš Maspetho par. bažnyčios į 
šv. Kryžiaus kapines, Ar
lington, N. J. Patarnavo Es
tate A. J. Valantiejus, 54-41 
— 72nd St., Maspeth, N. Y.

Labai nuliūdę visi Vaino
rų giminės; pereitą savaitę! 
mirė velionio brolis, po to už 
kelių dienų mirė žentas Va- 
rinksas. Taigi, 3 mirtys per 
vieną mėnesį.

£

.5*

Tel.: MArket 2-5270

J.

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.
Krallkauskas — Savininkas

Gamintojas Geriausios Rūšies 
Nesvaiginančių Gėrimų

Pamėginkit mūsii speciali} Drink-
Mixer TOM COLINS 

Taipgi parduoda lietuviško bra
voro alų iš New Britain

CREMO „CONNECTICUT BEST”
Pristato pareikalavus: sallūnams, 

krautuvėms, vestuvėms ir t.t.
Reikalaukite

Sodės
visur to vardo 
Ir Alaus

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

SVARBIOS DIENOS

I
i

A“

uoom Suite

uves

DE NUO $49.50

Living Room Suite

senus Living Room

tuoįamas

ite Co., Inc.
netoli Bedford Ait 

, EVergreen 8-0930

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

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

Balandžio 29 d., šeštadie
nį, Apreiškimo par. salėje iš
kilminga vakarienė Kazimie
rui Krušinskui pagerbti, mi
nint jo 40 metų veiklos išei 
vijoje sukaktį.

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

ĮVAIRIOS ŽINIOS
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 Seigcl h* fttc TpI. EVerureen 8-5752

Paminėkit apie šį skelbimą ir gausit specialę nuolaidą

Frank Murphy, Jungt. 
Valst. vyriausias prokuro
ras, svečiavosi New Yorke 
ir taip tarp kitko išpeikė vi
sus tuos, kurie teismuose 
papirkinėja prasikaltėlius, 
kad jie liudytų prieš savo 
draugus.

Louis Gallo buvo apkaltin
tas butlegerystėje. Iki sei
mo paleistas už 4,000 dol. 
užstatą. Bet Galio pabėgo į

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

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

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

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

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

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

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

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

Kada Persivalgymas 
Sudaro Vidurių 

Užkietėjimą
PASIGELBEK ŠIUO PAPRASTU, 

BET MALONIU BODUI
Vinį mes mėgstame gerą valg|. Bet 

kad kada mes perlalsval naudojamės 
riebiais ir su įvairiais prieskoniais val
giais. Ir tas dažnai sudaro vidurių už
kietėjimą.

Kada jūsų viduriams reikalinga veik
ti, vartokite Ex-Lax. Tas duos Jums ge
rą visišką išvalymą ir nesukrės Jūsų 
virškinimo sistemos.

Ex-Lax yra gerai veikiantis, švelnus 
ir lengvas priėmimui. Jis taip gardus 
kaip geras šokoladas. 10 c. ir 26 c. dė
žutės yna pas Jūsų vaistininkus.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!

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

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLATED LAXATIVE

bų. Štai jos: pradėjus nuo Queens ir Brooklyno gyven- 
Navy Yard eina Flushing tojai, lankydami Pasaulinę 
Avė. iki Union Avė., Union parodą, savo automobilius 
Avė iki McCarren parko ir paliktų namie, o imtų auto- 
iš ten į upę. Tai Williams- busus ten nuvažiuoti, 
burgo ribos.

L. Piccnin, italas, pavadi
no vieną policininką bomu, 
užtai teismas paskyrė 5 dol. 
baudos.

Queens trafiko — kelių 
komisijonierius pataria, kad

American Chemical Soci
ety praneša, kad jos na
riams pasisekė surasti būdą 
austi audimus iš surūgusio 
pieno. Geras, esą, būdas tuos 
siūlus maišyti su vilnos siū
lais ir austi paprastu būdu.

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 vaikų, 
tarimai veltui. 
VALANDOS: nuo 
ryte iki 8 vakare. 
Nedėldienlals ir 
šventadieniais nuo 
10 ryte iki 1 po 
pietų.

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

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tek: EVergreen 7-7550

BROOKLYN 
CENTRAL PALACE, 

Ine.
I. Miller, Sav.

Salė baliams, banke
tams, vestuvėms ir ki

tokiems tikslams.

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

EVergreen 4-6696

I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Į

Į SOF’S I
SMART SHOES į

ČEVERYKAI VISAI ŠEIMAI I
ŽEMOMIS KAINOMIS Į■

į Dr. Posner’s Ir
| Douglas vyrams Ir
• moterims aukštos
| rūšies čeverykai

nupigintomis
| kainomis

329 Grand Street, j
I Brooklyn, N. Y. 1
I____________________ -___ J.

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 ZEEDAT
Savininkas

411 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Graboriai
|TpI. EVprgreen 7-4335

STEPHEN AROMISK1S 
(ARMAKAUSKAS)

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

| Lietuviams Duodame
Išsimokė j imui 

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

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

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

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

Tel. EVergreen 7-8451

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

Daugiau kaitros už jūsų pini
gą. Jūsų ‘kaimynai naudoja 
Tru-Ember Coal Co. anglis ir 
patenkinti. Kodėl jums nepa
sekti jų pavyzdžiu.

iiilB

ROMk'

WF
I®

TRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

Graborius - Balzamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA Laidotuvių Direktorius

423 Metropolitan Avė..
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street 
Brooklyn,. N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

Telefonas: STagg 2-4409

A. RODZEWICZ 
(A. Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(PtrteS part; Apreiškimo bažnyčią I 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pasivažinėjimams.

Tel. NEwtown 9-4464

Phonę 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 pamanytas numeris bu 

vuslo 107 Union Avenue.

Tel. Virginia 7-4499

ESTATE OF 
BARRY P. SHALINS 

(ŠALINSKAS) 
Laisniuotas Graborius

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

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

NOTARY PUBLIC

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS 
UNDERTAKER AND EMBALMER 

REAL ESTATE — GENERAL INSURANCE

54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.
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Balandžio 14 d., 1939
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LABOR LYCEUM SALELE, Brooklyn, X. Y

Pradžia 4 vai. p. p tik

.mo

Visi Keliai į Labor Lyceum

MASPETHO ŽINIOS

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

Tel. STagg 2-7177

Brooklyn, N. Y.įš

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

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn N. Y

Kampas Roebling St.

.upas

Krepšininkų komanda per
eitą savaitę laimėjusi susirė
mime su šv. Petro ir Povilo

. h

Mūsų parapijos jaunuolių 
klubas, laimėjęs Brooklyno

SUNDIAL 
SHOES

savo
19-

Mayoras La Guardia New 
Yorko moterų klubui pasa
kė, kad jis 1941 m. jau ne
būsiąs kandidatu į miesto 
mayorus.

ka 
$ 
liet

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 80 4th STREET

Ir pagal sutartj 
Tel.: NAvarre 8-1919

947 Willoughby Ave.
(NETOLI BROADWAY IR MYRTLE AVE.)
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už 
ki<

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

VALANDOS: 
1—2 P. P.

VALANDOS- 
9—12 ryte 
1— 8 vat. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-6868

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

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

Užtikriname, kad pirkiniu ir kaina jūs būsite pilnai pa
tenkinti.

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 p. p, 
6—8 vak.

Šventadieniais sueitame 
Tel.: EVergreen 8-0229

SfJ 
bes

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.

1932
1934
1934
1934
1936
1936
1936
1936
1937
1937
1938
Atsineškit šį Kuponą ir Sutaupysit nuo $50 iki $100

KELLYS-BROADWAY MOTORS, INC.
1469 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tel. MAin 2-3540-1

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

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU
SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 
PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 

BROOKLYNE

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

pamokas.
Bravo sesutėms! Ačiū 

joms už jų pasidarbavimą.

rel
. ba: 

kai 
Vis 
Išei 
nio 
mai

ne visos parapijos mergaitės padėti sesutėms ir tų vaike- 
priklauso prie šios draugi- lių motinoms prižiūrėti, kad 
jos, kurios tikslas garbinti vaikeliai laiku lankytųsi į 
Jėzaus Motiną Mariją. Lau
kiama visų mergaičių.

Tel. EVergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Inc.

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad Jie valgo tikrą Lietu visko 
Duoną. '’GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, kelksus 

Ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia Ir | kitu* miestus.

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

Tel. EVergreen 4-7142
SALDAINIŲ PALOCIUS 

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamIntas namie 16 geriausios Smetonos. ALUS 16 geriausių 

bravorų Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
J. GINKUS

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 nude 
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.

PAVASARIO BALIU RengiaAMERIKA
SEKMADIENĮ. BALANDŽIO APBIL16.1931
BALIAUS PROGRAMOJE: MARIANAPOLIO KOLEGIJOS STUDENTŲ VAIDINIMAS; DAINŲ, SMUIKO IR PIANO KONCERTAS SMAGŪS ŠOKIAI.

Brangūs skaitytojai! Jau 
paskutinį kartą kviečiame 
Jus atsilankyti į Amerikos 
Pavasario Balių, įvyksiantį 
šį sekmadienį, balandžio 16 
d., 4 vai. popiet, Labor Ly
ceum salėje, 949 Willoughby 
Ave., Brooklyne, visai arti 
Broadway ir Myrtle Ave.

Pavasario Baliaus progra
ma jau senokai skelbta, tad 
visiems gerai pažįstama. 
Programa tokios rūšies, ku
ri gali patenkinti visus — ir 
vaidinimą mėgstančius, ir 
dainas, ir smuiką, ir pianą 
ir... smagų pasilinksminimą. 
Tik prašom nesivėluoti — 
programos pradžia 4 vai. po
piet, o durys atdaros nuo 3 
vai. popiet.

Kreipiamės į Jus, Mielieji 
Skaitytojai, prašydami pa
remti Pavasario Balių visu 
nuoširdumu. Rengėjams te- sius, 
ko įdėti daug darbo, atlie- Programą užbaigus, visus

kant pasiruošiamuosius žy
gius, kad tik būtų užtikrin
tas pasisekimas.

Iš Marianapolio Kolegijos 
atvyksta 20 studentų, kurie 
suvaidins 4 veiksmų dramą 
„Už Tėvynės Laisvę”, vaiz
duojančią Lietuvos nepri
klausomybės kovų garbin
gus laikus. Šį veikalą jie vai
dino keliolikoje kolonijų ir 
visur jų vaidinimas susilau
kė gražiausio įvertinimo. 
Savo vaidinimą jie pratur
tins ir linksmomis dainomis.

Koncertinę programą iš
pildys šios meninės pajėgos: 
artistė Marijona KIŽYTĖ, 
smuikininkė Margarita DIG- 
RIŪTĖ, pianistai Mildreda 
ŽUDŽIŪTĖ ir Tadas ŠI
DLAUSKAS. Tai asmenybės, 
kurių savo srityje gabumai 
patenkins visus atsilankiu-

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 Krautuve — Mažos Išlaidos — Mažos Kainos

atsilankiusius linksmins Jo
no Navicko Nakties Pelėdų 
orkestras. Tikimasi, kad su
sirinks daug jaunimo, nes y- 
ra žinių ir iš New Jersey, 
kad ir iš ten atvyks. Visų 
laukiame, visus kviečiame, 
visiems iš anksto dėkojame!

— Amerikos Pavasario 
Baliaus bilietai bus parduo
dami šį sekmadienį prie baž
nyčios durų ir klebonijos 
raštinėje. Nusipirkite iš 
anksto.

— Bal. 6 d. mirė Domi
ninkas Volungevičius; ras
tas gaso nutroškintas. Kal
bama, kad jis jau seniai kei
stai elgdavosi.

— Šv. Vardo draugijos 
nariai ruošiasi dalyvauti vy
rų parade gegužės mėnesį.

— Kun. J. Balkūnas ir 
kun. P. Lekešis buvo išvykę 
šią savaitę į „Motinėlės” 
draugijos posėdį.

— Velykų atostogų parvy
ko klier. Ed. Niedzinskas iš 
Niagaros universiteto, Jonas 
Valantiejus ir Jonas Vilutis 
iš Marianapolio kolegijos, 

j klier. A. Pažereckas ir klier. 
Girnius iš Hutingtono semi-

, narijos.
į — Didžiojoj savaitėj lietu- 
, vių bažnyčia buvo labai gra- 
, žiai seselių pranciškonių iš
puošta. Kristaus Karstas 
skendo gėlėse. Velykose baž
nyčia per visas mišias buvo 
perpildyta žmonėmis. Moky
klos vaikučiai, kurių buvo 
per šimtą, dalyvavo pamal
dų procesijose. Choras buvo 
tinkamai pasiruošęs šven
tėms. Dalyvavo solistai M. 
Žemaitytė ir Vasiliauskas.

— Pasaulinė paroda bus 
formaliai prez. F. D. Roose* 
velto atidaryta bal. 30 d. 
2:30 vai. p.p. Atidarymo iš-, 
kilmėms garbės svečiu pa
kviestas ir kun. J. Balkūnas 
kaip Kunigų Vienybės pir
mininkas.

— Bal. 22 d. altoriaus vai
kai turės savo naudai bunko.

— Bal. 23 d. Vyčių 110 kp. 
dalyvaus savo metinėse šv. 
mišiose (9 vai.), priims ben
drai Komuniją ir turės pus
ryčius parapijos salėje. Po
piet vyčių apskritis posė
džiaus Maspethe. Vakare vy
čiai ruošia Monte Carlo va
karą.

— Bal. 23 d. 4 vai. p.p. 
kun. B. Pauliukas, O. P. pra
dės metines parapijos reko
lekcijas. Tęsis visą savaitę: 
rytais 9 ir vakarais 7:30 vai. 
Baigsis bal. 30 d.

lietuvių sporto žaidimų ra
teliuose pirmenybę, nepasi
liks ir vasaros sezone be 
darbo. Jie jau turi suorgani
zavę baseball komandą, kuri 
pradėjo pratimus. Kiekvieną 
trečiadienį Prospect parke 
jie turės žaidimus nuo 6 iki 
8 vai. vak. Kurie įdomauja- 
tės, prašomi atsilankyti į 
Prospect parko lygumą. Va
žiuoti geriausia iš Williams- 
burgo Franklin Ave. gatve- 
kariu ir išlipti prie Park 
Circle. Jų vieta bus Diamond

Velykų ryte par. choras 
gražiai bažnyčioje giedojo 
Velykų giesmes. Žmonių bu
vo pilnutėlė bažnyčia. Lietus 
su sniegu truputį sulaikė 
kai kuriuos „silpnesnius”, 
bet tvirtos valios žmonės ne
pabūgo. Jie nesibaidė pagar
binti Prisikėlusį iš grabo 
Kristų.

Did. savaitę bažnyčia bu
vo labai gražiai gėlėmis pa- 

i puošta. Tam uoliai darbavo- 
par. komanda, turėjo, galuti-' sį sesutės pranciškonės. Jos 
nį susirėmimą trečiadienį, dirbo nepaprastai sunkiai, 
bal. 12 d. McCaddin Hali. nes dvi turėjo priruošti ir 
Apie tai bus pranešta vėliau. mfįsų parapijos ir šv. Jurgio 

--------  bažnyčias.
Sodalietės sekmadienį 9 Ypač vaikučiai, dalyvavę 

vai. mišiose eis bendrai prie procesijoje, buvo gražiai iš- 
Komunijos. Labai gaila, kad lavinti. Čia teko daug darbo

Kellys — Broadway Motors yra didžiausias vartotų auto
mobilių dealeris Brooklyne. Šią savaitę Kellys — Broadway 
Motors siūlo jums didžiausius nupiginimus vartotų automo
bilių istorijoj. Mūsų automobiliai yra visiškai pertvarkyti ir 
kiekvienam pirkėjui duodama raštiška garantija.

ATEIKITE IR BŪSITE ĮTIKINTI
Chevrolet 4 dr. touring sedan
Ford 4 dr. sedan
Chevrolet coach
Cadilac coupe
Plymouth 4 dr. sedan
Dodge 4 dr. sedan
Pontiac 4 dr. sedan
Buick 4 dr. sedan
Chevrolet 4 dr. touring sedan
Ford 2 dr. sedan
Plymouth 4 dr. tuoring sedan
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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


