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Lenkijos laikraštis „Jutro 
Polski”, Lietuvai netekus 
Klaipėdos, rašė, kad Lietuva 
turėjo nusileisti Vokietijai, 
bet, sako laikraštis, klystų 
tas, kas manytų, kad Lietu
va susilauksianti Čekoslova
kijos likimo.

Tas pats laikraštis rašo, 
kad lietuviai nesą čekai ir 
kiekvienas, kas tik pažįsta 
lietuvių tautos psichologiją, 
žino, kad joje esama užsi- 
spyrumo, atkaklumo ir gar
bės jausmo.

Šios lenkų pastabos labai 
tikslios. Lietuva negalės su
silaukti Čekoslovakijos liki- 

-mo; ji be kovos jokiam 
grobuoniui nepasiduos. Turi
mos žinios iš Lietuvos, ypa
tingai kariuomenės vado 
gen. Raštikio pareiškimas, 
liudija, kad Lietuva kovos 
už dabartinių turimų žemių 
kiekvieną pėdą.
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Baigiant ruošti šį pusla
pį gauta patikimų žinių, kad 
balandžio 19 d. Vokietijos 
karo laivyno vadovybė iš
siuntė 15 karo laivų į Klai
pėdos uostą, kurį jie turėjo 
pasiekti bal. 20 d. Šiurpulin
ga žinia, bet nėra dar davi
nių, kam tie laivai ten siun
čiami. Klaipėdos uostas per 
mažas, kad jame rastų vie
tos tiek daug karinių laivų. 
Gal jie plaukios toli pakraš
čiuose, gal tai vokiečių pasi
ruošimas būti savo šiaurės 
sargyboje, gal tai tolimesnis 
grasinimas Lietuvai, Latvi
jai, gal... bePkas žino?

Šios ir kitos žinios rėkte 
rėkia, kad mūsų Tėvynė la
bai įtemptoje padėtyje, kad 
karo pavojai kasdien gresia. 
Visa tai negali nejaudinti 
išeivijos, kuri turi būti pasi
ruošus visokiems galimu
mams ir netikėtumams.

Kazimieras Krušinskas, „Amerikos” lei
dėjoj bendrovės pirmininkas, išeivijos visuo
meninės veiklos veteranas, šiemet sulaukiąs 
40 metų sukakties, kai aktyviai dirba išei
vijoje visuomeninį darbą, šios sukakties 
proga, p. Krušinskui pagerbti balandžio 29 
d. Brooklyne, Apreiškimo par. salėje, ren
giama iškilminga vakarienė, kurioje daly
vaus aukšti svečiai iš tolimos Chicagos ir iš 
kitur. K. Krušinskas ilgą laiką dirbo ir da
bar tebedirba lietuvių katalikų visuomenės 
priešaky. Ypatingai jam daug teko dirbti 
Lietuvos nepriklausomybės kovų laikais 
prie Tautos Fondo ir kitose Lietuvai daug 
pagelbėjusiose įstaigose.

K. Krušinskui pagerbti vakarienės rengi
mo komisija nuoširdžiai kviečia lietuvius 
joje dalyvauti. Pagerbkime asmenį, didžiai 
nusipelniusį Bažnyčiai, Lietuvai ir visai Lie
tuvių Tautai. Bilietų galima gauti „Ameri
kos” administracijoje ir pas platintojus.

kitaip supranta, bet ar gali
ma ieškoti juose kokių „už
nugarių”, lai sprendžia kiti.
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New York. — Pasaulinės 
parodos iškilmingas atidary 
mas įvyks sekmadienį, ba
landžio 30 d. Į iškilmes at
vyks ir prezidentas Roose
velt. Jau yra atvykę visų 
parodoje dalyvaujančių tau
tų skyrių generaliniai komi
sarai. Lietuvos skyriaus 
gen. komisaras M. Avietie- 
naitė atvyko balandžio 14 d. 
ir dabar prižiūri galutinį 
Lietuvos skyriaus įrengimą.

Parodos atidaryme įvyks 
įvairių tautų paradas, ku
riame bus atstovaujama 
toms tautoms, kurios daly
vauja parodoje. Lietuviams 
atstovaus tautiškais kostiu
mais apsirengusi 50 asmenų 
grupė. Pirmą kartą pasiro
dys ir vyrai tautiškais dra
bužiais.

LINDBERGH PAIMTAS Į 
KARIUOMENĘ

Kaunas. — Vyriausybė 
Tautos Ūkio Tarybos pirmi
ninku patvirtino finansų mi- 
nisterį atsargos generolą J. 
Sutku, o jo pavaduotoju J. 
Tūbelį. Taryba savo darbą 
pradėjo balandžio 17 d.

SEIMO SESIJA 
UŽDARYTA

Kaunas. — Balandžio 15 
d. ministeris pirmininkas 
gen. Černius uždarė seimo 
pavasario sesiją. Kada bus 
nauja seimo posėdžių sesija, 
šiuo tarpu nežinoma.

NAUJAS 
DEPARTAMENTAS

Hitleris Atsakys Rooseveltni
VYRIAUSYBĖ
NEPASIKEITĖ

Išeivijos lietuvių bendra 
atstovybė, jungianti Lietu
vai ir lietuvių tautai ištiki
mas sroves ar grupes, giliai 
tikime, būtina. Gaila, kad 
„Darbininkas”, remdamasis 
tik praeities nemaloniais pa
tyrimais, iš anksto pasisako 
prieš pastangas sudaryti 
bendrą lietuvių atstovybę, 
kuri galėtų labai naudingą 
tautai darbą atlikti tokiais 
klausimais, kur reikalingas 
vieningas tautos balsas.

Šiomis dienomis čekų ir 
slovakų katalikų ir tautinės 
organizacijos Amerikoje 
jungiasi draugėn bendram 
savo tautos darbui. Gegužės 
19 — 22 d.d. Chicagoje į- 
vyks milžiniškas airių kon
gresas vieningai tautinei ai
rių tarybai sudaryti. Airiai 
katalikai nevengia dirbti ir 
su kitaip mąstančiais ai
riais, jei tik šiems rūpi ai
rių tautos ir Airijos gerove.

„Darbininkas” mūsų pa
stangose sudaryti Amerikos 
Lietuvių Tarybą be jokio pa
mato meta įtarimo šešėlį, ra
šydamas nieku nepagrįstą 
tokį sakinį: „Atrodo, kad 
čia kas užnugary pasislėpęs, 
suka ratą į savo pusę”.

„Darbininkui” atvira šir
dimi šių žodžių rašytojas 
gali pasakyti, kad vieninte
liu „užnugariu” ar už jo 
„pasislėpusiu” minėtose pa
stangose yra niekas kitas, 
kaip tik Tėvynės ir Tautos 
meilė. Jaunesni tą meilę gal

Stalino sekėjai vis kartoja 
nudėvėtą giesmę, kad Sovie
tų raudonoji kariuomenė ga
linti būti geriausia talkinin
ke mažesnėms valstybėms 
prieš grobikus. Bet kodėl 
Sovietai nieko neveikė, kad 
jų kaimynystėje Rumunija 
priversta pasižadėti ekono
miniai tarnauti Vokietijai, 
kai Japonija Sovietų kaimy
nę Kiniją ir dabar lupinėja?

Atsakymą gal nesunku su
rasti. Prancūzų generolas 
Gueriot neseniai paskelbė 
apie Sovietų kariuomenės 
„valymą”:

Sušaudyti, laikomi kalėji
muose arba išsiųsti: iš 5 
maršalų 3 (Tuchačevskis. 
Bliucheris ir Jegorovas); 27 
generolai: Alksnis, Ameli
nas, Bielovas, Diakonovas, 
Dubovoj, Dybenko, Eidema- 
nas, Feldmanas, Fišmanas. 
Garkevi, Gamarnikas, Gor- 
bačevas, Greznovas, Germa- 
novičius, Kaširinas, Kuiby- 
šovas, Korkas, Levandov- 
skis, Muralovas, Uborevi- 
čius, Petrovskis, Primako
vas, Putna, Semionovas. Sa- 
franovas, Viencovas ir Jaki- 
ras; 18 admirolu: Aleksan
drovas, Žervė, Disenhofas, 
Dušenovas, Choroškinas, 
Ivanovas. Kirejevas. Kodec- 
kis. Levčenko. Kudrii. Mr- 
klevičius. Orlovas. Petrovas 
cuvknvas. Smirnovas. Vikto
rovas ir Junaševas.

Kokios reikšmės grali turė
ti armiia. kurioi tiek daug 
..išdaviku” randama?

Klaipėda. — Lietuvos vy
riausybė perleido Vokietijai 
Klaipėdos krašto geležinke
lio liniją, kurios ilgis siekia 
beveik 86 mylias. Vokie
čiams atitenka ne tik gele
žinkelio linija, bet ir 17 gar
vežių, 30 keleivinių ir 130 
prekinių vagonų. Nuo ge
gužės 1 d. Klaipėdos krašte 
pradės veikti Vokietijos ge
ležinkelių tarifai.

Kol uoste bus įrengta Lie
tuvai laisva zona, Lietuvos 
prekės nuo Bajorų stoties 
iki Klaipėdos uosto bus siun
čiamos uždarytuose vago
nuose.

ISPANIJOJE PALEIDŽIA
MA KARIUOMENĖ

Burgos. — Gen. Franco 
šią savaitę pradėjo mažinti 
savo kariuomenę, šiomis die
nomis iš kariuomenės paleis
ta apie 200,000 karių iš įvai
rių Ispanijos dalių. Daugiau 
kariuomenės bus paleista po 
gegužės 15 d., kai įvyks per
galės paradas Madride.

Paleisti kariai siunčiami 
į namus, kur jų laukia dide
lis Ispanijos atstatymo dar
bas.

WPA DARBININKŲ
VADAS KOMUNISTAS

— Kaune labai gražiai pa
minėta kareivio Prano Ei
mučio 20 metų mirties su
kaktuvės.

Washington. — Tautos at
stovų vienos komisijos, tyri
nėjančios WPA darbininkų 
veiklą, posėdyje WPA darbi
ninkų sąjungos sekretorius 
— iždininkas Herbert Ben
jamin prisipažino esąs ko
munistų partijos narys. Be 
to, jis pareiškė, kad dar keli 
sąjungos įžymūs vadai taip 
pat komunistai.

Washington. — Ką tik su
grįžęs iš užsienio lakūnas 
pulk. Charles A. Lindbergh 
pašauktas į aktyvią kariuo
menę ir paskirtas į kariuo
menės aviaciją, kur jam pa
vestos labai atsakingos pa
reigos. Manoma, kad Lind
bergh turi tiksliausias ži
nias apie Prancūzijos, Angli
jos, Vokietijos ir Rusijos 
karo aviaciją, todėl jo pa
tyrimai gali būti labai nau
dingi šios šalies tarnyboje.

Šią savaitę Lindbergh tu
rėjo liudyti senato komisijos 
posėdyje ir pareikšti savo 
nuomonę dėl pramatomo 
neutralumo įstatymo pakei
timo, bet dabar, kai jis yra 
ne atsargos karys, jo liudi
jimas galės būti tiktai ne
viešo pobūdžio.

BENEŠĄS SUDARYSIĄS 
ČEKŲ KOMITETĄ

Kaunas. — Panaikinus Vi
suomeninio Darbo Vadybą, 
prie vidaus reikalų ministe
rijos steigiamas spaudos ir 
draugijų departamentas. 
17DV buvo Ivgf ir atskira mi
nisterija, kuri rūpinosi vy
riausybės propaganda. Pa
naikinus šia įstaigą, valsty
bės iždas sutaupys nemažas 
sumas.

Kaunas. — Paskelbtos 
amerikiečių spaudoje žinios 
apie ministerio pirm, gene
rolo Černiaus ir vidaus rei
kalu ministerio gen. Skučo 
pasitraukimą netikros. Abu 
ministerial eina savo parei
gas. Jie tik išėjo iš kariuo
menės i atsargą; šis faktas 
ir galėjo suklaidinti ameri
kiečiu spaudos agentūrą.

Nauja vyriausybė iš viso 
krašto gauna daugybes svei
kinimų. Visi gyventojai no
riai aukoja Ginklų Fondui. 
Šiomis dienomis jau baigia
mas rinkti antras milijonas 
litų.

SUDEGĖ PRANCŪZŲ 
LAIVAS PARIS

PAPEN GRAŽINTAS Į 
TARNYBĄ

Berlynas. — Buvęs Vokie
tijos kancleris Franz von 
Papen. priruošes Austrijos 
nanaikinima. būdamas Vo
kietijos ambasadorium Aus
trijoje. vėl gražintas i diplo
matine tarnyba. Šiomis die
nomis jis paskirtas Vokieti
jos ambasadorium Turkijai, 
šis paskvrimas rodo, kad 
Hitleris nori užbėgti ang
lams už akiu ir apsaugoti 
Turkija savo reikalams. An- 
ą-liia iki šiol dar nėra užtik
rinusi Turkijai paramos, jei 
i a užpultų Vokietija ar Ita
lija.

Havre. — Balandžio 19 d. 
Havre uoste sudegė Prancū
zijos keleivinis laivas „Pa
ris”, 37,000 tonų, trečias pa
gal didumą. Gaisro nuosto
liai labai dideli. Laive buvo 
sukrauti prancūzų meno kū
riniai. skirti Pasaulinei Pa
rodai. bet jie išgelbėti.

Gaisro priežastis dar ne
aiški: suimtas vienas darbi
ninkas italas, įtariamas sa
botaže.

LIETUVOS BIUDŽETAS 
PERT&ARKOMAS

Kaunas. — Šiomis dieno
mis vvriausvbė pertvarko 
valstvbės biudžetą (valsty
bės pajamų ir išlaidu metine 
samatą). prisitaikindama 
prie nauju valstybės ekono
miniu sąlvgu ryšium su 
Klaipėdos krašto netekimu. 
Pertvarkant biudžetą, prisi
laikoma didžiausio taupumo.

Chicago. — čekų ir slova
kų tautinės ir katalikų or
ganizacijos šiomis dienomis 
nori sudaryti komitetą Če
koslovakijos nepriklausomy
bei atgauti. Buvęs preziden
tas Benešąs tuo darbu labai 
susidomėjęs ir manoma, kad 
jis bus minimo komiteto 
priešakyje. Narių skaičiuje 
numatomi velionio preziden
to Masaryko sūnus, atstovas 
Jungt. Amerikos Valstybėse 
Hurban ir kiti.

VENGRIJA LAIKYSIS 
ITALIJOS

Roma. — Šią savaitę Ita
lijoje viešėjo Vengrijos mi- 
nisteris pirmininkas drauge 
su užsienio reikalų ministe- 
riu. Iškilmingose vaišėse 
Vengrijos premjeras pareiš
kė, kad Vengrija laikysis 
vieningai su Romos-Berlyno 
ašimi, t. y. su Italija ir Vo
kietija.

Apie ką vengrų valstybi
ninkai tarėsi su Mussoliniu. 
nežinoma, nes viešai neskel
biama, bet manoma, kad 
vengrai turi vilčių gauti te
ritorijos iš Rumunijos ir Ju
goslavijos.

Šią savaitę Romoje lau
kiama ir Rumunijos užsienio 
reikalų ministerio, kurs šiuo 
metu lankosi Berlyne.

— Tarp Lietuvos ir Ar
gentinos pasirašyta preky
bos sutartis.

Pagelbėkime Klaipėdiečiams
Iš Klaipėdos krašto turėjo 

pabėgti ar persikelti į Didž. 
Lietuvą apie 15,000 žmonių. 
Daugelio jų būklė nepapras
tai sunki. Kaune susidarė 
Klaipėdos krašto nukentėju- 
siems šelpti komitetas, į ku
rį įėjo įvairių organizacijų 
atstovai. Komiteto pirminin
kas yra Dr. J. Alekna, Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus 
pirmininkas. Steigiami ko
miteto skyriai ir kituose 
miestuose, kur tiktai yra 
Klaipėdos pabėgėlių. Klaipė
dos krašto nukentėjusiems 
šelpti komitetas paskelbė 
visuomenei šitokį atsišauki
mą:

Lietuvės, Lietuviai!
Tūkstančiai Klaipėdos 

krašto lietuvių yra likę be 
pastogės ir darbo. Metais 
sukurti namų židiniai, pa
miltas pajūrio įstaigose dar
bas — visa tai staiga yra 
jiems išnykę, ir daugelis y- 
fa atsidūrę didžiausiame 
skurde.

Lietuvai kiekvienas lietu
vis yra brangus, o ypatingai 
tie turi būti brangūs, kurie 
ne visados palankiose sąly
gose dirbo mūsų seno pajū
rio atstatymo ir įsitvirtini
mo darba. Dabar ne iš savos 
valios Lietuvos gilumon 
grįždami, jie ateina didelėje 
tautinėje kovoje įgrūdinti.

Visi gyvenam nelengvą 
metą, pilną rimtų rūpesčių, 
bet turime susispausti, kiek
vienas atverti širdį nukentė
jusiam pajūrio lietuviui.

Juo nuoširdžiau ir grei
čiau mes klaipėdiškiams nu
kentėjusiems padėsime, tuo 
greičiau sušvelnės gilios 
žaizdos skausmas. Gaji ir 
stipri tauta turi parodyti, 
kad ji moka apgydyti visus 
savo negalavimus. Mūsų tau
ta kiekvienoje audroje turi 
pasireikšti sveika ir kiekvie
no lietuvio patriotiškumu ir 
pasiryžimu neįveikiama.

Kiekviena auka šiuo metu 
bus ne tik materiale, bet 
taip pat ir didelė moralė pa
galba.

Komiteto adresas:
Lithuania. Kaunas, Kęstu

čio g-vė 8. Klaipėdos Krašto 
Nukentėjusiems Šelpti Ko
mitetas.

Berlynas. — Kitą savaitę 
Hitleris šaukia nacių reichs
tagą (tautos atstovybę), ku
rio posėdyje jis pasakys kal
bą, kaip atsakymą į prezi
dento Roosevelto siūlymą 
užtikrinti taiką pasaulyje 
bent dešimčiai metų, nepuo
lant nei vienos valstybės. 
Roosevelt savo laišką skyrė 
Hitleriui ir Mussoliniui, bet 
jis paskelbtas viso pasaulio 
spaudoje. Vokiečių ir italų 
spauda prezidento Roosevel
to laišką sutiko labai nepa
lankiai; jų spauda Roosevel- 
tą vadina demagogu ir pan. 
Nepalankiai sutiko ir veng
rų ir ispanų spauda.

Lietuvoje pasiūlymas su
tiktas labai palankiai, bet 
ir skeptiškai. Prancūzų ir 
anglų spauda labai karštai 
sveikina Roosevelto žygį.

Rooseveltas savo laiške 
kreipėsi į Hitlerį ir Mussoli- 
nį, nurodydamas, kad pa
saulis slenka į naujo didelio 
karo pavojų, kurio galima 
išvengti, jei bus parodyta 
geros valios. Jis prašo abie
jų diktatorių užtikrinimo, 
kad per 10 metų nebus už
pulta nei viena iš jo išskai
čiuotos 31 valstybės. Tame 
sąraše įtraukta ir Lietuva. 
Jei abu diktatoriai pritartų 
Roosevelto minčiai, jis pats 
imtųsi iniciatyvos sušaukti 
pasaulinę konferenciją, ku
rioje būtų galima apsvarsty
ti, kaip sumažinti ginklavi
mąsi.

Iš Mussolinio tiesiogiai 
dar negauta jokio atsakymo. 
Manoma, kad Hitleris savo 
kalboje pasakys abiejų dik
tatorių vieningą mintį. Nu
matoma, kad Hitleris nuro
dys Rooseveltui, kad Vokie
tijai dar maža žemių, kad 
jai būtinai reikalingos kolo
nijos.

Balandžio 20 d. Hitleris 
minėjo savo amžiaus 50 me
tų sukaktį. Ta proga Berly
ne ir visoje Vokietijoje su
ruoštos milžiniškos iškilmės, 
kariuomenės paradai ir t.t. 
Buvo atvykusiu užsienio val
stybių atstovai. Lietuvai to
se iškilmėse atstovavęs pats 
kariuomenės vadas gen. Raš
tikis ir Kauno miesto bur
mistras A. Merkys. Kviestos 
buvo ir Latvija su Estija.

ANGLIJA UŽTIKRINA
SAUGUMĄ

PASIDALINO GYNIMO 
VIETOMIS

Paryžius. — Prancūzijos 
ir Anglijos laivynų vadovy
bės pasidalino Vidužemių 
jūros gynimo vietas į dvi 
dalis. Karo atsitikime, pran
cūzų karo laivams tektų gin
ti vakarų pusę, o anglams 
— rytų.

Londonas. — Anglijos vy
riausybė, užtikrinusi savo 
paramą Lenkijai, Rumunijai 
ir Graikijai, jei jos būtų už
pultos, rūpinasi savo para
mos tinklą dar padidinti. Šią 
savaitę premjeras Chamber- 
lain pareiškė, kad Anglijai 
rūpi ir Olandijos, Šveicarijos 
ir Danijos nepriklausomy
bės.

Šiuo metu Anglija veda 
derybas su Sovietų Rusija 
dėl bendro gynimosi. Sovie
tų atstovas Londone Mais- 
kis šią savaitę išvyko į Mas
kvą painformuoti savo vy
riausybės ir gauti naujų nu
rodymų deryboms. Sov. Ru
sija jau yra pasisakiusi, kad, 
užpuolimo metu, ji padėtų 
Lenkijai ir Rumunijai savo 
karo orlaiviais.

BreoUji.Il
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Atplėšimas Klaipėdos kra
što nuo Lietuvos labai skau
džiai sukrėtė mūsų tautą. 
Iš spaudos ir šiaip jau pra
nešimų sužinome, kad Lie
tuvos žmonės, lyg ir nujaus
dami artėjančią dar didesnę 
audrą, vienijasi, rengiasi 
apsigynimui, kloja Ginklų 
Fondui paskutinius savo 
centus ir šiaip jau brangeny
bes. Jaunimas savo laisvu 
noru siūlosi stoti į kariuo
menės ir šaulių eiles.

Tos žinios mus jaudina. 
Jos yra garantija, kad, esant 
tokiam užsidegimui ir ryž
tingumui ginti savo laisvę ir 
nepriklausomybę, tauta ne
žus. „Laisvės ragavę, ver
gais nebebūsim!” — tai dau
gumos nusistatymas Lietu
voje.

Nėra abejonės, kad ir mes, 
Amerikos lietuviai, esame 
tokio pat nusistatymo, kaip 
ir mūsų seserys ir broliai tė
vynėje Lietuvoje. Tiesa, išti
kus pavojui, mums nebus 
galimybių imti į rankas gin
klą ginti Lietuvą, bet mes 
galime kitokiais būdais prie 
tautos reikalų gynimo prisi
dėti. Kaip tą galime padary
ti, berods, ir rašyti apie tai 
nereikia. Juk dauguma atsi
mename tuos laikus, kuomet 
amerikiečiai ne doleriais, 
bot šimtinėmis klojo Lietu
vos nepriklausomybės reika
lams ir kovai su užpuolikais. 
Tais laikais vien tik į Tau
tos Fondą sudėjome virš pu
sės milijono dolerių, daug 
kitokiais keliais į Lietuvą 
pasiuntėme, už du milijonus 
dolerių Laisvės Paskolos, 
Ponų išpirkome, nemažai į 
aukso sidabro fondą sudėjo
me Lietuvos valiutai sustip
rinti, stipriai parėmėme tau
te s kultūros reikalus.

Tauta šiandien ir vėl šau
kiasi į savo sūnus ir dukte
rs, prašydama ne vien bu
dėti, bet jau dirbti ir auko
tis, nes jos padangėje slan
kioja tamsūs debesys. Jos 
vadai ragina mus nenusi
minti, neužsikrėsti pavojin
gu beviltiškumu, bet iš visų 
savo jėgų stoti į darbą ir 
f sietuvos gynimui aukoti 
tiek, kiek tik išgalės leidžia.

Šiomis dienomis Lietuva 
ant savo rankų turi kelias 
dešimtis tūkstančių Klaipė
dos krašto tremtinių, ku
riuos reikia aprūpinti pasto
ge ir duonos kąsniu. Be to, 
visas jėgas reikia įtempti 
krašto apsigynimo stiprini
mui. Tauta yra pasiryžusi 
nė vienos žemės pėdos prie
šams nebeužleisti. Jei kas 
kėsinsis, lietuviai gins savo 
žemę, savo laisvę ir nepri
klausomybę ligi paskutinio 
kraujo lašo. Tą sužinome iš 
vyriausybės, kariuomenės 
vadovybes ir organizacijų 
pareiškimų. Dėl to ir mes, 
š>o krašto lietuviai, būdami 
tos pačios tautos vaikai, to 
paties kraujo žmonėmis, 
negalime nuošaliai stovėti ir

nieko neveikdami žiūrėti, 
ka’p tauta mobilizuoja vi
sas savo jėgas gynimui bran
giausio savo turto — lais
vės ir nepriklausomybės, nes 
tas turtas įsigyti jai labai 
brangiai kainavo. Visų mūsų 
pareiga, nežiūrint kur gyve
name, šiandien dirbti ir au
koti.

Šiuo atsišaukimu žemiau 
pasirašiusieji ragina A. L. 
R. K. Federacijos skyrius ir 
visus kolonijų veikėjus tuoj 
imtis darbo stipriai susior
ganizuoti ir rinkti aukas ir 
Klaipėdos tremtiniams ir 
Lietuvos Apsigynimo Fon
dui. Sudarykite kolonijose 
Tautos Fondo skyrius, į- 
t raukdami į juos tautiškai 
nusiteikusias draugijas. Vi
sur tuoj reikia rengti pra
kalbas. Surinktas aukas tuoj 
siųskite į Tautos Fondą, iš
rašant Čekius iždininko kun. 
Ig. Albavičiaus vardu, pa
siųsdami sekretoriaus L. Ši
mučio adresu: 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago, Hl.

Atsiž\ elgdami į susida
riusią '* arptautinę padėtį 
Europoje ir į pavojus, kokie 
gali ištikti Lietuvą, atsikrei
piame i visus tautiečius, pra
šydami aukoti Lietuvos ap
sigynimui per Tautos Fon
da bent vienos dienos uždar
bi.

Balandžio 29 d., Brooklyn, 
N. Y., /vyks ALRK. Federa
cijos ir Tautos Fondo centro 
valdybos susirinkimas, ku
riame bus nustatyti tolimes
ni veikimo planai ir katali
kų santykiai bei bendradar
biavimo galimybės su kito
mis lietuvių srovėmis.

Tautiečiai, gyvename to
kiu momentu, kuris reika
lauja iš mūsų didelio darbo 
ir pasiaukojimo!

ALRK. Federacijos valdy- 
na:

Dr. A. Rakauskas, 
pirmininkas

Kun. Ig. Albavičius,
iždininkas

Leonardas Šimutis, 
sekretorius

Prūsų Lietuvoje dar daug 
gyvenamų vietų turi lietu
viškus vardus, kuriuos na
ciai naikina visu įnirtimu. 
Šiomis dienomis Pakalnes 
apygarda pavadinta Elch- 
niederung. Ištisos eiles upių 
(Rėžupės, Pasakėlio, Virš- 
upės ir t.t.) vardai pakeisti 
vokiškais. Vokietinami ir 
Tilžės priemiesčių vardai.

Naikindami lietuviškus 
vardus, vokiečiai tikisi iš
naikinti lietuviškumo žy
mes žemėse, kurios per 
šimtmečius buvo lietuviškos 
ir lietuviams priklausė. Len
gva vietas kitaip pavadinti, 
bet išstumti lietuvišką krau
ją iš lietuvio gyslų netaip 
lengva; ne lengva ir išplėšti 
lietuviui lietuvišką širdį, ku
ri tik Lietuvai ir lietuvių 
tautai plaka.

— Bendrovė „Inkaras” 
šiemet, sumažėjus gamybai, 
atleido apie 150 darbininkų. 
Atleisti darbininkai patenka 
sunkion padėtin, nes pasta
ruoju laiku, daugeliui darbi
ninkų atvykus iš Klaipėdos, 
Kaune labai sunku gauti 
darbo.

— Atšilus orui prasidėjo 
statybos sezonas. Prie Tau
pomųjų Valstybės Kasų rū
mų statybos .priimta kelias
dešimt darbininkų.

— Vilijampolėje du į’mo- 
nininkai rengiasi statyti dvi- 
račiij fabriką. Dviračiai bus 
gaminami pritaikinti Lietu
vos keliams ir, kas svarbiau
sia, bus žymiai pigesni.

— Zarasų visuomenė Ve
lykų švenčių proga sušelpė 
neturtinguosius darbininkus. 
Turtingieji aukojo pinigais 
ir daiktais. Prie šio darbo 
taip pat prisideda ir Žiemos 
Globos komitetas.

— Paskutiniu laiku Jona
voje atidaryta valstybinė 
biblioteka, kurios vedėju pa
skirtas rašytojas Marcinke
vičius.

— Panevėžio berniukų 
gimnazijos gimnastikos sa
lės patalpos užimamos Klai
pėdos pedagoginiam institu
tui. Minėtoj salėj jau atvež
ti instituto bendrabučio bal
dai.

— Netekus Klaipėdos kra
što, sklandymo mokyklą iš 
Nidos mano perkelti į Zara
sų apskr., nes čia sklandy
mui yra geriausios sąlygos.

— Šiaulių miesto burmist
ras, rūpindamasis geresniu 
medicinos pagalbos teikimu, 
pertvarkė medicinos skyrių.

— Taupumo sumetimais, 
Valstybės Prezidentas suma
žino sau algą 17^ proc., o 
seimas ir vyriausybė 10 pro
centų.

— Šiomis dienomis panai
kinta Visuomeninio Darbo 
Vadyba, kuri atlikdavo tau
tininkų vyriausybės propa
gandą ir prižiūrėdavo spau
dą.

— Šiomis dienomis vy
riausybė priėmė Tautos Ūkio 
Tarybos statutą.

— Prie vidaus reikalų mi
nisterijos sudaromas Krašto 
Statytos Komitetas, kurio 
svarbiausia pareiga bus ska
tinti Lietuvos atstatymą. 
Ypatingai Komitetas dės pa
stangų aprūpinti namais 
darbininkus, žemesniuosius 
valdininkus ir ūkininkus.

— Lietuvių mokytojų su
važiavime ministeris pirmi
ninkas generolas Černius ir 
švietimo ministeris dr. Bis
tras savo kalbose pabrėžė 
nuoširdžios tautos vienybės 
ir krašto gynimo stiprinimo 
reikalą.

— Šiomis dienomis užsie
niuose paskleisti gandai apie 
sąmokslą Kaune yra piktas 
prasimanymas, todėl ir jokių 
areštų negalėjo būti.

— Gataučių km., Linku
vos vi., Keršnių kanale pa
skendo grįždamas iš turgaus 
neblaivus pil. Tuomas, 70 m. 
amžiaus. Paskendusį rado 
giminaičiai ir pasigabeno 
namo palaidoti.

— Neseniai netoli Alekso
to ant plento rastas suvaži
nėtas nepilnametis Garlia
vos miesto gyv. Pranckevi- 
čius. Jam sulaužyta koja ir 
sužalotas kūnas. Sprendžia
ma, kad jį suvažinėjo lengva 
mašina. Pasislėpęs šoferis 
stropiai ieškomas.

— Marijampolėje šauliams 
buvo suruošti sanitarijos 
kursai, kuriuose dalyvavo 
šaulių iš visų būrių.

— Į Alytaus šilus atva
žiuoja daug vasarotojų tai
syti sveikatos. Tie šilai la
bai gerai veikia į sergančius 
džiova.

— Ūkio Bankas Kaune 
Ginklų Fondui paaukojo 15,- 
000 litų.

— Suvalkų Kalvarijoj įvy
ko apie 10 gaisrų. Manoma, 
kad padeginėjo koks psicho
patas. Policija padegėjo 
stropiai ieško.

— Kovo 26 d. Vilniuje 
Vytauto Didžiojo gimnazijos 
salėje turėjo būti lietuviškas 
spektaklis. Jį rengė Lietuvių 
Meno ir Literatūros draugi
ja. Deja, spektaklis neįvyko, 
nes Vilniaus miesto storasti- 
ja nedavė leidimo.

— Vilkaviškio apskr. savi
valdybė šiais metais yra už
sibrėžusi pastatyti tris nau
jus tiltus.

— Šią vasarą bus galuti
nai baigta statyti ir atlikti 
vidaus įrengimai Biržų pra
džios mokyklai. Mokykla 
bus 10 komplektų, moder
niai įrengta.

— Šilavoto bažnytkaimis 
ir apylinkė yra toli nuo ap
skrities ir kitų miestų, šios 
vietos gyventojai labiausiai 
kenčia neturėdami medici
nos pagalbos. Tad nutarta 
Šilavote atidaryti sveikatos 
punktą.

— Linkuvos valse, savi
valdybė šauliams perleido 
didžiulį pastatą, kurį šauliai 
atremontavę turės nuosavus 
namus. Šiuose namuose nu
matyta įrengti didžiulę salę 
ir kt.

— Kretingos gyventojai 
daro žygių, kad iš Klaipėdos 
Vytauto D. gimnazija būtų 
perkelta į Kretingą. Kretin
goje yra Tėvų Pranciškonų 
gimnazija, bet ne visiems 
prieinama.

— Šiaulių miesto burmist
ras P. Linkevičius ypatingai 
rūpinasi Šiaulių miesto tvar
kymu bei gražinimu. Visai 
gražiai sutvarkytos Vilniaus 
ir Tilžės gatvės.

— Vabalninko sveikatos 
punkto gydytoja Pranė Ste- 
ponaitė — Vasiliūnienė išvy
ko į Paryžių, kur mano vie
nus metus specializuotis.

— Grūdų supirkimas šiuo 
metu nutrauktas. Iki supir
kimo sustabdymo ūkininkai 
naujo derliaus grūdų į pir- 
kyklas suvežė: kviečių — 
32,390 tonų, rugių — 61,466 
tonų, miežių 16,552 — avižų 
— 30,965 tonus.

— Kretingos apskrities 
valdyba, statydama pradžios 
mokyklai rūmus, pastatė ir 
įrengė puikią, gana erdvią 
salę, kuri jau naudojama.

— Šiaulių moterų rinkti
nės tarybos iniciatyva Ma
rijampolėje atidarytas svei
katos centras, kuris dau
giausia rūpinsis motinų ir 
vaikų medicinos pagalba.

— Lietuvos krepšininkai 
smarkiai aplošė švedų krep
šininkus. Švedai parodė daug 
pajėgumo.

— Alytus iš nedidelio mie
stelio virto gražiu, kultūrin
gu miestu, turinčiu per 10,- 
000 gyventojų. Alytus dabar 
yra Dzūkijos krašto kultūri
nis centras su visa eile mok
slo ir administracijos įstai
gų. Alytuje yra 5 aukštes
niosios mokyklos: gimnazi
ja, amatų, miškininkų, že
mės ūkio mokyklos.

— Žemės Ūkio Rūmai su
ruošė Kudirkos Namiesty 
dvisavaitinius ūkininkams 
kursus. Kursuose dėstoma 
smulkiųjų ūkio šakų daly
kai.

Mažoji Gėlelė ir Dabartinis 
Pasaulis

sų- 
ir

Šventoji Teresėlė ir 
vaikiškumas

Iš žmonių geriausiai 
pranta Kristų vaikai
šventieji. Jie Jį supranta, 
be abejonės, dėl to, kad tiek 
daug bendro su Juo turi.

Kas gali užmiršti Kristų 
tarp vaikų, prašantį Apaš
talų leisti jiems ateiti pas 
Jį, glaudžiantį juos prie sa
vo širdies, sugrąžinantį mi
rusį vaiką jo motinai, mi
rusią mergaitę tėvui, klau
santį iš vaikų krūtinių Ver
bų sekmadienį tuos sveiki
nimo šauksmus, kurių neno
rėjo teikti Jam kunigai ir 
dideli žmonės. Tų vaikų ne
kaltumas buvo atspindys Jo 
tobulo skaistumo, o jų vai
kiškos širdys taip nusižemi
no, kad pripažino Jį Moky
toju ir Jį garbino.

Todėl šventieji, atsiminę, 
kad Jis sakė: „Jei jūs ne
tapsite kaip maži vaikeliai, 
jūs neįeisite į Dangaus ka
ralystę”, stengėsi iš vaikų 
išmokti jų sielų skaistumo, 
jų prigimtos ir pasitikinčios 
meilės, jų visiško nekaltu
mo, jų paprasto pasitikėji
mo ir tikėjimo.

Mes matome mūsų Mažą
ją Gėlelę, šv. Teresėlę, pir
miausia kaip meilingą kūdi
kėlį, šviesiaplaukę, mėlyna
kę, karalaitę savo tėvų na
muose, kuri pagavo savųjų 
širdis, kaip vėliau ji buvo 
gėlelė Dievo darželyje, ma
žytė balta rožė, kelianti sa
vo kvapsnį šypsenoje Die
vui. Nekaltumas, toji gražy
bė, daranti kūdikystę taip 
malonią, jos nei valandėlei 
nebuvo prarastas, ir nuo va
landėlės jos proto užtekėji
mo ji su kūdikišku pasitikė
jimu nuolat vaizdavosi Kris
taus Kūdikėlio žaislų drau
ge. Kai kiti vaikai s va jote 
svajojo apie kokius nors pa
sakų asmenis, ji įsivaizduo
davo visuomet žaidžianti su 
Jėzumi. Ji buvo „Jėzaus žai
slelis”, mėtomas, užmiršta
mas ir net daužomas dienos 
žaislų metu, bet glaudžiai 
spaudžiama prie širdies, kai 
pailsęs Kūdikėlis užmigda
vo.

Į savo religinį gyvenimą 
ji pernešė tą patį gražų kū
dikiškumą. Jos nekaltybė su 
metais augo, o jaunystės 
saldus paprastumas didėjo, 
kai kaskart darėsi panašes
nė į Kristaus nurodytą pa
vyzdį, kai liepė visiems tap
ti mažais vaikeliais. Ar jai 
pasitaikė nuvargus dėl sun
kaus Karmelietės gyvenimo 
užsnūsti besimeldžiant? Bai
mė jos neėmė: „Tėvas myli 
savo kūdikį lygiai miegantį, 
kaip ir pabudusį, o mano 
Dangiškasis Tėvas myli sa
vo kūdikėlį ir kada ji negali 
galvelės pakelti iš nuovar
gio”. Kiti tebučiuoja Nu
kryžiuoto kojas, ji su kūdi
kio pasitikėjimu bučiuoja 
šventą veidą. Jos buvo kūdi
kio nusižeminimas, remia
mas kūdikio įsitikinimu sa
vo tėvo visagalybe: „Aš pa
ti nieko negaliu, mano gi ■ 
Tėvas viską gali. Aš vos 
mažytė gėlelė, o Jis didis 
Daržininkas”.

Nenuostabu, kad Kristus, 
galima sakyti, prisijungė 
prie jos žaidimo, žadino jos 
vaikiškumą ir gražiu ste
buklu ją pradžiugino, jos į- 
žadų dienoje siųsdamas jai 
sniego. Ji geiste geidė būti 
baltoji sužieduotinė baltojo 
Kristaus, akivaizdoje švie
saus balto sniego. Nors die
na šilta, sniegas krito, o ji 
šypsojosi, regėdama savo

kūdikišką troškimą išsipil
džius.

O tas meilus kūdikišku
mas mūsų Mažosios Gėlelės 
tik atspindys to paties vai
kiškumo, apsireiškusio vi
suose šventuosiuose. Visi 
šventieji turėjo kūdikišką 
pasitikėjimą ir tikėjimą sa
vo Tėvui. Kaipo Dievo vai
kai, jie pažino savo ribas, 
bet begaliniai tikėjo į savo 
Tėvo visagalybę. Ir šventie
ji niekados tikrai nepasen- 
davo.

Štai matome šventąjį Pet
rą; nors pagyvenęs žmogus, 
su vaiko drąsa, su įniršimu 
leidžia
plaukti prie kėlusio Kris
taus; matome jauną, vaikiš
kos išvaizdos šv. Joną le
kiantį, kaip kokį bėgiką, 
per miestą išgirdus žinių 
apie Kristaus prisikėlimą; 
šv. Pranciškus Asyžietis, 
kai net pats jo tėvas nega
lėjo suprasti jo ypatingo pa
šaukimo susižieduoti su ne
turtu, puola prie tėvo kojų, 
savo rūbus meta jam po ko
jų ir, kaip tikras mažas vai
kas,'kreipiasi prie Dangiš
kojo Tėvo, pasitikėdamas iš 
Jo ir maisto ir reikalingų 
rūbų. Visuomet jaunai jau
čiąs šv. Ignacius mėgdavo 
žaisti kareiviu ir vaizdavosi, 
kad jo įsteigta galinga Jė
zaus Draugija tikrenybėje 
buvo kariuomenė, kovojanti 
Karaliaus kovas. Berašyda
mas savo giliai mokslišką 
teologijos studiją „Summa”, 
šv. Tomas Akvinietis stab
teldavo, savo dvasios džiau
gsmą išreikšdamas, sugiedo
damas gražią giesmę; šv. 
Bernardas, užsiėmęs kryžių 
karais ir įsteigimu vienuoly
nų, mėgdavo į save žiūrėti, 
kaipo Marijos, Dangaus Ka
ralienės, karžygį. Ar nuo
stabu, kad laimingiausi, kaip 
ir švenčiausi, pasaulio žmo
nės šventieji, kurie savo 
jaunystės nekaltumą, pasiti
kėjimą ir entuziazmą išlai
kė net iki žilos galvos?

Šventoji Teresėlė gyveno 
tik dvidešimt keturis metus, 
bet mums ji pasilieka visuo
met kūdikėliu, Mažąja Gėle
le Jėzaus, kaip ji save vaiz
duodavo. Kaip tik dėl to, 
kad ji buvo nekaltybėje ir 
tikėjime mažu kūdikėliu, ji 
mūsų amžiui taip reikalin
ga. Per ją Dievas iš naujo 
pavartojo vaikišką silpnumą 
pasaulio gudrumui sugėdin
ti. Nuodėmė visuomet gėdi
nasi akivaizdoje nekalto kū
dikėlio taip, kaip jo vengia. 
Per ją iš naujo pildosi Šven
tojo Rašto pranašystė, kad 
mažas vaikas ves juos, šių 
dienų išsipūtėlius, ves juos 
vėl prie Betliejaus tvarte
lio, prie Betliejaus Kūdikė
lio.

„Jei netapsite kaip maži 
vaikai, neįeisite į Dangaus 
Karalystę”. Tie žodžiai ir 
mums tarti, lygiai, kaip jie 
buvo tarti Mažajai Gėlelei. 
Mums stokuoja kūdikystės 
nekaltumo, kūdikystės įgim
to piktu pasibiaurėjimo. 
Mums trūksta vaikų nusiže
minimo, nes reikia atsimin
ti, kad Dievo akyse tesame 
tik vaikai, kurių malda vi
suomet esti: „Tėve mūsų, 
kurs esi danguje”. Mums 
reikia turėti tokį tikėjimą, 
kaip vaiko, kuris žino, kad 
žodis pasitikėjimo verto 
žmogaus vertesnis, negu vi
si įrodinėjimai bei galvosū
kiai. O mūsų širdims, sukie- 
tėjusioms nuo 
blaškymų, reikia 
tokios švelnios,

gyvenimo 
išmokti 

vaikiškos

Keliaukite į Lietuvą
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sidžis 
muoji 
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S.S. NIEUW AMSTERDAM 
Flagship of the Holland-America Line

šiuo laivu Išplauks iš New Yorko

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

per Rotterdamą

Kiti išplaukimai Iš New Yorko;
ZAANDAM------------------------- Balandžio iį
STATENDAM------------------Balandžio ii
NOORDAM — — — Balandžio 29, 
NEW AMSTERDAM — Gegužės 2,
ZAANDAM — —----------- Gegužės 13,
VOLEND AM-------------------------- Gegužį 20,

Visais kelionės reikalais kreipkite 
pas vietinius mūsų autorizuotas 
agentus arba Į

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

visa. 
Euroj 
naujo 

Da1 
įeikė 
20 n 
apsit 
eoeą 
parod, 
mini, 
kultui 
vosgj 

so 19 
šęs 1 
savito, 
kaktį, ;

Generalinio Konsulato 
pakv. Nr. 2

Brooklyno 7 tautiškos or
ganizacijos vasario 16 minė- įl 
jime — $50.00.

New Britain, Conn. Vil
niui Vaduoti Sąjungos sky
rius — $50.00;

North Grafton, Mass, vie- > 
nas lietuvis — $10.00;

Newark, N. J. Vilniui Va
duoti Sąjungos skyrius - 
$41.60;

Newark, N. J. lietuviai — 
$32.40;

New York, N. Y. Lietuvos 
Generalinio Konsulato New 
Yorke personalas — $72.60;

Viso Apsigynimo Fondui
— $262.60. v
Aukos įvairiems tikslams:

Lietuvių Darbininkų Susi-1 
vienijimas Klaipėdos Krašto Į 
pabėgėliams šelpti — W'- į 
00; ’ į

New Britain, Conn. Vii- Į 
niui Vaduoti Sąjungos sky
rius — $10.00;

North Grafton, Mass, vie
nas lietuvis Vilniaus našlai
čiams $5.00 ir Šaulių Sąjun- ’ 
gai $6.00 — $11.00;

Ann Arbor, Mich. Juozas 
Kripaitis Klaipėdos Krašto | 
pabėgėliams šelpti — $5.00; L

Gardner, Mass. 8 lietuvis-į 
kų draugijų suruošto vasa-į 
rio 16 minėjimo pelnas -| 
$28.00;

Viso — $154.00. I
Viso Apsigynimo Fondui I 

ir įvairiems tikslams $416.- 
00.
1939. IV. 12 d.

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

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

šia 
virėją, 

Mfe tanu 

misijoi 
I ifctitus aplii 

Bal. 29 d. bus atidarytas Meka 
naujai pastatytas White
stone tiltas, tarp Queens ir 
Bronx apskričių.

meilės, kuri šv. Joną įkvėpė 
savo galvą dėti ant Kristaus 
krūtinės, o Marija Magda- 
lietę su pasitenkinimu sėdė
ti prie Jo kojų, į Jo veidą 
žvelgti ir nieko kito nedary
ti, kaip tik Jį mylėti.

Pasaulis dar nežuvęs, jei 
dar vaikus myli. Ir tik tas, 
kuris tikrai myli Mažąjį 
Gėlelę, galutinai atsiras ar
ti prie paties Betliejaus Kū 
dikėlio.



Balandžio 21 d., 1939 m. AMERIKA

Iškilmingosios šventes
(Įspūdžių nuotr upos iš Lietuvos)

8-S. NEW AJElQjh
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Lietuvos Vyčių etehtyK 
peBottoia, ’ 

Kiti IŠpltUtaggĮ H V* n 
ZAANDAM Tui/' 
STATENDAM------ ZZ
NOORDAM------- C?’
NEW AMSTEBCįJ /T 
zaammm-- ** 
gOT.WDAM _

Visais kelltnį 
pas vietini* 
agentus arta| TO°"

HOLLAND -HRiįįįį
29 Broadway,hm.

Amerikos lietuviai, kurie1 
pernai vyko į Tėvų Žemę pa
sidžiaugti jos laisvės pir
muoju dvidešimtmečiu, yra 
liudininkais to spontaniško 
džiaugsmo, kuriuo gyveno 
visa Lietuva, nežiūrint, kad 
Europos padangėje kaboje 
naujo karo pavojus.

Daug ir sunkaus darbo 
įeikėjo Lietuvai padėti per 
20 metų, kol bent iš dalies 
apsitvarkyta viduje. Daug 
energijos ir pasiaukojimo 
parodyta betvarkant ekono 
minį, socialinį, visuomeninį, 
kultūrinį ir ūkiškąjį Lietu
vos gyvenimą. Tad kai išau
šo 1938 m. pavasaris, atne
šęs Lietuvai dvidešimtąją 
savito, laisvo gyvenimo su
kaktį, ja suskato džiaugtis 

c>

ne tik visi žmonės, bet, ro
dos, ir gamta. Ypač mums, 
po keleto, keliolikos ar kele
to dešimčių metų grįžusioms 
į Tėvų Žemę, atrodė, kad ir 
jos pievos, miškai ir kloniai, 
jos kaimai, miesteliai ir 
miestai atrodė iškilmingiau, 
dvelkė iškilmingu poilsiu ir 
džiaugsmo nuotaika. Tačiau 
nebuvo tai ruošiamasi sal
džiam miegui po sunkaus 
darbo.

Sukakties metuose pada
ryta bendra atliktų žygių 
apžvalga ir nustatytos gai
rės ateičiai. Ir valstybinin
kai, ir visuomenininkai ir 
Lietuvos ekonominio gyve
nimo tvarkytojai sudarė pla
nus sekančiam dvidešimtme- 
čiui, kuris turės būti našes

APSIGYNIMO HBim 
AUKOS

Generalinio Koosotei 
pakv. Nr. 2

Brooklyno 1 tautiški 
inizacijos vasario lh 
ne — $50.00.
New Britain, Codi 
ui Vaduoti Sąjungai 
is — $50.00;
North Grafton, Ite 
s lietuvis - $10.00; 
Newark, N. J. Vii® 
ori Sąjungos skyrii 
1.60;
Newark, N. J. lietai 
1.40;
New York, N. Y. te 
neralinio Konsulato I 
rke personalas -M 
Ziso Apsigynimo re 
$262.60.
kos įvairiems t0» 
dėtuvių Darbininku 
rijimas Klaipėdos u 
egeliams šelpti-I

lew Britain, Com’ 
i Vaduoti Sąjungose 
> - $10.00;
Forth Grafton, Mass.’ 
lietuvis Vilniaus mš 

us $5.00 ir ŠauliųSr 
$6.00 - $11.00; 
n n Arbor, Mich, J® 
Taitis Klaipėdos Knj 
igėliams šelpti - M 
irdner, Mass. 8 lieta 
Iraugijų suruošto w 
16 minėjimo pelnas 
10;
so - $154.00.
lS0' Apsigynimo Poni 
vairiems tikslams įlli

1 IV. 12 į.

VABBIOS DIENOS

ilandiio 29 d., šeštai 
Apreiškimo par. salėjtf 
ringą vakarienė Kari* 
Krušinskui pagerbti,* 
jo 40 metų veiklos iša 

je sukaktj.
iepos 4 d. Dešimtoji Ne* 
ko Apylinkės Lietai! 
na, Klasčiaus parke.

ai. 29 d. bus atidaryta 
jai pastatytas W 
te tiltas, tarp Queens i 
nx apskričių.

lės, kuri šv. Joną įkvšj 
o galvą dėti ant Kristisj 
įtinęs, o Marija

su pasitenkinimu sėi 
prie Jo kojų, į Jo * 
rigti ir nieko kito nedtf 
kaip tik Jį mylėti.

Pasaulis dar nežuvęs,) 
r vaikus myli. Ir tik ii 
[ris tikrai myli Mail 
ilelę, galutinai atsiras a 
prie paties Betliejaus! 

kelio.

Kadangi mūsų krautuvė randasi apylinkėj, kurioj 
rendos yra pigios, užtat mes galime parduoti aukš- 
tosjūšies prekes žemiausiomis kainomis.

Mes laikome didžiausį pasirinkimą

Baby Carriages &
Baby Furniture

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

I---------------- --------------------- •—’— ----- -—’—"—"—■—■—M—■—■—■—■—■—■—«—■—j

Į Ar Jūs Moketumet $4.50 už $10.00? 1 
j Aplankykit mus ir pamatykit mūsų didelį Silver- Į 
j ware išpardavimą!
j Mes esame vieninteliai šalies plačiai išgarsintu I 
j • * * * keturių žvaigždučių broilers, pardavinėjamų 
Į nupigintomis kainomis agentai

Į M. SATNICK- i
i 284 Broadway, netoli Marcy Ave., Brooklyn, N. Y į
I Įsteigta 1912 Tel. STagg 2-7875 1

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

Į SPECIAL — 7 akmenų moteriškas rankinis laikro- J
Į delis — $5.95. Į
į Didelis pasirinkimas deimantų ir rankomis paga- Į 
Į mintų papuošalų nužemintomis kainomis.

Mes laikome visą eilę šalies plačiai išgarsintų Į 
| laikrodėlių.

PIRKIT PAS SATNICK IR SUTAUPYSIT I

nis ir sklandesnis, nes mūsų 
tautai palikta svetima kul
tūra nyksta, tuščia ir žalin
ga tarpsrovinė neapykanta 
švelnėja: Lietuva, įstojusi į 
naujas, būdingas lietuviškas 
gyvenimo vėžes, kurios skir
sis nuo anų mūsų tautai sve
timų tautinio ir valstybinio 
gyvenimo kelių. Tie būdingi 
lietuviško gyvenimo bruožai 
pradeda kaltis pro senąjį, 
mūsų gyvenimą supusį kepa
lą. Tas pastebima Lietuvos 
mene, įstaigose, organizaci
jose ir bendrose sueigose.

Be daugelio dainų švenčių, 
sąskrydžių, kongresėlių, avi
acijos dienų, sportiškų eise
nų, skautų iškylų, Lietuva 
susilaukė triumfališko Pava
sarininkų Jubiliejinio Kon
greso Kaune, Pirmosios Tau
tinės Sporto Olimpijados ir 
iškilmingos Kariuomenės 
Šventės.

Pavasarininkų kongresas
Pavasarininkai yra viena 

didžiausių ir seniausių Lie
tuvos kaimo jaunimo orga
nizacijų. Ji yra suvaidinusi 
žymų vaidmenį Lietuvos gy
venime ir jos kovose su prie
šais. Pirmoji Lietuvos ka
riuomenės auka — Povilas 
Lukšys, yra buvęs šios orga
nizacijos narys, šios organi
zacijos dėka, nemaža Lietu
vos kaimo jaunimo įsisąmo
nino ir subrendo Tėvynės 

'meilės dvasioj, kuri juos ve
dė į pergalę kovojant su 
priešu. Ir šiandien, jei Tėvy
nė pašauks, jie drąsiai stos 
prie tos garbingos pareigos, 
kurią jiems uždeda jų šūkis 
,.Dievui ir Tėvynei”, kuriam 
jie taip ištikimai tarnavo 
iki šiol.

Po to, kai dešinioji Lietu
vos srovė išėjo į opoziciją 
vyriausybei, Pavasario S-ga 
susilaukė nemalonės ir net 
persekiojimo iš vyriausybes. 
Nors Pavasario S-ga yra ne 
politinė, o kultūriniai religi
nė organizacija, bet, dėl jos 
pavienių narių ar vadų su
gretinimo su katalikų politi
nėm partijom, pačią sąjun
gą, kaip ir Ateitininkus, vy
riausybė priskyrė prie opozi
cijos ir kaipo tokią laikė. 
Vienok visos veikimą truk
dančios aplinkybės neįsten
gė jaunimo išsklaidyti: jie 
visada reiškė ištikimybę sa
vo idėjai ir prisirišimą prie

savo vadų, kurie irgi buvo 
vyriausybės nemalonėj ir 
kartais netgi „priežiūroj”.

Daug kartų Pavasario Są
junga ruošėsi kongresui, bet 
nelemti vyriausybės žygiai 
jį vis „atidėdavo”. Tik per
eitą vasarą jie susilaukė lyg 
amnestijos ir gavo leidimą 
savo kongresui. Prisiruoši
mas buvo atliktas labai pa
skubomis; kai gautas užtik
rinimas, kad toks leidimas 
bus duotas, laiko iki numa
tyto kongreso buvo likę la
bai mažai. Tačiau’ narių 
drausmingumas, organizuo
tumo tobulumas parodė to
kį rezultatą, kokio nė pats 
sąjungos centras netikėjo. 
Su didele atsarga buvo pa
ruošta apie 22,000 nakvynės 
vietų. Tačiau atėjus paskir
tai birželio 28 d., Kauno ir 
priemiesčių gatvės buvo pri
tvinkę provincijos gyvento
jais; jų suvažiavo per 40,- 
000. Iš ankstaus ryto, nors 
po kelionės labai pavargę, su 
vėliavomis ir daina jie trau
kė pulkais į Vytauto Kalną, 
į Valstybės Sporto Stadijo 
ną. Sveikas, saulės nudegin
tas kaimo jaunimas, palikęs 
ūkius ir visą darbą, atvyko į 
laikiną sostinę organizuotai 
atžymėti laisvo dvidešimt
mečio džiaugsmo šventės.

Apie 5 vai. p.p. Valstybės 
stadijone buvo išsirikiavę 
sportininkai ir sportininkės. 
Prie mikrofono pasirodė ne
nuilstantis šios s-gos gaivin
tojas, jaunimo mylimas va
das prof. dr. Juozas Eretas, 
kuris, džiaugsmo ašaras 
šluostydamas, ugningai pa
sveikino drąsųjį ir kilnųjį 
jaunimą. Kariuomenės ir 
švietimo atstovai savo svei
kinime iškelia pavasarinin • 
kų nuopelnus ir gana atvirai 
pareiškia savo pagarbą s-gos 
kilniems idealams. Nors lie
tus ėmė lyti, bet išsirikiavę 
sportininkai ir sportininkės 
tvarkingai atlikinėjo visus 
pratimus. Po to tūkstantinis 
vėliavų miškas išsiūbavo į 
Karo Muziejų, kur, su atitin
kamom kalbom ir iškilmin
gumu ant Nežinomojo Ka
reivio kapo uždėtas vaini
kas. šios iškilmės padarė ne
paprasto įspūdžio visiems 
dalyviams, bet ypatingai už
sienio svečiams lietuviams.

Rytojaus rytą, birž. 29 d.,

AR ŽINAI, KAD: SENOJI LIETUVA 
VAIZDUOSE

Kun. A. Sabaliauskas

Indijos Gyventojai
(Iš lietuvio misijonieriaus 

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

(Tęsinys)
Misijonierius, nenorėda

mas nustoti bramanų kastos, 
t. y. kunigų kastos privilegi
jų, privalo turėti įvairiems 
darbams visą eilę samdinių: 
skalbėją, šlavėją, vandens 
nešėją, virėją, vežėją ir pan. 
Visi tie tarnai ne tik pas 
vieną misijonierių, bet ir 
pas kitus aplinkinius gyven
tojus atlieka skirtingomis 
valandomis savo amato dar
bą. Užtat kiekvienam jų už
tenka duoti keletą litų kas 
mėnuo, ir jie patenkinti. Je: 
misijonierius pats norėtu 
tuos darbus dirbti, čiabuviai 
kastos pagonys jo, kaip su 
teptojo, nė artyn neprisileis 
tu. Mat, darbas, stabmeldžiu 
tikėjimu, tetinka tik vergu- 
- aukštesnės kilmės asme-

‘ žemina. Misijonierius. 
skelbdamas krikščionybės 
mokslą, kelia aikštėn ir dar
bo. triūso kilnumą.

Tu visų pagonių tradicinių 
papročių aplinkumoje misi
jonierius turi taikytis, kiek

galėdamas, kad neužsikirstų 
visiškai kelio į jų širdį. Ge
rai, kad misijonieriui nerei
kia skusti barzdos, nes prie
šingai reikėtų kreiptis ir į 
vietinį barzdaskutį, kuris 
pats, šaligatvyje atsisėdęs, 
klijentą šalia savęs pasiso
dina ir be muilo, tik vande
ny sušlapintu pirštu veidą 
pavilgęs, pradeda gramdyti 
ne tik veidus, bet tam tik
ini s virbalais krapštyti au
sis, nosi. skutinėti antakius, 
’rienu žodžiu — indiškai. 
T’nVa mnf. Tndiios barzda- 

rnp-iiliaminas.
K>in matote, tarp indų, 

fn/Uqirfli p-vvenant. reikia 
irvninffq įvairiais reikalais ’ 
vises kastas: ir tik vienos 
• — vagių.

Kilniausia ir visu pagonu 
gerbiama — kunigų (brama
nu) kasta. Jiems vieniems 
dievai, sako, tedave leidimą 
sekti Žvaigždžiu takus, skai
tyti šventąsias knvgas. mo- 
kvti. žmones ir skelbti iiems 
dievu valia, kuri praktinia
me evvenimet visuomet su
tampa su iu — kunigu va
lia .Tei kartais pariias tik 
nežvelgtu i šventuosius raš
tus, bramanai jam turi išde

ginti akis lydytu švinu.
Tik bramanams leista ne

šioti per petį ant nuogo kū
no skersai krūtinės permes
ta šventoji juostelė, kurią 
laiko brangesnę ir už savo 
gyvybę.

Pavargėlis bramanas nie
kada negali prašyti išmal
dos: jam užtenka eiti, pas 
ką nori, ir pasiimti, kas tin
ka. Bramanas, trumpai ta
riant, kaip jau minėjome tai 
žemėje vaikščiojąs dievaitis, 
kurį visi turi garbinti, dova
nomis apversti.

Neliečiamieji
Neatmenamų laikų Indijos 

istorija pasakoja, kad žilo
je senovėje pietinėje pusia
salio dalyje gyveno didelė
mis šventyklomis garsi ir la
bai gausi dravidų tauta. Vė
liau iš šiaurės atėję šviesa- 
odžiai dabartinių kastų pro
tėviai, juos nugalėjo ir pa
vertė savo vergais. Norėda
mi išlaikyti savo rasės gry
numą, atėjūnai čiabuvius pa
skelbė esant nešvarius (pa
rijus). Ilgainiui jie įstatymų 
leidėjų buvo prakeikti, kaip 
niekingiausios, nė gyvulių 
nevertos būtybės. Žemiau 
duodamoji šventųjų puranų 
knygų ištrauka aiškiai rodo, 
kaip indai nusako parijų 
kilmę*

Apie 100 gazolino stočių 
yra Saharos dykumoje.

Astronomai tvirtina, kad 
mūsų saulutė dar dešimt mi
lijardų metų švies mums.

Reikia ko daugiausia val
gyti, sako prof. Butcher, 
jei nori želdinti plaukus gal
voje.

Medus yra vartojamas: 
golfo sviediniams, skutimosi 
muilui, dantims valyti pas
tai ir tabako gamyklose.

Vytauto kalno ąžuolyne įvy
ko iškilmingos pamaldos, o 
po jų eitynės Kauno gatvė
mis. šis paradas tęsėsi išti
sas valandas. Jis buvo pa
puoštas tūkstančiais žydria- 
spalvių vėliavų, įvairių* gy
vųjų paveikslų, kuriuos sekė 
uniformuoto, drausmingo 
dešimtys tūkstančių drąsaus 
jaunimo, dainuojančio liau
dies dainas. Gyvieji paveiks
lai vaizdavo senuosius ir da 
bartinius laikus.

Po parado, 5 vai. įvyko 
kariuomenės pagerbimas ir 
uždaromoji Dainų šventė, 
Dainų slėnyj (Vytauto kalno 
ąžuolyne), čia kariuomenės 
vadas, gen. Raštikis, pats 
priėmė pavasarininkų nu
pirktus kariuomenei gink
lus; prieš eilėj sustojusias 
pav-kų gretas atėjus išsiri
kiavo gusarų kuopa; tada 
vienas pavasarininkas įteikė 
prieš jį stovinčiam kariui 
ginklą, o pavasarininke ap
dovanojo jį gėlėmis. Dešimt
tūkstantinė publika šį aktą 
sveikino triukšmingom ova
cijom. Kongresas uždarytas 
dainomis ir kalbomis.

Reikia pastebėti, kad V. 
D. Universiteto Didž. Rū
muose, šio kongreso proga, 
birž. 26 — liepos 3 d.d. bu
vo išstatyta gausi pavasari
ninkų rankdarbių paroda.

Iš viso, šio kongreso pasi
sekimas, tvarka visus stebi
no. Užtai reikia pasveikinti 
pavasarininkus, jų vadus ir 
visą centro valdybą, o ypač 
jų vyr. vadą, mums, ameri
kiečiams, gerai pažįstamą 
nuoširdųjį dr. Juozą Leimo- 
ną. (Bus daugiau)

Kazys P. Vilniškis

„Jei kas nužudys brama
ną, jo siela po mirties pereis 
į šūdvabalį. Po daugelio me
tų atgims jis parijo kūne. 
Tai žmonių kategorijai pri
klausys jis ir bus aklas ke
turis kartus tiek metų, kiek 
paskirų plaukų yra karves 
odoje. Bet jis gali gauti savo 
nuodėmių atleidimą, maitin
damas 40,000 bramanų”.

Kiek toliau tose pačiose 
knygose sakoma, kad, jei 
bramanas užmuš šudrą, t. y. 
žemiausios kastos pilietį, 
nuodėmės atleidimui gauti 
turės sukalbėti šimtą kartų 
Gayatrio maldą. Pariją už
mušti nelaikoma net nė nuo- 
Jėme.

Dar ir šiandien, krikščio
nybės dvasiai plintant, ang
lų valdžiai įstatymais vi
siems lygias civilines teises 
pripažįstant, indų kastų pa
pročiai, kaip koks slogutis, 
tebeslegia 75 milijonus ne
laimingųjų parijų. Negarbe 
ir panieka juos visur perse
kioja. Jiems nevalia turėti 
jokio turto, jokios nuosavy
bės; ir lygių su kitais gabu
mų būdami, jie negali vers
tis pelningesnėmis profesijo
mis. Jie pasmerkti atlikti že
miausios rūšies darbus: 
šluoti gatves, valyti išeina
mąsias vietas, kasti tvenki

Kaunas. — Lietuva nepri
klausomybės metais labai 
pakeitė savo ir išorinę iš
vaizdą. Dvarų žemėse įsikū
rė dešimtys tūkstančių nau
jakurių ūkių, dvarų cen
truose vienur įsteigtos mo
kyklos, kitur prieglaudos, 
trečiur tebetūno senieji jų 
savininkai. Sodžiai baigia 
skirstytis į vienkiemius, 
upių ir upelių vagos tvarko
mos, balos ir pelkės sausina
mos.

Senosios Lietuvos išvaizda 
negali būti kitaip išlaikyta 
ir apsaugota, kaip tiktai fo
tografiniuose bei kino vaiz
duose. Tokių vaizdų yra 
daug surinkta Vytauto Kul
tūros Muziejuje. Bet jų turi! 
ir šiaip asmens, foto mėgė
jai. šiuo atžvilgiu ypatingai 
yra pasižymėjęs tautodailės 
rinkėjas dailininkas Balys 
Buračas. Jis jau 20 metų 
renka tautodailę. Be kita ko, 
jis turi labai daug fotografi
nių nuotraukų, vaizduojan
čių senuosius dvarus, bažny
čias, koplyčias, kryžius, so
džius ir kt. Jo nuotraukų 
rinkinyje yra tokių fotogra
fijų, kokių dabar jau negali
ma gauti ir padaryti. Dabar 

| Kultūros Muziejus perėmė iš 
B. Buračo jo retą nutraukų 
rinkinį ir tuo būdu žymiai 
papildė savo etnografinį 
skyrių.

nius ir t.t. Kai kurie verčia 
mi užsiiminėti pagonių tar 
pe plačiai pasklidusiais vers 
lais, kurių uždavinys suda 
ryti palankias sąlygas iš 
tvirkauti. Pagonys ir jįj ti 
kėjimas draudžia jiems iš 
mokti skaityti ir rašyti. Nie 
kur nesileidžia jų į šventyk 
las. Prakeiktiesiems, sako, 
nėra dievų malonės ir pasi
gailėjimo. Gandhis, reika
laudamas parijų, arba, kaip 
jis juos vadina harrijų, t. y. 
Dievo sūnų, būvį pagerinti, 
įsileisti juos į šventyklas, 
panaikinti valdžiusiųjų luo
mo mestą prakeikimo žymę, 
iš aukštųjų kastų tarpo su
silaukė daug pasipriešinimo.

„Šventyklos, — šaukia 
Mahaatma (didelė dvasia) 
Gandhis, — yra Dievo na
mai. Kiekvienas, nors ir pas- 
kutimausios socialinės kate
gorijos, žmogus turi teisę ei
ti į jas ir garbinti savo die
vų”. Bet indujizmo šulai štai 
kaip atsakė į tą jo prokla
maciją: „Mūsų šventyklos 
tai ne krikščionių bažnyčios, 
į kurias gali visi laisvai ei
ti; mūsiškės yra didelių vie
špačių, karalių, dievų būstai. 
Tie dievai, kaip ir mūsų gar
bingieji radžiai — karaliai, 
savo akivaizdoje tegali turė
ti tik savo mylimus tarnus,

I
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1 nuolaidą išsikirpda-
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1 mi šį skelbimą

2 Asmeniškai Lydimos

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

Antra ekskursija va* 
dovauja VI. Mučins
kas, švedų Amerikos 
Linijos lietuvių sky
riaus vedėjas.
Kelionė: Gothenburg- 
Stockholm. H čia lai
vu “MARIEHOLM” | 
Klaipėda.

VI. Mučinskas
Abi ekskursijos užgirtos Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.

Gauk nemokamai sutelkiama musų 
ekskursijų brošiūra ir retkartlnj lei

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

1 G RIPS HOLM geg. 4, gegužis 31

, DROTTNINGHOLM geg. 13, birž. 12
I KUNGSHOLM birž. 3, rugp. 19

Kreipkitės t savo vietini agentą, ar 

SWEDISH AMERICAN LINE 
4 W. 51-st St., Rockefeller Center, 

New York, N. Y.

Pavojumi — yra bando
mas drąsumas; piktumu — 
galvotumas; neturtu — 
draugiškumas. — Išminčius.

Migla, kaip meilė širdyje, 
žaidžia tarp kalnų ir sutei
kia jiems netikėto grožio.

— Lenge.

į Vėliausios pavasarinės mados — gero skonio
1 Manhattan ir Spear išdirbimo marškiniai — dauge-
1 lis importuota. ,

Puikus pasirinkimas $2.00 marškinių nuleistų iki 
$1.29.

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

Į įvairūs papuošalai.

! j George Luskin
i South 4th ir Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.
Į Tel. EVergreen 7-0254

dvariškius ir ministerius. 
Parijai ir kiti be kastos 
žmonės savo niekingu ,žemu 
kilimu užgautų dievus, jei 
prie jų prisiartintų. Be to, 
mūsų šventyklos — dvasios 
jėgų židiniai: parijus įsilei
dus, susilpnėtų, o gal ir vi
siškai išnyktų tas mūsų dva
sinis turtas”.

Dar ir dabar, kai įstaty
mai pripažįsta visiems ly
gias teises įeiti į mokyklas, 
Madraso prezidencijoj į 1240 
valstybinių pradžios mokyk
lų kastos gyventojai neįsilei
džia parijų vaikų. Jei kur 
valdžia ir priverčia įsileisti, 
tai mokykloje parijai vaikai 
nuo kitų atskiriami aukšto
mis pertvaromis.

Neliečiamiesiems nevalia 
įeiti į viešųjų įstaigų vidų, 
į ligonines, į kavines, į krau
tuves. Kai kuriuose kaimuo
se jie negali pereiti kastos 
gyvenamų vietų gatvėmis. 
Nieks iš parijų nieko neper
ka, niekur jie negali gauti 
žmoniškesnio darbo. Dažnai 
tie vargšeliai išbadėję eina 
elgetauti: prašo išmaldos, 
šaukdami dvidešimt žings
nių atsitraukę nuo kelio, lau
ko pusėje. Kai kas pasigailė
jęs praeidamas numeta, kaip 
šuniui kaulą, keletą skatikų

ir, nė žodžio netaręs, eina 
sau toliau.

Parijo palietimas, kvapas 
ir net šešėlis padaro nešva
rius visus daiktus; juos po 
to, aišku, reikia sunaikinti.

Sutikęs bramaną, parijas 
turi pasitraukti penkiolika 
ar dvidešimt žingsnių į šalį 
ir, ant žemės parpuolęs, pa
garbinti praeinantį žemės 
dievaitį sakydamas: „Garbi
nu tave, mano viešpatie ir 
mano dieve!” — Išdidus Ve
dų žinovas į tai neatsako, 
Kaip kitiems, — „telaimina 
tave Dievas”, bet — „Po- 
dum, karupu nay” — trau
kis, juodasis šunie.

Parijų kaimai, vadinami 
ceri, turi būti bent keletą 
šimtų metrų nuo kastos so
džių. Jiems nevalia semti 
vandens iš bendrųjų šulinių, 
žodžiu, niekinami, atstumti 
kenčia sunkią savo dalį, ku
rią jiems skyrė jų išnaudo
tojai.

Jei kuriam ir pasitaiko 
baigti aukštesniuosius mok
slus ir tapti talentingu savo 
srities^ specialistu, kiti nuo 
induizmo prietarų apsvaigę 
gyventojai nelaiko jo žmo
gum, ką gero sugebančiu.

(Bus daugiau)
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WATERBURY, CONN.

Pirkit Savo Living Room Suite
Tiesiog is Dirbtuves

K. 3 PIECE LIVING ROOM SUITE

PATERSON, N. J.

Darbas Garantuoįamas
BRIDGEPORT, CONN.Tel. Harrison 6-1693

0.

BALTIMORE, MD.

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street, 
Harrison, N. J.

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

Daug atskaitome už jūsų seną 
Living Room Suite perkant naują.

valandi

Daugiausia žinių iš Lietu- p 
vos rasi AMERIKOJE.

Tikri
Vest
Banį

Pari 
liejam 
tas iš1

Ateir 
landžio

K. Fed 
apskr. 
nariai 
lyvaut

netoli Bedford Ave., 

Tel. EVergreen 8-0930
B. J. SHAWKONIS 

(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

7:30 v 
parai, 
kun. di 
šiauš 1 
uis.

Parapi

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

Brooklyn, N. Y.

Balandžio 21 d., 1939 m.

Iš TOLIAU IR 1$ TOLI
BAYONNE, N. J.

Pranešimas visiems 
parapijiečiams

Šį sekmadienį, balandžio 
23 d., 7:30 vai. vakare šv 
Mykolo bažnyčioje pradeda 
mos dviejų savaičių misijos 
vedamos jėzuito tėvo Jono 
Kidyko.

Pirmoji savaitė, nuo ba 
landžio 23 iki 30 d. mergi 
noms ir moterims. Antroji 
savaitė nuo 30 d. vakaro ik 
gegužės 7 d. ryto vaikinams 
į? vyrams.

Bajoniečiai, misijų, jau .se
niai nebeturėjote. Išnaudo 
kite šią progą pasisemti ko 
daugiausiai Dievo malonių i 
Tiek jaunimas, tiek senimas 
visi gausite sau pritaikinti! 
Dievo žodį. Merginoms ir 
moterims per ateinančią sa
vaitę bus kalbama apie šių 
dienų moters nepaprastai 
gražų pašaukimą, apie mo
ters vargus ir džiaugsmus. 
Auie ką bus kalbama vy
rams— rasite kitame „Ame 
rikes” numeryje.

Dar kartą — visi bajonie 
čiai į misijas.

Misijonierius.

Valantiejus garbės 
komp. A. Aleksis, 
Al. Markus, vice- 

P. Jokubauskas, ižd.

rinkti valdybą ir tuojau pra
dėti darbą. Išrinkti: kun. 
Juozas 
pirm.; 
pirm.;
pirm.;
ir M. Andrikytė, sekretorė.

Įvairios veikimo komisijos 
bus vėliau sudarytos iš įžy
miu profesijonalų, pramoni
ninkų, draugijų atstovų. Ko
mitetas platins Lietuvių Die
nos ženklelius, rūpinsis vie
linių lietuvių transportacija 
i parodą, ir. kiek bus gali
ma. priims ir surengs kon
certus bei įvairias progra
mas atvykusioms iš Lietu
vos svečiams.

Kas tik lietuvis, labai ma
loniai prašome į gražų, reik
šmingą mūsų tautai darbą. |

« Rasa.

Philadelphijos šv. Kazimiero lietuvių parapijos choras, varg. J. Mickūno vedamas. Praeitąsekm 
balandžio 16 d.,choras turėjo savo pramogą — koncertą ir vaidinimą. Pramogos tikslas -— sukelti lė

šų kelionei į Pasaulinės Parodos Lietuvių Dieną.

• Rengiamės į Pasaulinę 
Parodą

Balandžio 12 d. įvyko 
svarbus ir gausingas visuo
menės darbuotojų susirinki
mas tikslu suorganizuoti vie
tinį Pasaulinės Parodos Lie
tuvių Dienos komitetą, ku
ris veiktų išvien su centro 
Įlomi tetų New Yorkę. Fede
racijos skyr. pirm. A. Alek
sis aiškiai nušvietė svarbą, 

^hei darbuotę komiteto, pasi
remdamas centralinio komi
teto pirm. red. J. Laučkos 
pranešimu. Entuziastiškai 
nutarta steigti skyrių, iš-

Sąjungiečiu veikla
Balandžio 14 d. įvyko Mo

terų Sąjungos 43 kp. susirin
kimas vyčių name. Buvo 
svarstoma apie įvyksiantį 
apskr. suvažiavimą balan
džio 30 d. vyčių name. Nu
tarta visoms drauge daly
vauti mišiose ir eiti prie Ko
munijos 8 vai. ryte. Vieš
nios delegatės bus pavaišin
tos vakariene. Tikime, kad 
turėsim gardžiai pagamintą 
vakarienę, kuria rūpinsis 
snjungietės. Vakarienės me
tu turėsim trumpą progra
mėlę; bus ir šokiai, kuriems 
gros Digimo orkestras.

Komisijoje dirba kuopos 
valdyba ir narės. Vakarą 
ves p. Aukštikalnienė. Pro
gramoje sutiko dalyvauti p. 
Sapranienė. Svečius sutiks 
ir salę papuoš M. Digimienė 
ir A. Kanapkienė; vakarienę 
garnius P. Bukauskienė ir 
G. Levenavičienė. Prašom 
'ūsus waterburiecius ir apy
linkės lietuvius atsilankyti.

Rengimo komisija.

gražiai sudainavusi „Nieka
dos” Mildreda Petruškevičiu
je. Šiam vakarui surengti 
daug darbavosi mergaičių 
komitetas, bet daugiausia 
dirbo kun. Ražaitis. Kleb. 
kun. J. Kazlauskas kalbėjo 
ir dėkojo visiems — vaidin
tojoms, rengėjams ir sve
čiams. Reikia tik pasi
džiaugti mergaičių gražia 
pramoga.

Praeitą savaitę kleb. kun. 
•J. Kazlauskas ir A. Stani
šauskas lankėsi Mananapo- 
lio kolegijoje, kur pasimatė 
su kolegijos direktorium 
kun. dr. J. Navicku ir kitais 
kunigais. Kun. Švedas muz. 
A. Stanišauskui aprodė visą 
Marianapolio kolegijos nuo
savybę. Tikrai tai gražus lie- i 
tuvių katalikų išeivijos tur
tas, tai lietuvybės šaltinis. 
Bet labai gaila, kad pernai 
ten audra padarė didžiausių 
nuostolių; šimtai medžių dar 
ir dabar guli išversti.

— Balandžio 15 d. įvyko 
parapijos jaunimo šokių ba
lius. Gausingai susirinkę 
jaunuoliai išgėrė 14 dėžių 
vaisvandenių, o alaus 3 pus- 
bačkius; taigi, jaunuoliai nė
ra linkę į svaigalus.

— Atvelykį turėjo įvykti 
choro koncertas, bet atidė
tas, nes po švenčių daug visi 
su svečiais linksminasi.

— J. Kulokų šeima per 
Velykas lankėsi Shenandoah, 
Pa. Masandukų šeima per 
Velykas su automobilium 
buvo Wilkes-Barre — Dallas, 
Pa. Vienuolyne atlankė savo 
dukterį, kuri jau priimta į 
seserų luomą. J.

Žodžiu, programa labai į- 
vairi, turtinga. Ji patenkins 
visus atsilankiusius.

Po koncerto bus šokiai. 
Visi, kas tik gyvas, vykime 
į sį nepaprastą koncertą!

Pirmas Marijos vaikelių 
„minstrel” balandžio 16 d. 
labai gražiai pavyko, žmo
nių buvo pilna salėje, nebu
vo kur nei stovėti. Vakarą 
vedė K. Petruškevičiūtė. 
Vaidintojai, šokikai, solistai 
ir ansamblis gražiai padai
navo: visiems pianu akomp. 
A. Stanišauskas. Pažymėti
na gražiu kontralto balsu

Priaugančiųjų choras ba
landžio 30 d. rengia vakarą 
par. salėje. Įsigykite bilie
tus iš anksto pas vaikučius 
ir paremkite jų pirmą pra
mogą, suteikite augantiems 
daugiau nuotaikos, kad atei- 
tvje galėtų daugiau darbuo
tis bažnyčiai, lavintis lietu
vei kalboje ir dainose.

Šį sekmadienį, balandžio 
23 d., 6:30 vai: vak., Wa
shington Hall, 80 Goodwin 
St., įvyksta šv. Kazimiero 
par. choro koncertas, kuria
me, be vietinio choro, daly
vaus Jersey City, Elizabe
th©, Harrisono ir Maspetho 
chorai. Solistai bus M. An
drijauskaitė (iš Jersey Ci
ty) ir V. Baranauskas. At
skirai pasirodys merginų ir 
vyrų grupės. Kalbą pasakys 
kleb. kun. J. Kinta.

Vyčių pramoga

Šį šeštadienį, balandžio 
22 d., L. Vyčių 124 kuopa 
rengia smagius pavasario 
šokius, įvyksiančius Peoples’ 
Center gražioje salėje, 158 
Mercer salėje, Jersey City. 
Rengimo komisija pasirūpi
no, kad ši pavasario pramo
ga praeitų gražiausiu pasi
sekimu. Jersey City vyčiai 
visada moka priimti savo 
svečius ir paruošti jiems pa
lankias sąlygas linksmai ir 
naudingai praleisti laiką.

Rengėjai nuoširdžiai kvie
čia visus apylinkės vyčius, 
visus savo draugus, visą jau
nimą atsilankyti į pavasario 
šokius šį šeštadienį, balan
džio 22 d. Iš anksto visiems 
vytiškas ačiū!

Kuklumo pavyzdys
Teko patirti, kad dr. Ja

kimavičius, užėmęs aukštą 
ir garbingą Mass, valst. svei
katos komisijonieriaus vietą, 
iš lietuvių tarpo nepasitrau
kė, bet kiek sugebėdamas 
eina savo pareigas ir palai
ko artimus santykius. Pa-

vyzdžiui, jis yra beveik visų 
lietuviškų draugijų daktaru 
kvotėju. Nuo tų pareigų iš- 
didžiai nepasitraukė, bet eg. 
zaminuoja ir pildo naujų na. :k 
rių aplikacijas ir visokiais 
patarimais gelbsti lietu, 
viams. Tai tikras kuklumo 
pavyzdys. A.

L. Vyčių veikla
Vyčių kp. gausingame su

sirinkime apie šv. Kazimiero 
dienos paminėjimą pranešė 
N. Marksaitė. Paminėjimo 
programa pavyko visais at- 
žvilgiais.

Kun. K. Jenkus savo laiš
ke pareiškė, kad sunkiai ser
ga kun. Plevokas, buv^s 
Cambridge par. vikaras, ki
lęs iš So. Bostono; jo liga 
sudaro dideles lėšas ir todėl 
bandoma gauti iš įvairių 
draugijų pagalba. Vyčiai nu- 
tarė aukoti gerb. kunigui 
$10.00.

Nutarta paminėti omotinų 
dieną. Programa bus tokia: 
ryte mišios, bendra Komuni- 
ja ir bendri pusryčiai. Va
kare suvaidins veikalą „Pas 
motinos kapą”.

Pr. Razvadauskas kalbėjo 
ritualo klausimu, prašyda
mas, kad Bostono vyčių kp. 
būtų pirmoji N. A. ritualo / 
vykdyme. Valdyba vykdys 
nuo sekančio susirinkimo.

mišių I 
kys k 
New Ii 
jos af 
mokslą 
Pinkus 
9 vai. 
kun.P 
vakari 
laidų 
sakys 
Onos] 
kieta

Nepamainoma Atsakomybe
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.

Lcoskitc perstatyti Jums 
Vėliausių Pavasarinių Madų 

Vyriškas Skrybėles Ir Reikmenis.

Mes laikome visų eilę

STETSONO SKRYBĖLIŲ IR 
MANHATTAN MARŠKINIŲ 
taipgi didelis pasirinkimas puikių 

vyriškų reikmenų.

Užeikite ir pasirinkite sau naujus 
Velykoms aprėdalus.

Asmėniško Patarnavimo Krautuvė

JACK LEVY
679 Grand St., Brooklyn 

netoli Manhattan Ave. Tel. EVergreen 7-3958

$
ii t

— Did. penktadienį mirė 
Motiejus Čibirka, senas pa
rapijietis, pirmutinis pasko
linęs 500r dol. bažnyčiai be 
nuošimčių 1897 metais, kada 
parapija buvo sunkiausioje 
padėtyje. Susirgo staiga, nu
stojo kalbos ir mirė visų ap
leistas ligoninėje. Ilgai buvo 
be darbo; lenkų įstaigoje bu
vo likę pinigų, kurių galėjo 
gauti tik 4 dol. į mėnesį; vi
są įaiką praleisdavo bažny
čioje; nors daug turėjo pa
žįstamų, bet kad pinigų ma
žai, tai ir karstas buvo pras
tas. Nieks nė jokios gėlelės 
neatnešė, nei mišioms inten
cijų neužprašė, nei palydovų 
nebuvo — tik viena giminie- 
tė moteris ir grabnešiai. Net 
šv. Vardo vyrai tik keli atė
jo rožančiaus pakalbėti ir 
vienas mišias užprašė.

— Mirė Jonas Jenkūnas, 
sirgęs apie 3 savaites. Turė
jo gražią šeimą ir giminių; 
grabas buvo ko puikiausias, 
gėlėmis užkrautas visas 
kambarys, lankytojų pilna, 
mišioms intencijų daugybė. 
Iškilmingos laidotuvės buvo 
šeštadienį, prieš Atvelykį.

NUO $49.50

NEW FOOD-KEEPING MIRACIE..NOWAT OUR STORE

O VILNIAUS, neužmiršk! 
lietuvi!

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

MADE ONLY BY GENERAL MOTORS
PASTATYTAS VISIŠKAI NAUJU PRINCIPU

PAMATYKIT DEMONSTRAVIMĄ DABAR! 
TIKTAI FRIGIDAIRE TURI METER-MISER

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

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

Tiktai Frigldaire duoda Jums šĮ revoliucini 
pagerinimų. Ir pastato Jus METAIS PRIEKIN 
kiekvienu atžvilgiu ... su elegantišku nauju mo
derniu stilium . . . nauju MEAT-TENDER švie
žiai mėsai . . . naujais SUPER-MOIST HYDRA- 
TORS šviežioms daržovėms . . . Tikrais QUIC- 
KUBE TRAYS greitam plytelių paliuosavimui... 
Betgi jis kainuoja ne daugiau kaip PAPRASTAS 
„pirmos eilės” šaldytuvas! Įsitiklnklt Į 5 minu
tes. Nepirkit, iki pamatysit mūsų Pademonstra
vimų. Ateikit šiandien.

PATOGŪS TERMINAI, NET IKI 25 C. Į DIENĄ.

II. FIIIEDMAN MUSIC SHOP
^$433 Graham Avenue, Tel. EVergreen 8-4798 Brooklyn, N. Y.
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Balandžio 21 į

zdžiui, jis yra įj 
tuviškų draugijų J 
otėju. Nuo tą pad 
ižiai nepasitraukėA 
minuoja ir pildo naJ

Balandžio 21 d., 1939 m.
BS...........  ........................... ....—

AMERIKA 5

tarimais gelbsti 
ims. Tai tikras i 
vyzdys.

Vyčių kp. gausinai 
inkime apie šv. O 
mos paminėjimą J 

Marksaitė. Pamjj. 
jgrama pavyko 
Igiais.
Sun. K. lenkus 
pareiškė, kad sunkį* 

kun. Pievotas, i 
mbridge par. 
iš So. Bosh; ;o I 

[aro didele^ J 
idoma gintį jį J 
ugijų pagaM J 
ė aukoti geį^ 
.00.
lutarta paminėti 
lą. Programa tatį 
j mišios, bendra Koe; 
r bendri pusryčiai, 
i suvaidins veikalą j 
inos kapą”.
’. Razvadauskas hl

, kad Bostono vytą, 
į- pirmoji N. A rita 
lyme. Valdyba vyt 
sekančio susinu!®:

lugiausia žinių iš Ii 
rasi AMERIKOJE.
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VIETOS ŽINIOS
FEDERACIJOS NARIAMS

Ateinantį penktadienį, ba
landžio 28 d., 8 vai. vak. Ap
reiškimo par. salėje įvyks 
K. Federacijos New Yorko 
apskr. susirinkimas. Visi 
nariai prašomi būtinai da
lyvauti.

Apskr. Valdyba.
B.

APREIŠKIMO PARAPIJA

Keturių dešimtų valandų 
atlaidai

Apreiškimo bažnyčioje 40 
valandų atlaidai pradedami 
sekmadienį, bal. 23 d. per 
sumą. Sekmadienio vakare 
7:30 vai. bus iškilmingi miš
parai. Pamokslą pasakys 
kun. dr. J. Končius, šv. Kry
žiaus Mt. Carmel, Pa. klebo
nas.

Pirmadienio ryte po 9 vai. 
mišių (sumos) pamokslą sa
kys kun. Kaz. Keidošius, 
New Yorko lietuvių parapi
jos asistentas. Vakare pa
mokslą sakys kun. Vilimas 
Pinkus. Antradienio ryte po 
9 vai. mišių pamokslą sakys 
kun. P. Lekešis. Antradienio 
vakare bus iškilmingas at
laidų užbaigimas. Pamokslą 
sakys kun. S. Stonis, šv. 
Onos par. Jersey City, N. J. 
klebonas.

Parapijos sidabrinio jubilie
jaus minėjimas

Parapijos sidabrinio jubi
liejaus minėjimas bus pradė
tas iškilminga puota gegužės 
30 d., Klasčiaus salėje, Mas- 
pethe. Vasarą ir rudeniop 
bus kitokių jubiliejinių mi
nėjimų, gi vėliaus parapijos 
sidabrinio jubiliejaus užbai
ga bus su išimtinai iškilmin
gomis bažnytinėmis pamal-

je. Suprantama, kad ši jubi
liejaus knyga bus ne tik 
kiekvieno parapijiečio nuo
savybė, bet ji nukeliaus ir 
už parapijos ribų, net ir į 
Lietuvą. Skelbimai minėtoje 
knygoje bus labai reikšmin
gi visokiu atžvilgiu.

Jaunimo organizacija
Kunigų V. Masiulio ir

Kruzo jaunimo srityje veiki
mas nepaprastai gražiai vy
stosi. Visas jaunimas entu
ziastingai buriasi planingam 
katalikiško veikimo tikslui. 
Jeigu taip gražiai seksis ir 
toliau, trumpoje ateityje su
silauksime tikrai žavėjančių 
pasekmių.
Jubiliejaus Komiteto Narys.

VYRŲ VAKARAS

Apreiškimo parapijos 
Vardo draugija balandžio 
15 d. buvo surengus kortų ir 
šokių vakarą par. salėje. Bu
vo ir dovanų. Laimėjo: 1 do
vaną (radiją) — Tarnas Či- 
žauskas, 165 McKinley Ave.; 
2 dovaną (3 dol.) — Marė 
Pūkas, 388 Vernon Ave.; 3 
dovaną (2 dol.) — Francis 
Stumbris, 60 Norman Ave. 
Dovanas galės gauti pas ko
misijos narius ar šv. Vardo 
dr-jos valdybos narius.

Balius pasisekė. Dalyvių 
buvo daug ir visi patenkinti.

Dalyvis.

MASPETHO ŽINIOS

v sv.

Vyčių šventė
Šv. Jurgio šventę šį sek

madienį paminės Maspetho 
vyčiai. Visi kartu išklausys 
mišių 10 vai.'ir priims drau
ge Komuniją. Po mišių par. 
salėje vyčiai su savo sve
čiais turės bendrus pusry- 

domis. Apie bažnytinės iš-' čius. Po pietų 2 vai. salėje 
k’Įmes teks plačiaus pakal
bėti vėliau. Dabar visų para
pijiečių rūpestis, kad jubilie
jinė vakarienė ko puikiau
siai pasisektų.

Jubiliejaus komitetas, su
sidarąs iš parapijos parengi
mų komiteto ir parapijos 
jaunimo atstovybės smar
kiai ir sėkmingai veikia. Ju
biliejaus proga bus išleista 
parapijos istorijos knyga su 
paveikslais. Kas tik turi ko
kių įdomių atsiminimų, or
ganizuojant šią parapiją bei 
vėliaus veikiant parapijoje, 
maloniai esate prašomi tuo- 
jaus priduoti parapijos ku
nigams. Biznieriams ir pro
test jonalams yra gera pro
ga visai prieinama kaina pa
siskelbti jubiliejaus knygo-’

kuns įvyks čia pat Maspe- 
the rugsėjo 11 d.

— Wyckoff ligoninėje po 
operacijos guli O. Budrienė. 
Jau sveiksta.

— Šią savaitę klierikai ir 
moksleiviai išvyko į savo 
mokyklas.

Lietuviai čempijonai
Bal. 14 d. Klasčiaus di

džiulę salę perpildė minia. 
Nebuvo vietos net stovėti. 
Tą vakarą lietuvių krepši
nio komanda žaidė prieš 
Bears A. C. komandą dėl 
North Division čempijonato. 
Žaidimas buvo labai gyvas 
ir triukšmingas. Dvi geriau
sios komandos susidūrė. Lie
tuviai laimėjo 41—40. Pasi
žymėjo Kepežinskas ir Kry- 
geris. Dabar lietuviai žais 
prieš Our Lady of Lourdes 
C. C. del Long Island čempi
jonato. Komandos vadas J. 
Blieka tikisi, kad ir airius 
nugalės. Sako, lietuviai nie
kad nebuvo toki stiprūs, 
kaip šiemet. Juos plačiai 
garsina Long Island Press. 
Valio mūsų komandai! Jei iš 
5 žaidimų laimės 3, tai liks 
Long Island krepšinio čem
pijonai. Paaiškės kitą savai
tę. Penktadienio vakarais 
žaidžia Klasčiaus salėje.

Margučių balius
Bal. 15 d. Moterų Sąjun

gos 30 kp. suruošė metinį 
margučių balių. Buvo gra
žios publikos ir gražių mar
gučių, už kuriuos laimėjo 
dovanas M. Veselkienė, J. 
Navickas, J. Budėnas, V. 
Vyšniauskienė, M. Rabikaus- 
kienė. Už išplatinimą dau
giausia bilietų dovaną laimė
jo V. Vyšniauskienė. Dova
nas suaukojo kuopos narės. 
Visoms aukotojoms, darbuo
tojoms ir atsilankiusiems 
nuoširdus lietuviškas ačiū.

kybos, bet ir kitų dalykų: 
mergaitėms siuvinėjimo, ber
niukams — piešimo ir t.t. 
Matyt, kad italai ir ispanai 
labiau įvertina sesučių pa
mokas, nes čia lankosi keli 
italų ir ispanų vaikai ir kar
tu mokosi dainuoti ir dekla
muoti lietuvių kalba. Kur gi 
lietuviai? Nejaugi jie tokiu 
pasielgimu neraudonuoja? 
Susipraskite!

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

MINĖS GEGUŽĖS PIRMĄ

NOTICE is hereby given that License No. Į 
GB11876 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2728 Gerritsen Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

HARRY TIMM ERM ANN 
2728 Gerritsen Ave., Brooklyn, N. Y.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Apaštalystės Maldos drau
gijos metinis susirinkimas 
įvyksta balandžio 23 d. Visi 
nariai prašomi susirinkti.

Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos bendra Komunija įvyks 
sekmadienį 9 vai. mišių me
tu. Po mišparų įvyksta mėn. 
susirinkimas.

Balandžio 16 d., 2 vai. po
piet mūsų bažnyčioje priėmė 
moterystės Sakramentą Juo
zas Jagminas su Alicija 
Vikrikaite. Jaunojo brolis 
kun. dr. Jagminas, Mariana- 
polio kolegijos mokytojas, 
iaunuosius surišo neatmez- 
gamu moterystės ryšiu.

SUGRĮŽO SUBAČIUS

Praeitą šeštadienį, balan
džio 15 d., iš Italijos grįžo 
Jonas Subačius, studijavęs 
Italijoje ir Prancūzijoje dai
lės meną. Teko jam lankytis 
ir Lietuvoje. Tikime, kad vė
liau teks Subačiaus įspū
džiais pasidalinti ir su 
sais skaitytojais.

BROLIAI MOTUZAI 
BROOKLYNE

vi-

Lietuvių siuvėjų 54 sky
rius Gegužės Pirmosios mi
nėjimą turės balandžio 30 d., 
sekmadienį, 6 vai. vak. pilie
čių klubo salėje. Bus kalbų, 
dainų ir kitų įdomybių. Vi
sus lietuvius maloniai kvie
čia minėjimo rengimo komi
sija.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11886 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1217 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MODEL FOOD STORES, INC. 
1217 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11873 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
223 Troy Avenue, b-a 1284 Seriing Place, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.

BENJAMIN BRODSKY & LOUIS 
BRODSKY

223 Troy Ave.
b-a 1284 Sterling Pl., Brooklyn, N. Y.

Ar vaikai turi 
Užkietėjimą?

PAGELBĖK JIEMS ŠIUO PAPRASTU. 
BET MALONIU BODU

Kada Jūsų vaikučiams reikalingas l!uo- 
suotojas, daryk kaip kad milijonai mo
dernių motinų daro ... duok Jiems 
EX-LAX!
Ex-Lax yra veiklus Ir švelnus. Jis leng
vai duoda rezultatus — be Įtempimo 
arba nesmagumo. Be to, Ex-Lax yra 
lengvai priimamas — skonis kaip gar
daus šokolado.
Ex-Lax yra Amerikoje labiausiai par
duodamas Uuosuotojas — Jis yra ly
giai geras suaugusiems kaip ir val
kams. 10 c. Ir 25 c. dėžutės yra pas 
Jūsų vaistininkus.

RADIJO PROGRAMA

Ketvirtadienį, balandžio 
20 d. 7 vai. vak. iš WCNW 
radijo stoties (1500 kc.) teks 
išgirsti įspūdingą programą, 
kuriai vadovauja J. Ginkus. 
Pranešėjas V. Ubarevičius, 
svečiai kalbėtojai: J. Tyslia- 
va — praneš pasaulinių įvy
kių apžvalgą, Iz. Misiūnienė 
— Pas. Parodos Liet. Dienos 
Komiteto moterų skyriaus 
atstovė, A. Kairys praneš 
žinias angliškai. Muzikalinėj 
daly dalyvaus E. Kiburytė, 
lyrinis sopranas, kuriai 
akompanuos komp. R. Kur- 
dinaitis. Adomo Jezavito or
kestras su dainininku V. Be
kertu linksmins liaudies dai
nelėmis. W.

Artinantis Pasaulinės Pa
rodos atidarymo dienai, 
Brooklyn© trafiko policija 
padidinta 326 asmenimis.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11686 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6805 Ft. Hamilton P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

CORNELIUS LORENZEN
6805 Ft. Hamilton P’kway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11916 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
703 Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS DANN
703 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11887 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 950 
Me Donald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS TIERNEY
950 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 35 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1814 E. 92 St., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

FELIX LEROY SCHRAUTH 
LeRoy’s Tavern

1814 E. 92 St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11859 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1121 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHRIST PAUL
1121 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

SAUGOKITĖS PAMEGDŽIOJLMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!

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

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLATED LAXATIVE

PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTAS 

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

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

posėdžiaus N. Y. ir N. J. 
vyčių apskritis. Vakare tu
rės bendrą pasilinksminimą 
r,o j pat vietoj. Jaunimas 
kviečiamas dalyvauti.

Metinės rekolekcijos
Bal. 24 — 30 ' dienomis 

kun. Bonaventūras Pauliu
kas, O. P. duos metines re
kolekcijas. Bal. 24 d. 7 vai. 
vaKare bus pradžia. Kitomis 
dienomis rytais 9 vai. mišios 
ir pamokslas, vakarais 7:30 
vai. pamokslas ir Palaimini
mas. Užbaiga bal. 30 d. 7:30 
vai. vakare.

Žinutės
— Bal. 16 d. posėdžiavo 

Maspethe Chorų Sąjungos 
apskritis. Išrinkta komisija 
prisiruošti chorų seimui,

Mūsų parapijos jaunimo 
sporto klubas apvainikavo 
krepšinio sezoną laimėji
mais. Paskutinis žaidimas į- 
vyko pereitą savaitę, trečia
dienį, McCaddin salėje su 
šv. Petro ir Pauliaus par. 
krepšininkais. Mūsiškiai juos 
nugalėjo 35:22. Bravo mūsų 
jaunuoliams, kurie liko lai
mėtojais lietuvių tarpe 
Brooklyne. Buvo laukta iš 
Maspetho, bet pastarieji ne
pasirodė.

Dabar mūsų jaunuolių 
klubas pratinasi prie base- 
bolo. Yra susidariusi stipri 
komanda. Neatsilieka nei 
jaunesnieji. Jie ir organizuo
jasi. Turi jau ir basebolo ko
mandą. Vyresniųjų pratybos 
žaidimai įvyksta trečiadie
niais nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Diamond No. 5. Visi lietu
viai prašomi atsilankyti.

Baigę savo darbuotę 
Naujosios Anglijos koloni
jas, broliai Motuzai ateinan
čią savaitę vyksta Kanadon. 
Prieš išvykdami, mūsų apy
linkėse turės dar kelis rody
mus savo paveikslų:

Balandžio 25 d. 7:30 vai. 
vak., antradienį, Susivieniji
mo salėj, 197 Grand St., 
Brooklyne, bus rodomi abie
jų dalių antrieji paveikslai: 
„Metai Lietuvoje”.

Balandžio 24 d., pirmadie
nį, Kasmočiaus salėj, 89 
Steamboat Rd., Great Neck, 
L. I. bus rodoma antra dalis.

Bal. 26 d., trečiadienį, G. 
Shliakio salėj, Lake Ronkon
koma, L. I. bus rodoma pir
ma dalis.

MIRĖ

po

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License 
E B3641 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the alcoholic Beverage Control Law at 
505 De Kalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS CALLEGARI & 
RICHARD CALLEGARI

DeKalb Ave., Brooklyn, N.

Na

Y.60S

NOTICE is hereby given that License No. 
SB36 has been issued tc the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
100—31—4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY BERRY LAMBROS 
d-b-a Ft. Hamilton Rest. & Beer Garden 
100-31—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11806 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2277 McDonald Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ROBERT 
2277 McDonald Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11875 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2503 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY BOSCH
2503 Avenue U, Brooklyn, N. Y<

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

E. FREY
Brooklyn, N. Y.

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

$6.00
2.75
2.00
1.00

GRUEN CURVEX COUNTESS
W Full-size 17 jewel Precision 
m movement actually curved to

> fill the wrist form case. Yellow
S 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.

Jaunimo klubo draugiški 
pasilinksminimai įvyksta 
kiekvieną pirmadienio vaka
rą par. salėje. Čia jaunimas 
praleidžia gražiai ir links
mai laiką.

Pereitą pirmadienį palai
dota Marijona Vasiliauskie
nė, 68 metų amžiaus, su baž
nytinėmis apeigomis į šv. 
Jono kapines. Patardavo 
grab. J. LeVanda.

Parapijiečiai turėtų kreip
ti daugiau dėmesio į parapi
jos mokyklą, kurioje moko 
sesutės pranciškietės. Mo
kykla yra pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 4 iki 6 
vai. vakare, šeštadieniais 
nuo 9 iki 11 vai. ryto.

Sesutės juos moko lietu
viškai ir angliškai ne tik ti-

Marijona Sakalauskienė, 
gyv. 21-20 E. 9th St., Brook
lyne, mirė bal. 10 d.; palai
dota bal. 13 d. iš Angelų Ka
ralienės par. bažnyčios į šv. 
Jono kapines.

HAVEMEYER 8-0259 
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

,i< MASPETH, N.Y. ' .

£ J1

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-755G

me
me

'd'

Tel.: MArket 2-5270 J
GOLDEN STAR I
BOTTLING CO. f

J. Krallkauskas — Savininkas y 
Gamintojas Geriausios Rūšies $ 

Nesvaiginančių Gerintų e 
Pamėginkit mūsų speciali} Drink- a

Mixer TOM COLINS | 
Taipgi parduoda lietuviško bra- ,f 

voro alų iš New Britain ■£ 
CREMO „CONNECTICUT BEST” 
Pristato pareikalavus: galiūnams, .F 
krautuvėms, vestuvėms ir t.t. t

Reikalaukite visur to vardo J 
Sodės

91-93 Warwick St., Newark, N. J. *ę> 
.V

ir Alaus

Lietuviams Duodame
Išsimokėj imui

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

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

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

409
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

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

[ ! LIETUVIŠKAS
1 SOF’S [ • RESTORANAS
1 SMART SHOES BAR ir GRILL
I ČEVERYKAI VISAI ŠEIMAI 
i ŽEMOMIS KAINOMIS 1
1 Dr. Posner’s ir
| Douglas vyrams Ir
• moterims aukštos ff
į rūšies čeverykal 
į nupigintomis ii
J kainomis Ui

329 Grand Street,

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
1 Brooklyn, N. Y.
1___________ _________________

Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Graboriai
^To! EVergreen 7- 1335 |
P l STagg 2-5043 Notary Public

| STEPHEN A ROMIŠKA |
(ARMAKAUSKAS) | M. P. BALLAS

(BIELIAUSKAS)
^Graborius - Balzamuoto jas | 
| MODERNIŠKA KOPLYČIA 3 Laidotuvių Direktorius

į 123 Metropol i! an Ave.. a
; Brooklyn, N. Y. |

660 Grand Street 
j Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Phone STagg 2-0783 j';

EVergroen S-9770

JOSEPH GARSZVA

Night HAvemeyer 8-1158 •
i I

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir

Graborius ir Balsamuotojas Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.
337 Union Av., Brooklyn, N.Y

Namas tas pats, tiktai miesto pa 

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

Telefonas: STagg 2-4409

A. RODZEWICZ
(A. Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Avenue, 
Brooldyn, N. Y.

(Plrteš pat Apreiškimo bažnyčią) 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pasivažinėjimams.

| ESTATE OF
| BARRY P. SHALINS
3 (ŠALTNSKAS)
$ Laisniuotas Graborius

v Graži, moderni koplyčia ir poll- 
A slul gražūs kambariai duodama 
v nemokamai. Samdo automobilius 
$ įvairiems reikalams. Kainos labai 
v prieinamos.

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

Tel. NEwtown 9-4464 * NOTARV PUBLIC

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS 
UNDERTAKER AND EMBALMER 

REAL ESTATE — GENERAL INSURANCE

54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.

JI



’’Amerikos” Pavasario Balius
Balandžio 21 d., 1939 m.

Keletą savaičių lauktas 
Amerikos Pavasario Balius 
įvyko balandžio 16 d. Labor 
Lyceum salėje. Nors povely
kinė nuotaika, gausios pra
mogos ir kitokios iškilmės 
nesudarė palankios aplinku
mos šiam baliui, bet jis pra
ėjo visai patenkinamai. Ba
lius savo programos atžvil
giu toli, toli pralenkė pana
šias buvusias pramogas. 
Programa buvo ir gausi, ir 
turtinga, ir labai skoninga.

Programos dalyvių sąsta
tą sudarė artistė Marijona 
Kižytė, smuikininkė Marga
rita Digriūtė, pianistai Mil- 
dreda žudžiūtė ir Tadas Ši
dlauskas ir Marianapolio 
Kolegijos vaidintojų grupė, 
mokyt. J. Pilipausko vado
vaujama.

Atvirai ir nuoširdžiai pa
sakytina, kad visi progra
mos dalyviai buvo gausin
gos publikos labai šiltai pri
imti. Visi 4 koncertinės da
lies pildyto jai buvo ilgai nuo 
scenos nepaleidžiami, visi 
turėjo pasirodyti su didesne 
programa, nei buvo numaty
ta.

Visiems buvo nepaprastai 
įdomu išgirsti lietuvių tarpe 
seniai negirdėtą Marijoną 
Kižytę, turinčią plataus tu
rinio sultingą mezzosoprano 
balsą. Publikos nuoširdus 
jos priėmimas liudijo, kaip 
puikiai ji pasirodė savo dai
nomis. Žavingai ji dainavo 
Birutės ariją iš M. Petraus
ko operos „Birutė”, to pa
ties kompozitoriaus „Kur 
tas šaltinėlis”, Azučenos ari
ją iš operos „II Trovatore”, 
o lietuviams brangia Šim
kaus daina „Kur bakūžė sa
manota” ji apvainikavo visą 
koncertą. Nekantriai lauksi
me ko veikiausiai M. Kižytę 
vėl išgirsti!

BALANDŽIO 23 BALIUS N. Y. PASAULINES 
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 
Baronaite 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.

Publikai labai patiko 
smuikininkė Margarita Di
griūtė, meistriškai valdanti 
smuiką ir pildanti sunkius 
kūrinius. Ji atliko Max Ba
ruch, Rehveld, Gossec, Hu
bay kūrinius. Bet programo
je paskirtais numeriais pub
lika nenorėjo pasisotinti —1 
ji reikalavo ir prašė dau-, 
giau. Smuikininkė tą norą 
stengėsi iš širdies patenkin
ti ir grojo daugiau!

Mildreda žudžiūtė bene 
pirmą kartą pasirodė prie 
oiano tokiai gausingai lietu
vių publikai. Ji jautėsi visai 
drąsiai, nors ir atsargiai, 
prie piano. Ji paskambino 
Albeniz, Schopen ir Debussy 
kūrinius. Teko ir jai dau
giau skambinti, nes to pa
geidavo publika, kuri malo
niai įvertino jaunos pianis- 
Lės pasiektus laimėjimus.

Visiems programos daly
viams akomponavęs Tadas 
Šidlauskas visai įgudusio 
pianisto artistiškais pirštais i 
patiekė J. Žilevičiaus Fanta
ziją. Šis grynai lietuviškas i 
kūrinys, pianisto sklandžiai, < 
natraukliai, su įsigyvenimu, 
atliktas, turėjo audringo pa
sisekimo. Ir pianistas turėjo 
padauginti savo numatytą 
programą.

Marianapolio Kolegijos 
studentų vaidintojų grupė 
iš 16 asmenų pasirodė su 
drama „Už tėvynės laisvę”. 
Nors buvo 4 veiksmai, bet 
žiūrovai nė nepajuto, kaip 
vaidinimas praėjo, nes sce
nos keistos labai greitai. 
Vaidintojai savo vaidmenis 
gerai išmokę, artimai susi- 
vaidinę; kiekvienas žino sa- tiški šokiai (paruošė M. Ba- dalyvautų ko didžiausias lie- 
vo vietą scenoje, todėl žiū-' ronaitė), Lyraičių v-’rutn™ 
rovams neteko nuobodžiauti. . 
Vaidiniman nemažai įdėta 
juokingų scenų, smagių dia- 
’ogu, kas publiką artimai su-

Balius Arcadia Saleje
Didžiojo New Yorko ir 

apylinkės lietuviai maloniai 
kviečiami šį sekmadienį, ba
landžio 23 d., 6 vai. vak. at
silankyti į Pasaulinės Paro
dos Lietuvių Dienos Komite
to Moterų Skyriaus ruošia
mą Didįjį Balių, kurio pel-

grupė ir kiti margumynai.
Baliuje dalyvaus ir pasa

kys kalbą ką tik iš Lietu
vos atvykusi Magdalena 
Avietėnaitė, užsienio reika
lų ministerijos spaudos de
partamento direktorė, Lietu
vos skyriaus Pasaulinėje Pa

nas skiriamas Lietuvių Die- rodoje gen. komisarė. Vi
nos Fondui. Balius įvyks siems bus įdomu išgirsti 
erdvioje Arcadia salėje, šviežią žodį iš Lietuvos, per- 
918 Halsey St., Brooklyne gyvenusios šiomis dienomis 
(visai arti Halsey stoties, skaudžias valandas, 
važiuojant Jamaica linijos 
traukiniu). |

Baliaus 
garbės svečių kalbos, dviejų lsakys kalbą Numatomai
chorų (Angelų Karalienės ka(j jr tk.lugjau žymįu svečių 
par. ir sv. Jurgio par. an-. daI 
samblio) dainos, Apreiškimo
par. mokyklos mokinių tau-1 Svarbu, kad šiame baliuje

Baliuje dalyvaus ir Lietu- 
i vos generalinis konsulas 

programoje bus, jonas Budrys, kurs irgi pa-

Dėl Pavasarinių Rūbų
atsilankykit pas

HENRY NARINS SONS 
Trys aukštai užpildyta

Vyry - Jaunu Vyry - Studentu — ir — Vaiku

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 Rūby Krautuvė

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

MANUFACTURERS OF FINE CLOTHES 
Galima pirkti pagal mūšy 10 Pay Plan

Seymour’s
DĖL — GEROS — VERTĖS

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

Tel.: EVergreen 8-4735

DEIMANTAI — LAIKRODĖLIAI —

BRANGAKMENIAI — RELIGINĖS PREKĖS

LAIKRODĖLIAI IR PAPUOŠALAI TAISOMI 
PRIE VIETOS

Maža Krautuvė — Mažos Išlaidos — Mažos Kainos

rišo su vaidintojais. Tiesa, 
veikalas nepasižymi turinin
gumu, bet jame sąmoningai 
pravesta patrijotinė mintis. 
Vaidintojai vartojo taisyk
lingą lietuvių kalbą, laisvai, 
drąsiai laikėsi scenoje. Pub
likai vaidinimas patiko.

Gausingos publikos tarpe 
teko pastebėti kunigai Bal- 
kūnas,' Paulonis, Aleksiūnas, 
Lekešis, Kartavičius ir Ke- 
mežis; Lietuvos gen. konsu
lato atašės Stašinskas ir Si
mutis su žmonomis, komp. 
Žilevičius su žmona, M. Ba
ronaitė, L. Univ. Biuro pirm. 
K. Krušinskas su žmona, dr. 
A. Petriką, prov. Ed. Paulo
nis, mokyt. J. Stulginskaitė 
iš Connecticut, kapit. Pet
ruškevičius ir t.t. Pažymėti
na, kad gausiai atsilankė 

į jaunimo (ypač vyčių) iš 
New Jersey (vyčių apskr. 
pirm. L. Ketvirtis), po kelio
lika vyčių iš Jersey City, 
Newark, Harrison, Bayonne, 
Great Necko, Maspetho, 
Brooklyno. Iš choristų dau
giausia dalyvavo iš Maspe
tho.

Programos pradžia suvė
luota 22 minutėmis, bet už
baigta visai laiku — 7 vai. 
20 min., todėl šokiai pradėti, 
kaip skelbta, 7:30 vai. vak. 
Šokiams grojo Jono Navicko 
Nakties Pelėdų orkestras.

Apie šį balių gal dar pa
rašys kiti bendradarbiai ki
tame numeryje. Baliaus pa- 

, sisekimui, be abejonės, daug 
prisidėjo tylūs Amerikos bi- 

I čiulės — bičiuliai, kurie pla- 
’ tino bilietus ir kitomis prie- 
i monėmis rūpinosi, kad tik 
! viskas praeitų geriausiu pa- 

| sisekimu. Jiems priklauso 
i didelė padėka, kaip ir malo- 
| niems programos dalyviams, 
f Jų vardus gal sužinosime ki
li tą savaitę?
II Patenkintas.

šokėjų tuvių skaičius. Lietuvių Die-
1 nos pasisekimas reikalauja,
I kad balandžio 23 d. didžioji

Arcadia salė būtų perpildyta 
gausinga publika. Į balių 
kviečiami visi — ir jauni
mas, ir senimas. Visiems 
bus įdomu, visi ras, ką jame 
veikti. Atminkime, kad Lie
tuvių Dienos pasisekimas y- 
ra visos tautos reikalas. Lie
tuvių garbė reikalauja, kad 
sukeltume atitinkamą fondą, 
kurs leistų lietuviams pasi
rodyti prieš kitataučius ko 
geriausiai.

Visu nuoširdumu kviečia
me visus „Amerikos” skai
tytojus ir patiems dalyvauti, 
ir kitus paraginti atsilanky
ti šį sekmadienį, balandžio 
23 d., 6 vai. vak. į Arcadia 
salę. Pakvieskite savo jauni
mą, paraginkite jaunuosius 
būtinai dalyvauti šiame ba
liuje, kurs yra visų lietuvių 
reikalas, bet ir patys jame 
dalyvaukite.

KONCERTAS

Men.

PRIMINIMAS

Atrodo, kad Lietuvių Pro
fesionalų draugijos banke
tas, ruošiamas savo nariui 
dr. J. Valukui, jo 25 metų 
profesijos darbo sukakties 
proga pagerbti, bus tikrai 
gražus ir įdomus. Jame dai
nuos Am. lietuvių žvaigždė, 
Metropolitan Operos daini
ninkė Ona Katkauskaitė — 
Kaskas. Banketo dalyviai 
turės laimės pasidžiaugti jos 
maloniu dainavimu.

Rengėjai prašo savo būsi
mus svečius, kurie dėl neap
sižiūrėjimo buvo nepakvies
ti, tuojaus užsisakyti sau 
vietas. O tiems, kuriems bi
lietai jau įteikta, norima 
priminti, kad jau metas už 
juos atsiteisti 
rengėjams.

Iki malonaus 
šio mėnesio 30
pin viešbuty, New Yorke.

Dr. A. Petriką,

ar grąžinti

pasimatymo 
dieną McAl-

Kellys — Broadway Motors yra didžiausias vartotų auto
mobilių dealeris Brooklyne. Šių 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
1932 Chevrolet 4 dr. touring sedan
1934 Ford 4 dr. sedan
1934 Chevrolet coach
1934 Cadilac coupe
1936 Plymouth 4 dr. sedan
1936 Dodge 4 dr. sedan
1936 Pontiac 4 dr. sedan
1936 Buick 4 dr. sedan
1937 Chevrolet 4 dr. touring sedan
1937 Ford 2 dr. sedan
1938 Plymouth 4 dr. tuoring sedan
Atsineškit šį Kuponą ir Sutaupysit iki $50 ar $100 

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

Tel. MAin 2-3540-1

LIETUVIŠKI BARAVYKAI
MĖGSTAMAS ŽIEMOS SKANĖSTAS

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

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

LITHUANIAN-AMERICAN
IMPORT & EXPORT CORPORATION

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

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

Amer. Liet. Muz.
Dr-jos koncertas įvyks ba
landžio 28 d., penktadienį, 
8:30 vai. vak., Susivienijimo 
salėje, 197 Grand St. Daly
vaus smuikininkas Longi
nas Buinis j r., baritonas Ka
zys Hoffmanas, čelistas Jo
nas Wilkow.

Bilietas 50 c. Po progra
mos bus muzikos šokiams. 
Visi muzikos mėgėjai kvie
čiami dalyvauti. R.

j Visiems klubo nariams tu- 
retų būti įdomu žinoti fi. 
nansinę padėtį, tad kviečiam Į 
visus atsilankyti.

Komitetas, ;

VIEŠĖJO

Šiomis dienomis pas D. J, 
Averkas viešėjo bostonietė į 
E. Janušonienė su savo si- į 
numi Alfonsu ir p. Galbočie-1 
ne. P. Janušonienė yra „A- 
merikos” skaitytoja ir arti-1 
ma Averkų giminė. Viešnia I

Tel. STagg 2-7177

PILIEČIŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS

raščio įstaigoje, susipažino 
su New Yorku ir jo apylin
kėmis.

Piliečių klubo biznio sky
riaus susirinkimas įvyks se
kantį penktadienį, balandžio 
28 d., 8 vai. vak.

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

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI t

DR. JOHN WALUK
Ifil NO 6th STREET

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

Sventodlenlala eueltarui 
Tel.: EVergreen 8-0299 į

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

VALANDOS: 
1—2 P. P. 
fl—8 vak. 
Ir pagal autart) 
Tel.: NAvarre 8-1919

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO 4th STREET

valandos- 
9—12 ryte 
1— 8 vak.

Penktadleniala uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-6868

suvalk 
išrišo 
kojo, 
Dievas

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)
ADVOKATAS

Skail 
kovon 

' rė poet
< bar Li

da dai 
velionį 
skyreli' 

r mylėjui

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

*—•"———---- ———————————————————

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmones todfil, kad Jie valgo tikrą Lietuvišką 
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lletuvlfiką duoną, kelleus

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

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

I
Tel. EVergreen 4-7142

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

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimu

AI8KRYMAS gamintas namie 1S geriausios Smetonos. ALŪS 19 geriausių 
bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

J. GINKUS
U95 Grand Street,

Brooklyn, N. Y.

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

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn,

Kampas Roebling St.

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK

TI SAVO GĖRIMUS

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU

SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ

BROOKLYNE

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 pirkiniu ir kaina jūs būsite pilnai pa- 
tenkinti.

SUNDIAL 
SHOES

MiLGHIUS SHOE SHOPS, te
235 Grand St., tarpe Driggs Ave. ir 

Roebling St., Brooklyn,. N. Y.■IVUvUll kjv») L>1 UvKiyil, r Ii, 1 • 

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