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Šią savaitę Lietuvoje bai
giamas Ginklų Fondui aukų 
vajus, kuris pasiekė visus 
gyventojų sluoksnius, visur 
sulaukdamas didžiausio pri
tarimo, palankumo. Visur 
aiškiai pažymėta, kad vajus 
turi pasisekimo ne tik todėl, 
kad Tėvynei gresia rimtas 
pavojus, bet ir todėl, kad, 
pagaliau, susilaukta vyriau
sybės, galinčios kalbėti aiš
kios tautos daugumos var
du.

Kaip gyvai ir jautriai gy
ventojai aukojo Ginklų Fon
dui, rodo, kad ir šis vienas, 
iš daugelio panašių, faktas: 
vieną dieną į aukų vajaus 
vyriausią komisiją užėjo nu
skuręs elgeta senukas, su- 
plyšusiomis naginėmis, apžė
lęs; iš kišenės jis ištraukė 
suvalkiotą skarelę ir iš jos 
išrišo 100 litų, kuriuos paau
kojo, sakydamas: , „Tegu 
Dievas padeda, jei reikės 
jums tėvynę ginti”.

Skaitytojai jau žino, kad 
kovo mėnesį Prancūzijoj mi
rė poetas O. V. Milašius. Da
bar Lietuvos spauda paduo
da daug įdomių žinių apie 
velionį, gyvenusį tikro atsi
skyrėlio gyvenimu ir labai 

' mylėjusį lietuvių tautą. „Ži
dinio” žurnale dr. J. Grinius 
apie Milašiaus mirtį paduo
da tokių žinių:

„Kovo 2 dien. iš kambario 
narvelio į lauką ištrūko 
paukštelis, rodos, kanarėlė. 
Kad nesušaltų ar nedingtų, 
jis puolėsi į lauką gaudyti. 
Apie valandą bėgiojo begau
dydamas. Pavargo ir, užkliu
vęs koją, parkrito ir čia pat 
mirė. O per laidotuves, kai 
duobė buvo beveik užkasta, 
kaip teigia patikimi liudyto
jai, atskrido keli paukšteliai 
ir ėmė čiauškėti ties jo ka
pu. Gyveno atsiskyrėliu ir 
mirė atsiskyrėliu”.

„Naujosios Romuvos” žur
nalas paskelbė tris klausi
mus apie lietuvių tautos 
charakterį, lietuvišką kūry
bą ir Lietuvos padėtį. Į 
klausimus plaukia įžymių 
tautos mintytojų atsakymai. 
Prof. Šalkauskis savo atsa
kyme tarp kitko pažymi, 
kad lietuvio charakterį labai 
sužalojo svetimųjų vergovė. 
Profesorius labai apgailes
tauja, kad daugiau negu pu
sė Lietuvos nepriklausomo 
gyvenimo buvo pasukta ne
tinkama linkme, kuri stipri
no istorines lietuvių ydas.

Bet dabar Lietuvoje pa
pūtė nauji vėjai, atrodo, 
kad Lietuvoje nebegalės 
rasti sau vietos klonioji- 
mosi, pataikūnų gamini
mo, tikrų asmenybių už
temdymo, vergiškos dvasios 
ugdymo politika. Dabar į 
asmenis bus žiūrima pagal 
jų gabumą, darbštumą, tin
kamumą. Jei naujai susida
riusios sąlygos nebus tram
domos, nebus sunku tautą 
perauklėti priešvergovinės 
dvasios kryptimi. Ko ma
žiau tautoje dvasios vergų, 
tautos laisvė tikresniame 
saugume ir nepaliečiamume.

Dėl siūlymo sudaryti ben
drą Amerikos lietuvių atsto
vybę pasisakė bal. 24 d. 
„Draugo” dienraštis. Princi
pe „Draugas” pritaria siūly
mui turėti panašią įstaigą, 
tik nurodo didelius sunku
mus jai sudaryti, bet pripa
žįsta, kad „klausimas yra 
svarstytinas”.

Lietuvos jaunimas, tautiškais drabužiais pasipuošęs, vaidina lietuviškas vestuves, 
gausias senoviniais lietuviškais papročiais. Amerikiečių lietuvių jaunimas labiau ir la
biau pamėgsta tautinius drabužius. Pasaulinės Parodos Lietuvių Dienoje rugsėjo 10 d. 
tautiškus šokius šoksianti jaunimo grupė bus pasipuošusi išimtinai taut, drabužiais, 
kuriuos dėvės ir žymi jungtinio choro dalis.

Lietuvos Ūkio Taryba Plataus Sąstato
Kaunas. — Naujai įsteig

tos Tautos Ūkio Tarybos 
statutas numato,, kad ta Ta
ryba bus vyriausybei pata
riamuoju organu tautos ūkio 
reikalams. Ji bus prie Minis- 
terių Tarybos.

Tautos Ūkio Taryba ap
tars tautos ūkio politikos 
linkmes ir svarstys sumany
mus bei ruoš planus tautos 
ūkinei gerovei kelti. Šių dar
bų ji imsis pati, arba Minis- 
terių Tarybos arba atitinka
mo ministerio pavedama. 
Ministerių Tarybos ar ati
tinkamo ministerio klausia
ma, Taryba turės pareikšti

„Draugas” linkęs pasiūly
ti sudaryti Vykdomąjį Ko
mitetą iš Kat. Federacijos 
Tarybos ir tautininkų turi
mos Tautinės Tarybos. Su
tinkame, kad šis siūlymas 
rimtai svarstytinas, bet bū
tų galima siekti ir plačiau, 
kad ko didžiausiam skaičiui 
lietuvių galėtų tokia įstaiga 
atstovauti.

Būtų labai gera, kad spau
doje būtų daugiau šiuo klau
simu pasisakoma. Jei Lietu
vos lietuviai dabar randa 
bendrą kalbą, nejau ameri
kiečiai lietuviai negalėtų su
sikalbėti? Paskutinės žinios 
praneša, kad Lietuvos da
bartinę vyriausybę remia ir 
socialdemokratų srovė.

Brooklyn© „Vienybės” vyr. 
kontroliuotojas, nuvykęs 
Lietuvon „savo biznio reika
lų sutvarkyti Klaipėdoje”, 
parašė įspūdžius iš Lietuvos 
seimo posėdžio, kuriame 
naujas ministeris pirminin
kas skaitė vyriausybės pa
reiškimą. Viskas, matyti, 
jam patiko seimo posėdyje, 
išskyrus... tris kunigus sei
mo narius. Girdi, „kunigiš
kai apsirengusiems dvasiš
kiams, rodos, lyg ne vieta 
valstybės parlamente, rodos, 
jiems geriau tiktų vien tiky
biniais reikalais rūpintis”.

Kai pernai tas pats asmuo 
lankėsi Lietuvoje ir kai tuo 
laiku ministerio pirmininko 
vietą turėjo „dvasiškis kuni
giškais rūbais apsirengęs”, 
tai panašių žodžių iš gerb. 
keliautojo neteko girdėti. 
Mat, buvo kiti laikai. Tada 
jis gyrėsi gavęs savo kon
troliuojamam laikraščiui 500 
prenumeratų, o šiemet tik 
20...

nuomonę jų iškeltais ūki
niais klausimais.

Tautos Ūkio Tarybos su
dėtis : pirmininkas, antri
ninkas (vicepirm.), sekreto
rius ir kiti nariai. Pirminin
kas, antrininkas ir sekreto
rius sudarys Tautos Ūkio 
Tarybos prezidiumą. Iš viso 
Tarybos narių nebus dau
giau kaip 15.

Pirmininką, antrininką, 
sekretorių ir kitus Tautos 
Ūkio Tarybos narius skirs 
Ministerių Taryba iš ūkio 
žinovų ir kitų asmenų, ku
rių žinios reikalingos Tautos 
Ūkio Tarybos darbui. Ski
riama bus dvejiems metams. 
Tautos Ūkio Tarybos pirmi
ninkas, antrininkas, sekreto
rius ar kitas kuris narys ga
li būti atleistas ir nesuėjus 
dvejiems metams.

Tautos Ūkio Tarybos na
rio pareigos bus garbės tar
nyba. Kai kurie darbai galės 
būti atlyginami.

Ministeriams arba jų pa
skirtiems atstovams numa
toma teisė dalyvauti Tautos 
Ūkio Tarybos posėdžiuose ir 
svarstomais klausimais da
ryti pranešimus.

Tautos Ūkio Tarybai duo
dama teisė gauti žinių iš 
valstybinių įstaigų, savival
dybių, ūkinių organizacijų 
ir įmonių. Tas žinias, kurias 
jų davėjai laiko slaptomis, 
Tarybos nariai gali naudoti 
ne viešai ir tik Tarybos dar
bo reikalams.

Ministerių Taryba pasky
rė Tautos Ūkio Tarybos na
rius: Lietuvos Banko valdy
tojas J. Tūbelis — Tarybos 
pirmininko pavaduotoju, pik. 
Vacį. Šliogeris — sekreto
rium ir nariais: Žemės Ban
ko Tarybos narys J. Fled- 
žinskas, Prekybos Instituto 
rektorius E. Galvanauskas, 
„Pienocentro” valdybos pir
mininkas J. Glemža, prof. 
V. Jurgutis, Prekybos, Pra
monės ir Amatų Rūmų pir
mininkas V. Kurkauskas, 
Vytautas Petrulis, prof. A. 
Rimka, inž. V. Sirutavičius, 
Lietuvos Banko direktorius 
Z. Starkus, „Maisto” dir. J. 
Tallat-Kelpša, Ūkio Banko 
valdybos pirmininkas Juo
zas Vailokaitis ir „Nemu
no” b-vės valdybos pirmi
ninkas A. Vosylius. Tarybai 
pirmininkaus finansų minis
teris gen. Sutkus.

PREZ. NORI PERTVAR
KYTI ADMINISTRACIJĄ

Washington. — Preziden
tas Roosevelt paruošė naują 
administracijos pertvarky
mo programą, kuria norima 
sutaupyti valstybei apie 20 
milijonų dolerių per metus 
ir geriau suprastinti val
džios vykdomąjį aparatą. 
Pagal prezidento siūlymą, 
norima pavesti tiesioginei 
prezidento priežiūrai valsty
bės biudžeto skyrių, tautinio 
planavimo skyrių ir visą tar
nautojų vadovybę. Prezi
dento siūlymą? jau perduo
tas kongresui.

Savo rašte kongresui pre
zidentas nurodė, kad demo
kratinei valstybei reikalinga 
greita veikla, taupant vals
tybės iždo lėšas.

PRANCŪZIJOJE SUVAR
ŽYTA SPAUDA

Paryžius. — Prancūzijos 
vyriausybė priėmė įstatymą 
— dekretą, kuriuo griežtai 
draudžiama propaganda 
prieš tautines bei tikybines 
grupes, šiuo įstatymu ypa
tingai norima apsaugoti žy
dus, prieš kuriuos prancūzų 
spaudoje pradėta vesti stip
ri agitacija. Prancūzams da
bar svarbu visų gyventojų 
vieningumas, todėl griežtes
niu dekretu tikimasi apsau
goti visuomenę nuo nereika
lingų išsišokimų.

NACIAI VARŽO KUNIGUS

Viena. — Naciai įsakė 
Zalcburgo arkivysk. Waitz 
išsikraustyti iš vienuolyno. 
Vieno vienuolyno vyresnysis 
ir dešimt vienuolių suimti; 
jie kaltinami prastu ūkio 
reikalų tvarkymu.

Panašiij nacių „žygių” 
Austrijoje yra labai daug.

STIPRINA KARO 
AVIACIJA

Washington. — Preziden
tui pasiųsta kongreso priim
ta kariuomenės reikalams 
naujai paskirta sąmata, sie
kianti beveik pusę bilijono 
dolerių, kurių 50 milijonų 
skiriama naujiems karo or
laiviams.

Nauji karo orlaiviai turės 
250 mylių į valandą greitį. 
Tai bus moderniausiai aprū
pinti orlaiviai. Ypatingai to
buli esą nauji bombanešiai.

NEW YORKO ARKIV. PA
SKIRTAS SPELLMAN

Vatikanas. — New Yorko 
arkivyskupu paskirtas vys
kupas Francis J. Spellman, 
Bostono arkivyskupijos vys- 
kupas-pagelbininkas. Nauja
sis New Yorko arkivyskupas 
šių metų gegužės 4 d. susi
lauks 50 metų amžiaus.

Arkiv. ’ Spellman gimęs 
Whitman, Mass., miestely, 
netoli Bostono. Jo tėvas — 
valgomų daiktų krautuvės 
savininkas. Jaunam Spell
man teko dirbti tėvų krautu
vėje,. pristatinėti prekes į 
namus ir pan. Mokėsi ir pra
džios, ir aukštesnėse mokyk
lose gerai. Kolegijos kursą 
yra išėjęs Fordham univer
sitete, kuriame jis buvo vie
nas pirmųjų studentų, geras 
sportininkas, dramos ir kal
bėtojų klubų narys, mėnesi
nio laikraščio redaktorius. 
Kunigų seminariją baigė Ro
moje, kur ir kunigu įšven
tintas.

Trumpai pabuvęs Bostone 
vienos parapijos vikaru ir 
arkivyskupijos vicekancle
riu, kun. Spellman buvo pa
skirtas Vatikano sekreto
riaus padėjėju, kurio parei
gose buvo 13 metų. Jam ar
timai teko dirbti prie da
bartinio Popiežiaus Pijaus 
XII ir prie velionio. Jam tek
davo versti Popiežiaus enci
klikas į anglų kalbą. 1932 m. 
paskirtas Bostono vyskupu 
pagelbininku; į vyskupus jį 
įšventino dabartinis Popie
žius Pijus XII, tada buvęs 
Vatikano valstybės‘sekreto
rium.

Romoje arkiv. Spellman 
buvo įsigijęs nepaprastai 
daug simpatijų, plačių pa
žinčių. Žinodamas daug kal
bų, turėdamas įgimtus dip
lomato gabumus jis buvo la-

Anglijoje Skelbiama Karinė Prievolė

Londonas. — Iki šiol Ang
lijos gyventojai nežinojo pri
valomos karinės tarnybos, 
bet šią savaitę padėtis visai 
pasikeitė. Anglijos vyriausy
bė nutarė paskelbti vyrams 
privalomą karo tarnybą. Iki

ATIDARYTA ITALŲ 
MENO SAVAITĖ

Kaunas. — Balandžio 24 
d. čia atidaryta italų meno 
savaitė. Iškilmėse dalyvavo 
Valstybės Perzidentas Sme
tona, ministerial, visuome
nės atstovai.

SUOMIAI STATYS KARO 
LAIVUS

Helsinkiai. — Suomijos 
vyriausybė paskyrė specialų 
komitetą paruošti saugesnį 
apsigynimo planą, pagal ku
rį būtų geriau apsaugoti 
Suomijos pakraščiai iš jūros 
pusės. Paruoštas planas įsi
gyti kelis naujus karo lai
vus. Apie tai netrukus bus 
pranešta tautos atstovybei.

GEN. RAŠTIKIS GRIŽO

Kaunas. — Lietuvos ka
riuomenės vadas generolas 
Raštikis jau .grįžo iš Berly
no, kur dalyvavo kanclerio 
Hitlerio 50 metų sukakties 
iškilmėse.

Lietuvoje Visuotinis
Pritarimas Vyriausybei

VYRIAUSYBĖS NARIAI 
PRANEŠINĖJA

Kaunas. — Vyriausybės 
nariai važinėja po įvairias 
provincijos vietas, darydami 
plačius pranešimus apie val- 

bai naudingas Vatikanui.
Nuo 1932 metų iki šiol 

gyveno Bostone, kur ėjo 
kardinolo O’Connell pagel- 
bininko pareigas ir drauge 
buvo ir vienos parapijos 
klebonu. Bostone visuose 
sluoksniuose jis labai mė
giamas. Lietuviams ten jis 
gerai žinomas, nes yra ap
lankęs visas jų parapijas. 
Ne kartą yra pasakęs palan
kų žodį apie lietuvius. Tiki
masi, kad New Yorko lietu
vių parapijos lietuviai arki
vyskupo Spellman asmenyje 
ras atitinkamos paramos sa
vo reikaluose.

Arkiv. Spellmano paskyri
mą visa New Yorko didžioji 
spauda nepaprastai palan
kiai sutiko. Visi jam reiškia 
geriausių linkėjimų, visi jam 
žada paramą ir talką. Į New 
Yorką jis atvyksiąs už dvie
jų savaičių ar greičiau. Jo 
tėvas dar gyvas, turįs 80 
metų; du broliai Bostono 
gydytojai, dvi seserys ište
kėjusios.

Arkiv. Spellman yra ir 
geras lakūnas; lakūno leidi
mą įsigijo būdamas Romo
je. Sugrįžęs į Ameriką, jis 
ir čia įsigijo lakūno leidimą, 
išlaikęs atitinkamus skrai
dymo egzaminus. Tai pir
mas arkivyskupas lakūnas.

šiol Anglijos kariuomenė su
sidėjo tik iš savanorių, todėl 
karinės prievolės įvedimas 
yra tikras perversmas Ang
lijos istorijoje, žinoma, tu
rint dėmesy taikos metą. 
Karo atsitikimu, visada bu
vo vykdoma mobilizacija. 
Manoma, kad karinės prie
volės įvedimas bus reikš
mingas atsakymas į Vokieti
jos ir Italijos žygius. •

Ryšium su karinės prievo
lės įvedimu, padidinamas 
Anglijos biudžetas, pake
liant visus mokesčius. Vy
riausybė kreipėsi į tautą per 
radiją, prašydama suprasti 
dabartinės padėties rimtumą 
ir paremti visą vyriausybės 
programą.

Anglijos vyriausybė savo 
paskutiniais žygiais aiškiai 
nori užbėgti už akių Hitle
riui, kurs šį penktadienį 
mėgins „atsikirsti” prezi
dentui Rooseveltui ryšiumi 
su jo pasiūlymu užtikrinti 
taiką bent 10 metų.

Anglijos vyriausybė savo 
ambasadorių Berlyne Hen- 
dersoną jau sugrąžino. Jis 
buvo iššauktas į Londoną 
tuojau po to, kai Vokietija 
užėmė Čekoslovakiją. Amba
sadorius Henderson, sugrį
žęs į Berlyną, mėgino pasi
matyti su Hitleriu, bet jam 
atsakyta, kad Hitleris labai 
užimtas, todėl negalįs su juo 
pasimatyti.

stybės padėtį, apie naujos 
vyriausybės darbus bei pla
nus. Labai gausinguose susi
rinkimuose pranešimus pa
darė ministerio pirmininko 
pavaduotojas K. Bizauskas, 
krašto apsaugos ministeris 
generolas A. Musteikis, 
švietimo ministeris dr. L. 
Bistras, žemės ūkio ministe
ris dr. J. Krikščiūnas ir tei
singumo ministeris dr. Ant. 
Tamošaitis.

Į susirinkimus visuomenė 
labai gausingai susirenka. 
Visur entuziastingai prita
riama vieningo darbo vy
riausybei.

DIENOS ŠVIESOS TAUPY
MO LAIKAS

Šį sekmadienį, balandžio 
30 d., pradedamas dienos 
šviesos taupymo laikas, to
dėl balandžio 29 d. vakare 
pavarykite savo laikrodžius 
viena valanda į priekį.

PRANCŪZAI DŽIAUGIASI 
ANGLIJOS VEIKSMAIS

Paryžius. — Visoje Pran
cūzijoje nepaprastai gero 
įspūdžio padarė Anglijos nu
tarimas įvesti visuotinę ka
rinę prievolę. Vietoj pesi
mizmo tuojau pasirodė 
džiaugsmo ir7, pasitikėjimo 
žymių.

ANGLIES KASYKLOMS
GRESIA UŽDARYMAS

Washington. — Anglies 
kasyklų savininkai dar ta
riasi su angliakasių sąjun
gos atstovais, bet derybose 
nepasiekta susitarimo. Ang
liakasių atstovai reikalauja 
iš sutarties projekto paša
linti numatomos bausmės 
straipsnius, kam priešinasi 
kasyklų valdytojai. Jei susi
tarimo nebus pasiekta kitą 
savaitę, grės visuotinis ang
lies kasyklų uždarymas.

Dabartinis anglies kasyk
lų uždarymas jau yra palie
tęs 340 tūkstančių angliaka
sių. Uždarymas kasyklų la
bai blogai paveikė įvairioms 
biznio įstaigoms.

VOKIETIJOS ŽYDAI TURI 
IŠSIKRAUSTYTI

Berlynas. — Neseniai tūk
stančiai žydų paleista iš 
koncentracijos stovyklų su 
sąlyga, kad per du mėnesius 
išsikraustys iš Vokietijos 
į užsienį. Jei per tą laiką jie 
neiškeliaus iš Vokietijos, vėl 
bus siunčiami į koncentraci
jos stovyklas.

UŽSIENIO PREKYBA 
PADIDĖJO

Washington. — Šios ša
lies užsienio prekyba kovo 
mėnesį buvo didesnė nei va
sario mėnesį. Tą mėnesį A- 
merika užsieniui pardavė 
prekių beveik 50 milijonų 
dolerių daugiau nei vasario 
mėnesį. Kovo mėn. užsieniui 
parduota už 268 mil. dolerių, 
o pirkta užsienyje už 190 
mil. dol. Per pirmus 3 mėne
sius užsieniui parduota pre
kių už 690,874,000 dol.
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K. Krušinsko Sukaktis
Kuklus visuomenininkas Kazimieras Krušinskas, kukliai 

ir minime jo visuomeninio darbo 40 metų sukaktį. Nori
me nors dviem straipsniais atžymėti šio garbingo išeivijos 
katalikų visuomenės veterano veiklą, turtingą darbais ir 
gausią* nuopelnais. Per 40 metų Krušinskas, dabartinis 
„Amerikos” leidėjų įstaigos pirmininkas, budėjo Bažny
čios ir Tautos ištikimoje sargyboje, praleisdamas įvairiau
sius laikus, kurių buvo ir labai sunkių. Minėdami jo dar
bo sukaktį, norime nors trumpai supažindinti su Garbaus 
Jubilijato gyvenimo bruožais.

K. Krušinskas gimė 1880 metų balandžio 20 d. Krušins- 
kų kaime, Zapyškio valse., Kauno apskr. Pradžios mokyk
lą baigė Zapyškyje, o vidurinę mokyklą lankė Kaune, kur 
gyveno 6 metus ir įš čia 1899 metais atvyko į Jungtines 
Amerikos Valstybes. Apsigyveno Brooklyne tais pačiais 
metais ir tuojau įstojo į Angelų Karalienės parapiją; ku
rioje yra buvęs kolektorium, trustistu ir t.t. Tais pačiais 
metais įstojo į pašalpinę šv. Kazimiero draugiją ir tuojau 
pradėjo dalyvauti išeivijos visuomeninėje veikloje.

Krušinsko visuomeninė veikla ryškiausiai žymi svar
biausiose organizacijose — Katalikų Susivienijime ir Ka
talikų Federacijoje. Abiejose organizacijose per daugelį 
metų Krušinskas buvo atsakingų pareigų viršūnėse. Or
ganizuojant Federaciją, Krušinskas dalyvavo pirmame 
Federacijos kongrese 1906 m., Wilkes-Barre, Pa. Susivie
nijime jo veikla prasidėjo naujos kuopos suorganizavimu 
Naugatuck, Conn. 1906 metais Newark© seime jis jau iš
renkamas Susivienijimo sekretorium, kurio pareigas ėjo 
iki 1912 metų: nuo 1912 m. iki 1918 metų Krušinskas ėjo 
centro pirmininko, vicepirmininko ir valdybos nario parei
gas. Taigi, iš eilės 12 metų išbuvo Susivienijimo vadovy
bes priekyje. Vėliau jam teko dar porą metų būti centro 
valdyboje. Už nuopelnus organizacijai, Krušinskas Susi
vienijimo garbės nariu išrinktas dar 1916 metais. Jam 
tenka ypatingi nuopelnai, kad Susi vieni j imas susilaukė sa
vo laikraščio „Garso” ir kad Brooklyne įsigijo namą.

K. Federacijoje ir Tautos Fonde Krušinskui teko dirbti 
atsakingose pareigose pačiais reikalingiausiais Lietuvai 
paramos laikais — nepriklausomybės kovų laikais. 1919 
m. jis buvo Tautos Fondo sekretorius; jam vadovaujant 
centre, surinkti keli šimtai tūkstančių dolerių Lietuvai. 
Tautos Fondo sekretorium jis buvo iki įstaigos darbo su
stabdymo.

1923 metais Krušinskas stojo į tiesioginį Lietuvos vals
tybinį darbą. Tais metais steigtas New Yorke Lietuvos 
konsulatas. Krušinskas pakviestas konsulato pirmuoju 
sekretorium, kurio pareigas ėjo per pusantrų metų, iki 
1925 metų birželio mėnesio. Iš Lietuvos konsulato vėl grį
žo į Federaciją, kurios centro sekretorium buvo iki 1932 
metų. Už ypatingą pasidarbavimą išrinktas K. Federaci
jos garbės nariu.

Čia dar pažymėtina, kad didžiojo karo laikais buvo 
Amerikos Lietuvių Tarybos nariu, dirbo Centraliniame 
Lietuvių Dienos Komitete ir kituose panašiuose sąjūdžiuo
se. Teko jam lankyti lietuvių kolonijas su prakalbomis, 
renkant aukas Lietuvai per Tautos Fondą, platinant Lie
tuvos Laisvės paskolos bonus. Su prakalbomis yra ap
lankęs New Yorko, New Jersey valst., Naująją Angliją, 
Pennsylvaniją. Teko lankytis ir Michigan, ir Illinois ir 
kitose vietose.

Organizacijos ir jų spauda ypatingai artimos jo šir
džiai. Yra dalyvavęs ir L. Vyčiuose. Liet. Kat. Darbi
ninkų Sąjungos nariu yra nuo pat jos įsteigimo dienų; 
„Amerikos” leidėju — dalininku yra nuo pat įsteigimo 
pradžios. Vietinėje Angelų Karalienės par. jis vadovauja 
Susivienijimo kuopai. Daug dirbęs New Yorko Federaci
jos apskrityje ir t.t. ir t.t.

Minint Krušinsko sukaktį, su pagarba tenka paminėti 
gražią jo šeimą. Jo visų darbų brangi talkininkė buvo jo 
žmona, Antanina Jamontaitė, kilusi iš Vendžiogalos. Juo
du susituokė 1904 m. gegužės 29 d. Išauklėjo dvi dukte
ris, kurių vyresnioji, Teresė, 1928 — 1930 m. gyveno Lie
tuvoje ir lankė Lietuvos universitetą. Dabar ji žinomo 
inž. Petro Barzilausko žmona. Antroji duktė, Antanina, 
mokytoja New Yorko viešose mokyklose. Krušinskai ir 
Barzilauskai gyvena drauge, tame pat name. Dirbdamas 
visuomeninį darbą, Krušinskas nesusidarė taupmenų se
natvei, neįsigijo net nuosavo namuko, todėl ir dabar, su
laukęs žilo plauko, turi sunkiai dirbti.

Sveikindami Garbųjį Jubilijatą, iš širdies linkime jam 
ir jo mylimai šeimai dar daug, daug šviesių gyvenimo me
tų. Jo darbštumo ir ištikimumo aukštiems dėsniams pa
vyzdys lai traukia ir žavi ko didžiausią skaičių lietuvių.

Stipriausias pasaulyje Kerštas saldesnis už me- 
žmogus yra tas, kuris gyve- 
nimo arenoj stovi visiškai saldesnė už kerštą,

vienas. — Ibsenas. _ Homeras.

K. Krušinsko Jubiliejaus Proga
Kazimieras Krušinskas 

darbavosi Amerikos lietuvių 
katalikų visuomenei per ke
turiasdešimtį metų. Vadinas, 
nuo pat atvykimo į naująją 
tėvynę — Ameriką, nuo jau
nų dienelių. Jis dirbo daug, 
ištikimai, ištvermingai ir pa
sekmingai. Jis lietuvis — 
stiprus, kaip ąžuolas; jis ka
talikas — sąmoningas, prak
tikuojantis, veiklus ir kovo
jantis. Krušinskas dirba 
Lietuvai taip, kaip dirba 
idealistai tautos veikėjai ir 
vadai, neieškodami už savo 
darbą jokių tuščių garbių ir 
medžiaginio atlyginimo. Jis 
dirba katalikišką darbą taip, 
kaip reikalauja Katalikų 
Bažnyčia: ne tik žodžiu, bet 
uoliu veikimu ir ypač gra
žiu pavyzdžiu apaštalauja. 
Jis niekuomet nėjo ir neina 
į jokius kompromisus: ge
riau asmeniškus nuostolius 
pakėlė, verčiau skaudžiai nu
kentėjo, bet pasiliko ištiki
mas lietuvybės ir kataliky
bės idealams. Tuo atžvilgiu 
jis buvo nepalaužiamas. Ir 
didžiausios gyvenimo audros 
jo nusistatymo nepalaužė. 
O juk buvo jo gyvenime to
kių momentų, kuomet ne tik 
tautos ir tikėjimo priešinin
kai, bet ir saviškiai, „bičiu
liai” kėsinosi jį pažeisti kai
po lietuvį kataliką veikėją... 
Bet jis atlaikė. Dėl to mes, 
pasauliečiai veikėjai, jo ben
dradarbiai galvas lenkiame 
prieš jį. Kazimiero Krušins
ko darbštumo ir patvarumo 
pavyzdžiai visus drąsina, 
akstiną.

Krušinsko asmuo tamp
riai yra surištas su visu mū
sų tautiniu ir visuomeniniu 
sąjūdžiu Amerikoje. Tauri 
Tėvynės meilė, gilus religin
gumas, troškimas savo tau
tiečiams visokeriopos gero
vės, vedė garbingąjį Jubilia
tą visą poilsiui skirtą laiką 
paaukoti darbui tautos ge
rovei kelti ir Dievo garbei 
didinti. Dėl to jis didžiausiu 
atsidavimu organizuoja savo 
brolius ir sesutes į lietuviš
kas, katalikiškas organiza
cijas, jiems visa širdimi pa
deda, vadovauja. Neapsiėjo 
be jo mūsų didžiųjų organi
zacijų seimai, konferencijos. 
Neapsiėjo dėl to, kad jis bu
vo vienas iš tų organizacijų 
vadų, organizatorių, palai
kytojų.

Vartydami Lietuvių R. K. 
Susivienijimo Amerikoje is
toriją, Kazimiero Krušinsko 
vardą randame pačių pirmų
jų ir žymiųjų veikėjų eilėse. 
Jis veikia kuopose, apskri
tyse ir centre. Daug metų 
buvo pačioje šios organiza
cijos širdyje — Vykdomojo 
Komiteto (centro valdybos) 
sekretorium; buvo jo vy
riausiuoju vadu — centro 
prezidentu; buvo jo padėjė
ju; užėmė ir kitas centre 
vietas. LRKSA jam teko va
dovauti tikrai audringais ir 
pavojingais laikais, kuriuose 
ėjo barniai, kovos. Jo taktin
gumas ir patvarumas daug 
prisidėjo išlaikyti organiza
ciją čielybėje. Jei Sus-mas 
būt turėjęs daugiau Krušin- 
skų savo eilėse, be abejoji
mo, jis šiandien būt žymiai 
gausingesnis ir stipresnis. 
Tiesa, nemažai jaunų ir ga
bių žmonių rašydavos į or
ganizaciją, tačiau jie arba 
tingėdavo dirbti, arba norė
davo ją išnaudoti tik savo 
naudai, arba neištverdavo. 
Bet p. Krušinskas organiza
cijos nariu ir tai darbščiau
siu nariu išbuvo per ketu
riasdešimtį metu. Tokiais 
nariais Sus-mas didžiuojasi,

nes tai jos šulai, jais ji savo 
! ateitį remia.

Amerikos lietuvių katali
kų ir Lietuvos gyvenime la
bai svarbų vaidmenį yra su
vaidinusi Amerikos Lietuvių 
R. K. Federacija — mūsų 
veikimo centras. Vienas iš 
to centro steigėjų ir stipriu 
jo palaikytoju yra K. Kru
šinskas. Jis dalyvavo A.L.R. 
K. Federacijos steigiamaja
me kongrese 1906 m., Wilkes 
Barre, Pa. Nuo pat pirmos 
susiorganizavimo dienos p. 
Krušinskas pasiliko ištikimu 
federantu, jos organizato
rium ir vadu. Kai reikėjo 
rinkti aukas nuo karo nu- 
kentėjusiems Lietuvoje, kai 
reikėjo vesti kovą dėl Lietu
vos nepriklausomybės, kai 
reikėjo stiprinti Lietuvos 
kultūrinis ir ekonominis gy
venimas, Kazį Krušinską 
matome pirmose veikėjų, au
kotojų ir kovotojų eilėse. 
Tiems tautos darbams dirb
ti Federacija suorganizuoja 
Tautos Fondą, Amerikos 
Lietuvių Tarybą ir tose tai 
organizacijose matome Jubi
liatą dirbant ir daug ir tik
rai nuoširdžiai. Per daug 
metų jis sėkmingai suko Fe
deracijos ratą, būdamas jos 
sekretorium. Ne be reikalo 
jis yra pakeltas Federacijos 
garbės nariu.

Būtų galima suminėti ir 
daugiau Jubiliato nuopelnų, 
nes jis veikė ir kitose orga
nizacijose bei draugijose. Jis 
dirbo visur, kur tik matė, 
kad darbas neša naudą ka
talikybei ir tautai. Jis deda
si prie parapijų organizavi
mo, prie aukštesniųjų moky
klų steigimo, prie lietuviš
kos, katalikiškos spaudos 
palaikymo ir prie kitų tauti
nių ir kultūrinių reikalų. 
Kur tik pasisuksi, visur ra
si jo darbų ir nuopelnų.

Kaip džiaugiamės p. Kru
šinsko viešuoju veikimu, 
taip reikia džiaugtis ir jo 
šeimyniniu gyvenimu. Jo 
šeima lietuviška, katalikiš
ka, pavyzdinga. Ponia Kru- 
šinskienė — ištikima žmona, 
pavyzdinga motina, auklėto
ja, šauni savo darbštaus vy
ro talkininkė ir akstintoja 
prie visuomeninio pasiauko
jimo. Krušinskai išaugino ir 
gražiai išauklėjo dvi dukre
les — Teresę (Barzilauskie- 
nę) ir Juzefą (mokytoją), 
kurios taip pat, kaip ir jų 
tėveliai, sąmoningos lietu
vaitės katalikės, kurios ne 
tik domisi lietuvių visuome
nės veikla, bet ir pačios toj 
veikloj dalyvauja, teikdamos 
džiaugsmo ir tėvams ir 
mums visiems, kurie trokš
tame, kad ir jaunoji mūsų 
karta būtų lietuviška ir ka
talikiška.

Nuoširdžiai sveikinu Vei
kėją Veteraną, linkėdamas 
jam sveikatos dar ilgai gy
venti ir darbuotis Dievui ir 
Tėvynei!

Leonardas Šimutis.

Kada žmogus neturi va
lios, jam viskas nueina vel
tui. Tuomet, anot Foerste- 
rio, žmogui skundžiasi savo 
veltui praėjusiu gyvenimu 
visi apleistieji, valios pri
gautieji gabumai ir jėgos:

Mes esame mintys — tau 
reikėjo mąstyti.

Mes esame žodžiai — tu 
turėjai juos skelbti.

Mes esame dainos — tu 
turėjai jas dainuoti.

Mes esame ašaros — tau 
reikėjo jas išverkti. .

Mes esame darbai — tau 
reikėjo juos nudirbti.

— Cornęlle.

IŠ TĖVŲ ŽEMES
— šiomis dienomis pa

rengtas valstybės sienai ap
saugoti įstatymo projektas.

— Šių metų žemes tvar
kymo komisijos darbų pla- 
nan įtraukta 141,572 hekta
rų tvarkymo ploto. Šis plo
tas bus išskirstytas vienkie
miais ir pritaikintas našes
nio ūkininkavimo sąlygoms.

— Iki šiol Kaune aprūpi
nami maistu ir pastoge 1,700 
užregistruotų pabėgusių 
klaipėdiečių.

— Švietimo ministeris dr. 
Bistras spaudai pareiškė, 
kad bus tobulinama mokyk
lų programa ir veikimas. 
Ypatingai bus globojami ga
bieji mokiniai ir rūpinamasi 
mokytojų pažangumu.

— Vyriausybė priėmė Ne
paprastojo Meto Įstatymą. 
Nepaprastąjį metą paskel
bus, politinių organizacijų 
veikimas sustabdomas.

— Vyriausybė priėmė prie
saikos ir iškilmingo pasiža
dėjimo tekstus visiems vals
tybės tarnautojams pri
saikdinti.

— Apsigynimo Fondui iki 
šiol suaukota 1,700,000 litų. 
Provincijoje vajus tęsiamas 
ir toliau. Tikimasi viso su
rinkti per tris milijonus lt.

— Dr. V. Kudirkos raštai, 
6 tomai, buvo išleisti prieš 
karą Amerikoje. Tų raštų 
Lietuvoje nedaug buvo iš
platinta. Lietuvoje V. Kudir
kos raštai buvo leidžiami 
tiktai atskiromis mažomis 
knygelėmis. Dabar Kaune 
spausdinama nauja visų V. 
Kudirkos raštų laida; jų bus 
keli tomai.

— Kaune lankėsi estų ge
ležinkelininkų choras „Rau
dam” ir čia sėkmingai kon
certavo.

— Balandžio 24 d. Berly
ne prasidėjo Lietuvos Vo
kietijos derybos Lietuvos 
zonai Klaipėdos uoste įsteig
ti.

— Jaunosios Lietuvos Są
jungos krepšininkų koman
da, papildyta kitų komandų 
geresniais žaidėjais, Rygoje 
nugalėjo Latvijos rinktinę 
komandą 29:28.

— Prancūzų spauda ir jų 
politikų šaltiniai nurodo, 
kad Lietuva pasirinkusi tin
kamą užsienio politikos 
kryptį, kuri paremta visiš
kos nepriklausomybės ir ne
utralumo dėsniais.

— Balandžio pradžioje 
Marijampolėje mirė Lietu
vos banko skyriaus direkto
rius Adomas Prūsas, buvęs 
vienas pirmųjų Lietuvos 
Banko direktorių.

— Ministerio pirmininko 
pavaduotojas K. Bizauskas 
įteikė Latvijos prezidentui 
atšaukiamąjį raštą. Rygos 
stotyje su juo atsisveikino 
Latvijos užsienio reikalų mi
nisteris Munteras, Popie
žiaus nuncijus arkiv. Arata,
didelis latvių visuomenės ir 
lietuviškos kolonijos būrys. 
Naujas atstovas Latvijai 
dar nepaskirtas.

— Buvę ministerial Indri- 
šiūnas ir pulk. Leonas pri
imti į advokatus.

— Gegužės mėn. 2 — 3 
dienomis Lietuvos kariuo
menėn bus priimami savano
riai, kuriais gali stoti jau
nuoliai 18 — 25 metų am
žiaus. Kariuomenėje savano
riai turės tarnauti tiek pat 
laiko, kaip ir pašauktieji vy
rai.

— Surinkti daviniai rodo, 
kad pernai Lietuvoje veikė 
345 ugniagesių organizacijų 
padaliniai su 10,676 ugniage
siais. Be to, dar yra 1,700 
šaulių ugniagesių.

PIRKITE GINKLUS
TfiVIŠKES ŠAULIAMS

— Pernai Lietuva sviesto 
į užsienį išvežime užėmė aš
tuntą vietą. Už Lietuvą dau
giau sviesto užsieniui par
davė Danija, N. Zelandija, 
Australija, Olandija, Švedi
ja, Latvija ir Airija. Dau
giausia sviesto Lietuva par
davė Anglijai, kuri nupirko 
68 nuošimčius Lietuvos iš
vežto sviesto, Vokietija nu
pirko 20 nuošimčių.

— Pernai Lietuva užsie
niui pardavė 86 mil. 500 
tūkst. kiaušinių, kurių du 
trečdaliai atiteko Anglijai.

— Neseniai iš Pietų Afri
kos sugrįžęs generolas Na- 
gius — Nagevičius spaudos 
atstovams papasakojo įdo
mių žinių apie lietuvius Pie
tų Afrikoje. Lietuvių ten y- 
ra keli šimtai, o žydų, kilu
sių iš Lietuvos, keliasdešimt 
tūkstančių; ir lietuviai, ir 
Lietuvos žydai ten gyvena 
labai gerai. P. Afrikos lietu
viams būtinai reikalingas 
lietuvis kunigas.

— Valstybės teatro artis
tai buvo išvykę į Rygą, kur 
vaidino Binkio veikalą „At
žalynas”. Latviai lietuvius 
artistus labai mielai priėmė.

— Prekybos, Pramonės ir 
Amatų Rūmų žiniomis, Lie
tuvoje yra 12,172 amatų į- 
mones, kurių drabužių siuvi
mo — 2,271, batų dirbtuvių 
— 1,556, mėsos — 1,469, ke
pimo — 989, kirpyklų — 
781, stalių dirbtuvių — 637, 
šaltkalvių — 352, kalvių — 
505, mūrininkystės — 314, 
foto įmonių — 304 ir t.t.

— Kovo 31 d. Karaliaučiu
je mirė Ukmergės dekanas 
ir klebonas kun. Leonas 
Špokevičius. Palaidotas Uk
mergėje.

— Kretingoje ruošiamasi 
statyti didelę ligoninę. Prie 
statybos lėšomis prisidės 
vietos savivaldybės, valdžia 
ir Raudonasis Kryžius.

— Kaune įvyko tarpvals
tybinės moterų krepšinio 
rungtynės tarp Lietuvos ir 
Latvijos. Lietuvės nugalėjo 
latves 27:7. Tarpmiestinėse 
rungtynėse Kaunas — Ryga 
lietuvės taip pat nugalėjo 
27:9.

— Užsienių reikalų mini
sterijos kanceliarijos virši
ninkas dr. Jatulis paskirtas 
Lietuvos konsulu Charbine, 
Mandžiuko valstybėje.

— Velykoms iš Kauno į 
Vilnių ir iš Vilniaus į Kauną 
atvyko ekskursijos, kuriose 
dalyvavo po daugiau kaip 
100 žmonių.

— Nors Lietuvos socialde
mokratai neturi savo atsto
vo naujoje vyriausybėje, bet 
socialdemokratų laikraštis 
„Mintis” ragina visus savo 
vienminčius remti naująją 
vyriausybę ir kuo galėdami 
dėtis į krašto saugumo stip
rinimą.

Užsienio lietuviai kviečia, 
mi pirkti tėviškės šauliams, 
ginklų. Juk bus labai gražus 
tėviškės branginimo pavyt 
dys, jei užsienyje gyvenau. 
Čio tautiečio padovanotą gin. į 
klą su atitinkamais įrašais? 
nešios jo kaimo ar valsčiausI 
šaulys ir, reikalui atsitikus,? 
panaudos ne kitiems užpulti, 
bet savo žemei apginti. TajJ 
gi, neužmirškite savo tevis-! 
kės šaulių. Kariškas šauta- 
vas su išgraviruota aukoto, 
jo pavarde kaštuoja 125II- 
tai (21 dok).

BOLIVIJOJ PASKELBTU 
DIKTATŪRA

La Paz. — Bolivijos pre
zidentas pulk. Busch paleido 
tautos atstovų susirinkimą 
ir paskelbė savo diktatūrą, 
uždarydamas partijas, pa- i 
naikindamas politines lais
ves ir teises. Jis paskelbė,’ 
kad nuo šiol pasiima į savo 
rankas visą krašto atsako
mybę.

Užsienio spaudos atsto
vams pulk. Busch pareiškė, 
kad Bolivija nemėgdžios nei i 
vienos Europos valstybės 
diktatūrinės santvarkos, bet 
suras atitinkamą santvarkos 
formą grynai boliviškais pa- 
grindais. j

DERYBOS SU VOKIETIJA

Kaunas. — Lietuvos dele-; 
gacija prekybinėms dery-i 
boms su Vokietija į BerlynąI 
išvyko balandžio 23 d.

JUGOSLAVIJA PRIARTĖ
JO PRIE ITALIJOS

Roma. — Čia lankėsi Ju

goslavijos užsienio reikalą
ministeris ir tarėsi su M I
jos vyriausybe. Tarp Itali
jos ir Jugoslavijos pasiektas', 
naujas susitarimas, pagal' 
kurį’ Jugoslavijos bus labai!
artimuose santykiuose su Į
Italija.

Iki šiol Jugoslavija btivoį 
beveik sąjungininkė Pranei-| 
zijai, bet paskutiniai įvykiai; 
Europoje pakeitė padėtį iri 
Jugoslavija priversta arčiau, 
bendradarbiauti su Italija,| 
kuri, užimdama Albaniją, j 
tapo Jugoslavijos kaimyni-l 
nė valstybė.

Jugoslavijoje laukiama! 
serbų ir kroatą susitarimo! 
Kroatai ilgą laiką reikalavo} 
sau kultūrinių ir politinių 
teisių, bet serbai visą laiką 
priešinosi. Kadangi dabar! 
Jugoslavijai yra rimto pavo-, 
jaus, tad vyriausybė sten
giasi pirmoje eilėje pasiekti 
vieningumo savo viduje.

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

Į LIETUVĄ rVWVYTTTTm
Puikiuoju, pasaulyje greičiausiu lain 
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Parslveškite savo gimines! Reikalaukite ni
tui knygeliu: ’’Kaip parsivežti savo glmln** 
iš Europos”. Dėlial tolimesnių Infonnadjl

Dienas kreipkitės Į:

CUNARD WHITE STAR
25 Broadway, New York City
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Keistas tas Amerikos gy
venimas, keisti ir jos žmo
nės. Nors šios šalies išsivys
tyme lietuviai emigrantai y- 
ra suvaidinę nemažą vaidme
nį, bet dar labai neseniai 
amerikietis lietuvio neatsky
rė nuo slavo, šiandien Ame
rikoj lietuvio vardas jau pla
čiai pagarsėjęs, tačiau mūsų 
tauta dar nėra iškovojusi 
sau priderančios garbės ir 
įvertinimo. Mūsų pareiga — 
dėti visas pastangas, vartoti 
visas kultūringas priemones 
tam visuotiniam pripažini
mui iškovoti. Tai mes gali
me atsiekti, parodant Lietu
vos, kaipo jaunos valstybės, 
padarytą nepaprastai didelę 
pažangą visose gyvenimo 
srityse.

Bet ar mes galime nusam
dyti visą milžinišką ameri
kiečių spaudą, kad ši ištiso
mis dešimtimis puslapių kas 
savaitę rašytų apie Lietuvą? 
Ar mes galim tas mases gy
ventojų nuvežti į mūsų tėvų 
žemę ir ten jiems viską pa
rodyti ir išpasakoti apie mū
sų tautos nuveiktus žygius 
ir ateities aspiracijas? Aiš
ku, to padaryti negalime.

Bet Lietuva, daug kasdie
ninių rūpesčių turinti ir sa
vo sunkiai uždirbamą centą 
taupanti, vistik to reikalo 
nepamiršo. Ji nutarė paau
koti nemaža energijos, daug 
lietuviškų litų tam, kad A- 
merikos gyventojai daugiau 
sužinotų apie mus, lietuvius, 
apie mūsų tėvynę, — Lietu
vą. Ji nutarė dalyvauti New 
Yorko Pasaulinėj Parodoj, 
kurią lankys milijonai ame
rikiečių ir kitų kontinentų 
svečių. Jie čia ras gražų, 
skoningai įrengtą Lietuvos 
paviljoną, iš kurio susipa
žins su mūsų tautos kultūra, 
pamatys mūsų valstybės at
siektą pažangą visose gyve
nimo srityse ir, pagaliau, pa
tirs kokią didingą ir gražią 
mes turime praeitį.

Tam pasirodymui Lietuva 
stropiai ruošiasi. Paviljonas 
jau pastatytas. Kelios de
šimtys didžiulių dėžių ekspo
natų jau atvežta ir iškrau
ta. Jau antrą kartą čia at
vyko iš Lietuvos architektas 
inž. Alg. Šalkauskas ir pa
rodos vyriausia direktorė

p-lė Avietėnaitė, kurie čia 
tvarko visus reikalus.

Bet ar mes, Amerikos lie
tuviai, jausimės tinkamai iš
naudoję progą savo ir savo 
tautos vardui pakelti sveti
mųjų akyse, jei pasitenkinsi
me tik paviljonu? Paviljonas 
kalbės daugiau už Lietuvos, 
o ne Amerikos lietuvius. Tad 
ar mes neturime susirūpinti 
tuo, kaip mes toj parodoj 
pasirodysime ?

Būtinai — tai mūsų pa
reigos ir garbės reikalas. Ir 
Pasaulinės Parodos rengimo 
komitetas, atsižvelgdamas į 
tai, kad Lietuva dalyvauja 
parodoj, mums duoda gerą 
progą pasirodyti: labai pa
togiu metu, sekmadienį, rug
sėjo 10 d., paskyrė Pasauli
nės Parodos Lietuvių Dieną.

Lietuvių Dienos progra
mai stipriai ruošiamasi. Jo
je pasižadėjo dalyvauti apie 
70 lietuvių chorų, su apie 
3000 dainininkų. Chorai jau 
kuris laikas ruošia Lietuvių 
Dienai dainų programą; 
komp. J. Žilevičius tuo rei
kalu lanko atskirus chorus 
ir prižiūri jų pasiruošimą. 
Reikia tikėtis, kad chorai 
sau ir mums gėdos nepada
rys.

Mums buvo pažadėta at
siųsti specialų dirigentą iš 
Lietuvos, kuris čia būtų iš
mokęs chorus perstatyti Lie
tuvos liaudies gyvenimo mo
tyvu pagrįstą veikalą Pa
baigtuves, su muzika ir šo
kiais. Taip pat buvo kalba
ma ir apie Universiteto ar 
kurio kito žymaus choro at
siuntimą iš Kauno. Aplinky
bėms susidėjus, taupant 
kiekvieną centą Lietuvos 
apsigynimo reikalams, nuo 
abiejų šių dalykų atsisaky
ta. Todėl mums patiems teks 
visą Lietuvių Dienos progra
mą užpildyti. Darbas ir at
sakomybė žymiai padidėjo. 
Laimė, kad iš Lietuvos at
siųsta tautinių šokių moky
toja, Universiteto lektorė 
p-lė M. Baronaitė. Ji jau 
ruošia atskiras vaikų ir su
augusių grupes, kurios galės 
paįvairint Lietuvių Dienos 
programą. Reiktų, kad dau
giau jaunimo tuo susidomė
tų ir kitose kolonijose.

Tačiau vykstant į atskiras

Visiems yra aišku, kad 
Klaipėdos netekimas yra di
delis smūgis Lietuvos vals
tybės ir tautos ūkiui. Šiuo 
metu spaudoje jau pasirodo 
įvairių to smūgio įvertinimų. 
Tačiau į tą dalyką reikia 
žiūrėti gana kritiškai. Vals
tybės ir ypatingai tautos 
ūkio nuostolių dėl Klaipėdos 
netekimo apskaičiavimas y- 
ra labai sudėtingas dalykas. 
Apskritai, visai tikslaus to
kio apskaičiavimo negali bū-

kolonijas tautiškų šokių mo
kyti bus atsižvelgiama pir
miausia į tai, ar ta kolonija 
rūpinasi Pasaulinės Parodos 
Lietuvių Dienos rėmimu. Vi
sos, didesnės ar mažos kolo
nijos turėtų kelti fondą Lie
tuvių Dienai remti. Visokios 
chorų sutikimo, dirigento po 
kolonijas važinėjimo, gaidų 
spausdinimo, siuntinėjimo ir 
kitos išlaidos turės būti pa
dengtos mūsų pačių, kadan
gi Lietuva tam reikalui jo
kių fondų nepaskyrė; ji net 
paviljono kai kurias išlaidas 
mažina, kad tik sutaupytų 
keletą litų, kurie po Klaipė
dos netekimo pasidarė rei
kalingi...

Turimomis žiniomis, sve
čių iš Lietuvos į Pas. Paro
dą neatvyks dėl esamų nepa
stovių aplinkybių. Taigi, jų 
priėmimu atskiroms koloni
joms netenka rūpintis. Užtai 
suburkime visas jėgas ir ei
kime į talką Pasaulinės Pa
rodos Lietuvių Dienos Ko
mitetui, kuris rūpinasi Lie
tuvių Dienos pasisekimu ir 
artimai bendradarbiauja su 
Lietuvos paviljono vadovy
be.

Lietuva atėjo į pagalbą 
mūsų vardą kelti amerikie
čių tarpe. Ar mes patys mo
kėsime dirbti taip, kad ne
padarytume nei sau, nei Lie
tuvai gėdos? Amerikos lietu
viai — New Yorko Pasauli
nės Parodos Lietuvių Diena 
yra mūsų garbės reikalas. 
Tad, visos kolonijos į darbą. 
Visais reikalais rašykite:

Worlds Fair Lithuanian 
Day Committee, 16 W. 75th 
St., New York City.

Kazys P. Vilniškis, 
P.P.L.D. Prop. Komis.

ti, bet ir apytikris apskai
čiavimas negali būti pada
rytas labai greit, nes net ir 
esami duomenys dar nėra 
galutiniai.

Viena yra aišku, kad dėl 
Klaipėdos netekimo visas 
ūkinis gyvenimas susiaurė
ja, sumažėja reikalavimai, 
užsimojimai, galimybės.

Vis dėlto, net ir neturint 
tikslių duomenų, galima ma
tyti, kad tas susiaurėjimas 
nėra tokio laipsnio, kad Lie
tuvos ūkinis gyvenimas to 
smūgio nebepakeltų ir visai 
griūtų.

Tiesa, mes esame pratę 
pareikšti, kad Lietuva nega
li gyventi be Klaipėdos, 
Klaipėda negali gyventi be 
Lietuvos. Tas mūsų pareiš
kimas savo pateisinimą tu
rėjo, nes tai sakydami mes 
turėjome galvoje geresnį, 
nuolat pažangą darantį gy
venimą.

Klaipėdos tolimesnio gy
venimo pažanga šiandien 
nuo Lietuvos nebepriklauso. 
Gyvenimas parodys, kaip tai 
atsilieps jos pažangai. Lie
tuvos pažangai Klaipėdos 
netekimas yra didelis stab
dis, ypač kad tos pažangos 
atrama buvo į Klaipėdą stip
riai nukreipta. Bet kol Lie
tuva nepriklausoma, kol jos 
ūkinis gyvenimas yra dar 
tiek pajėgus, kad gali pa
kelti net ir tokius nuosto
lius, kurie šiandien susida
rė, tai turime pajėgti suras
ti ir kitų atramų savo ūkio 
pažangai. ,

Lietuvos ūkinis gyveni
mas jau yra pakankamai 
gajus, kad gali išsilaikyti 
aplinkybių susiaurintose ri
bose, o taip pat ieškoti ir ra
sti naujų kelių iš susiaurin
tų rėmų išsiveržti ir augti. 
Todėl visos ūkyje dirbančios 
pajėgos turi šiandien panau
doti savo sumanumą per
kreipti ūkinei veiklai ir nau
joms sąlygoms ją priderinti 
taip, kad susidarytų naujos 
ir sveikos jo augimo atra
mos ir jo plėtimosi keliai.

Skaudi operacija, kurią 
tautos ūkis turi pakelti dėl 
Klaipėdos netekimo, turi ir 
tą gerą pusę, kad ji sudaro 
progą ne tiktai nusikratyti, 
arba nebeatnaujinti tų ne
sveikų tautos ūkio reiškinių, 
kurių nebuvo išvengta Klai
pėdos krašte susikūrusiuose

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Turtuolio kišenė ir pamaz
gų duobė tuo nešvaresnė, juo 
ji pilnesnė. — I. ž.

Niekas taip nepagreilins 
kitų, kaip tinginys. — V. S.

Žmogus — tai pasaulis, 
kurio dangus yra moteris.

— Buastas.

Nuo mūsų inteligentų sie
los bei dvasios atgimimo 
pareina visos tautos atgimi
mas. Inteligentija yra minių 
druska.

— Antanas Smetona.

Visos moterys — vaikai.
— Šekspyras.

Audringoji jūra telieja ta
vo sielon džiaugsmą plačia, 
išdidžia vilnimi. — I. U.

ūkinės veiklos židiniuose, 
bet taip pat, gal būt, imtis 
priemonių tuos nesveikuo
sius reiškinius pašalinti ir 
iš visos Lietuvos.

Pirmutinis uždavinys šio
je srityje yra taip suorgani
zuoti ūkinę veiklą, kad ji vi
sur būtų suderinta su vals

Vargo girtuokliaudamas 
nepaskandinsi; jis gerai mo
ka plaukioti. — M. R.

Laimingas, kurs savo gra
žaus idealo negavo pažinti 
niekada arčiau. . — N. K.

Geriau persiplėšti bedir
bant, negu supelėt tinginiau
jant. — A. S.

Laimėje būk kuklus; ne
laimėje — didus.

Vaikščioti bažnyčion, mel
stis iš papratimo pildyti baž
nyčios nustatytas pareigas 
ir panašiai, nėra sunku; bet 
visada ir pilnai suprasti san
tykį su Dievu, gerbti kiek
vieną žmogų ir jam padėti, 
slopinti savo egoizmą, gy
venti protingai ir moraliai 
— tai jau sunku ir tai kaip 
tik Dievo garbinimas.

— Masarykas.

tybės interesais ir sudarytų 
valstybei patvarią atramą,:
t. y., kad apskritai ir atski
rose srityse ūkinė veikla vi
sų pirma nesudarytų pagrin
do pamatuotiems sociali

Draugauk su geresniu už 
save, kad eitų su juo imty
nių geriausios tavo jėgos. 
Kas pats nėra nuėjęs toliau 
už tave, tas ir tavęs negalės 
toliau nuvesti. — Ruckert.

Kiekvienas žmogus, jei 
nori žengti vis pirmyn šir
dim ir protu, turėtų kasdien 
pavesti skaitymui nors pusę 
valandėlės, jei daugiau nega
li. — Šatrijos Ragana.

niams nepasitenkinimams, 
silpninantiems valstybės ir* 
gyventojų medžiaginį pajė
gumą, sudarydama drauge 
tinkamas sąlygas lietuvių 
tautos kultūriniam lygiui 
kelti.

Ūkinės veiklos uždaviniai 
dideli ir darbo dirva plati. 
Reikia išlaikyti Lietuvą ūki
škai pajėgią ir tą pajėgumą 
stiprinti. Reikia pagerinti 
plačiųjų Lietuvos piliečių 
sluoksnių socialinę gerovę. 
Reikia remti ir sudaryti są
lygas lietuvių tautos kultu- j 
riniam kilimui, nes tik aukš-. 
tesnio kultūros laipsnio pa-! 
siekusi lietuvių tauta galės 
tikriau išlaikyti nepriklauso
mą Lietuvos valstybę.

Klaipėdos netekimas iš ( 
vienos pusės šiuos uždavi-! 
nius apsunkino, bet iš kitos' 
pusės ir padarė juos svar
besnius. Jei viso to reikėjo 
ligi šiol, tai dabar to reikia 
dvigubai.

__ ~

10% GAUSITE 10%

nuolaidą išsikirpda-

mi šį skelbimą

E
Vėliausios pavasarinės mados — gero skonio 

Manhattan ir Spear išdirbimo marškiniai — dauge
lis importuota.

Puikus pasirinkimas $2.00 marškinių nuleistų iki 
$1.29.

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

George Luskin
South 4th ir Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-0254

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

ware išpardavimą!
Mes esame vieninteliai šalies plačiai išgarsintu 

keturių žvaigždučių broilers, pardavinėjamų 
nupigintomis kainomis agentai

M. SATNICK-
284 Broadway, netoli Marcy Ave., Brooldyn, N. Y’

SPECIAL — 7 akmenų moteriškas rankinis laikro
dėlis — $5.95.

Didelis pasirinkimas deimantų ir rankomis paga
mintų papuošalų nužemintomis kainomis.

Mes laikome visą eilę šalies plačiai išgarsintų 
laikrodėlių.

PIRKIT PAS SATNICK IR SUTAUPYSIT
•—---- -

įvijoje laukianti

asaulyje greičiausiu f*1
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ialp parsivežti saro 
šilai tolimesnių talonui 

kreipkitės |:

Kun. A. Sabaliauskas

Indijos Gyventojai W
(Iš lietuvio misijonieriaus 

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

(Tęsinys)
1933 metais į mano misi

jos miestą Tirupaturą val
džia paskyrė sanitarijos in
spektoriumi gabų, jauną, ne
seniai universitetą su pagy
rimu baigusį pariją. 25,000 
miesto kastos gyventojų nie
kas nesutiko išnuomoti jam 
buto. Nusiminęs valdininkas 
kreipėsi į mane. Gavau įkur
dinti jį viename prie misijos 
bažnyčios stovinčio namo 
kambarėlyje, nes buvo kata
likas.

Kitas Pietų Indijos gabus

nauti iš parijų kilusiam ku
nigui.

Tikrai kiekvieno širdį jau
dina ši visų atmesta, kūno ir 
dvasios maisto labiau už ki
tus išalkusi parijų dalis. 
Kad geriau pažintume jų ne
laimę, reikėtų su misijonie- 
riumi pagyventi ir padirbėti 
jų tarpe.

Kasdien teko su jais susi
durti, jų kaimuose ir jų 
skurdesnėse už Betliejaus 
tvartelį lūšnelėse buvoti. Vy
rai, moterys ir vaikai pa
prastai vaikšto, kiūto namie 
pusnuogiai arba visai nuogi. 
Mažas, strėnas juosiąs dra
bužis dažnai esti suplyšęs, 
sulipę ir dvokią skudurai. 
Ne kartą teko eiti nešti vai
stų ar paskutinius Sakra-

skruzdžių aplinkui spiečiai 
tik zimbia. Kad nuo dvokimo 
neapalptum, tokioje aplinku
moje, klausydamas išpažin
ties, dažnai turi laikyti prie 
nosies pridėtą actu pavilgy
tą nosinaitę. Nelaimingasis, 
išvydęs misijonierių, kartais 
sako: „Tėveli, mirštu iš ba
do”...

Misijonieriui atsidūrus to
kio šiurpaus vaizdo akivaiz
doje ir neturint kuo pasotin
ti ir pridengti — širdis ply
šta iš skausmo.

O kaip dažnai, bešluostant 
ašaras, ateidavo į galvą šie 
vieno toje pat misijoje dir
busio prancūzų kunigo žo
džiai: „Jei tie, kuriuos 
Viešpats pripildė šios žemės 
gėrybių ir turtų, ir kurie 
taip lengvai yra linkę prisi
daryti stačiai bereikalingų 
rūpesčių; jei tie nepasitenki
nę ir išdidūs, kurie visuomet

. STAR
New York City

jaunuolis juodukas, tapęs 
Šiaurės Indijoje katalikų ku
nigu, parvažiavo paviešėti 
savo gimtinėn, Pondichery 
prancūzų kolonijon. Sustojo 
Paryžiaus užsienių misijų 
tėvų vedamoje seminarijoje. 
Čia profesoriams per pietus 
prie stalo tarnauja iš kastos 
kilę indai. Kad ir katalikai 
tarnai, sužinoję jo kilmę, 
jokiu būdu nesutiko patar-

mentus mirties patale gulin
tiems parijams krikščio
nims. Ropomis įlindęs į lūš
nelės vidų, rasdavau nuo 
raupsų pūvantį ar šiaip cho
lera ar kokiu kitu maru ser
gantį ligonį. Ant plikos že
mės paguldytas, kartais vi
sai nuogas, kartais skudu
rais ar šiaudais pridengtas, 
vaitoja vargšas ir kantriai 
laukia mirties. Uodų, musių,

guodžiasi ir dejuoja ne dėl 
to, kad neturi viso, ko jiems 
reikia, bet kad neįstengia 
pasinaudoti visomis praban
gos teikiamomis kūno lepių 
jausmų tenkinimo priemonė
mis; — jei jie apsistotų va
landėlę ir rimtai pasvarsty
tų šį šiurpų ir skaudų vaiz
dą, būtų labiau dėkingi die
viškajai apvaizdai už skirtą
ją jų gyvenimui dalį!”

Tiesa, Kristaus Bažnyčio
je yra kilnių ir karžygiško 
pasiaukojimo pavyzdžių. 
Pats savo akimis mačiau pa
siaukojimo pilnus kunigus ir 
sesutes vienuoles atitrauku
sius nuo savo burnos pasku
tinį duonos kąsnį ir penin
čius juo išalkusius, išbadėju
sius parijus. Jie, aišku, tai 
daro ne šios žemės sumeti
mais, bet Dievo ir artimo 
karštos meilės skatinami.

Didžiausia nelaimė
Visas pagonių indų gyve

nimas — tai sudėtingas įvai
rių įvairiausių ritualinių ce
remonijų, apsiplovimų, kas
tos įsakytų, atlikinėjimas ir 
ištikimas savo dievų, karvių, 
žalčių, gyvačių, beždžionių 
ir kitų gyvų ir negyvų būty
bių garbinimas. Toji tūks
tančių metų uoli ir ištikima 
praktika persunkė visą Indi
jos visuomeninį, šeiminį ir 
tikybinį gyvenimą ir pasida
rė viso elgesio pagrindas, 
taisyklė, mastas: kastos 
nuostatai — šventai laiko
mas ir jokių išimčių nepri
pažįstąs įstatymas. Kas no
rom nenorom nors mažiau
siai su jais prasilenkia, tam 
gresia ekskomunika, t. y. 
prašalinamas iš kastos. Pa
vyzdžiui, kas įžengia į pari

jo trobą, kas valgo parijo vi
rėjo pagaminto valgio, kas 
drįstų ragauti mėsos, mušti 
ar užmušti bent kokį gyvulį, 
nekalbėti maldų, pašiepti sa
vo dievus, nusišnypšti nosį 
į nosinaitę — tam gresia 
anatema — iš kastos išsky
rimas. Tas išskyrimas skau
džiausia bausmė, nelaimin
giausias likimas. Ekskomu
niką paskelbia kastos ben
druomenės vyresnysis vieti
nis kunigas — guru. Kastos 
teisių nustojęs asmuo, tarsi 
medžio nukirsta šaka, at
krinta nuo gyvybinio ben
druomenės gyvenimo ka
mieno: negali rasti jokių 
pragyvenimo šaltinių, ir ar
timiausių savo giminių tar
pe. Atskirtasis turi palikti 
savo kaimą, šeimą, žmoną, 
tėvus, vaikus ir eiti į kitus, 
kur jo nepažįsta, ieškoti, kas 
jį priglaus. Bet neras tokių, 
kad ir žemiausios kastos, 
kurie išgamas įsileistų į sa
vo tarpą. Viena išeitis belie
ka — tapti prakeiktuoju pa
riju. Dažnai pasitaiko, kad 
žmona ir vaikai ryžtasi pa
silikti be globos, vieni, negu 
sekti vyrą ar tėvą, kurį išti
ko skaudus likimas. Kastos 
nustojusiam,- kad nesusitep
tų, niekas neduoda nė van
dens lašo. Jei turi dukterų,

gali būti tikras, kad niekas 
jų neves; jei turi sūnų — 
niekas už jų neleis tekėti sa
vo dukterims. Kur tik toks 
iškeiktasis pasisuka, visi jo 
vengia, jį pajuokia, pirštais 
bado ir niekina.

Panaši dalia skirta tam, 
kuris iš kastos drįstų perei
ti į krikščionių tikėjimą.

Indijoj, kaip ir visur ki
tur, ypač kaimiečiai susipy
kę ima darkytis ir išplūsta 
vienas kitą, kaip beįmanyda
mi. Kokius nori žodžius var
tok, tik nesakyk: — „Esi iš 
kastos išmestas”. — Tai bū
tų didžiausias įžeidimas: 
reikštų, kad esi ir už velnią 
baisesnis.

Daugely atvejų išmestasis 
gali būti vėl priimtas į kas
tą. Bet tuo atveju jo laukia 
vieša ir skaudi atgaila.

Vieną tokį barbarišką 
vaizdą neseniai teko man sa
vo akimis matyti. Viename 
dideliame kaime vyro ištiki
mybei nusikaltusi žmona bu
vo pašalinta iš kastos, kaip 
reikalauja vietiniai įstaty
mai. Po ilgų prašymų ir mal
davimų pagaliau- buvo vėl 
priimta. Bet prieš tai jai bu
vo nuskusta galva ir, atža
gariai pasodinta ant asilo, ji 
buvo vedžiojama pajuokai 
visomis kaimo gatvėmis. Vi

si iš jos tyčiojosi, pirštais 
badė ir niekino, kaip tik mo
kėjo. Negana dar to; jai lie
pė stovėti viduryje aikštės 
su pintine ant galvos. Į tą 
pintinę susirinkusi minia 
metė iš kur sugriebdama 
karvių mėšlą. Po tų apeigų, 
guru — kunigas, raudonai 
įkaitinta auksine lazdele iš
degino jai ženklą liežuvyje. 
Kitomis įkaitintomis geleži
mis įspaudė po kelias pana
šias žymes kojose, rankose 
ir liepė basai pavaikščioti 
ant papiltų žarijų. Pagaliau, 
po tų visų kankinimų reikė
jo persliuogti po karvės pil
vu ir, kad visai tobulai nu
plautų suteptą sielą, išgerti 
pandžia gavi jos, t. y. penkių 
iš karvės paimtų medžiagų 
sumaišyto skysčio: pieno, 
lydyto sviesto, varškės, mėš
lo ir srutų. Panašios ir visos 
kitos tos rūšies apeigos.

Bet yra ir tokių nusikalti
mų, kurie nėra atleidžiami 
nei danguje, nei žemėje. Kas 
užvalgė karvės mėsos ar tu
rėjo lytinių santykių su pa
riju, tas ’ jau amžinai pa
smerktas. Jam nieko negelb
sti nei svilinimai, nei degini
mai, nei ant žarijų vaikščio
jimas, nei pandžia gavijos 
gėrimas — jis niekada nega
lės sugrįžti į kastą.



galand

Pirkit Savo Living Room Suite

Tiesiog iš Dirbtuvės
kun. J. 3 PIECE LIVING ROOM SUITE

Maspetho par. ansamblis,

BALTIMORE, MD.

Darbas Garantuoįamas
GREAT NECK, L. I.

skirtas

1,200 a

gramoje

tuvos Į
5

ELIZABETH, N. J.

ta, jis via uuvu naLaimisnvo ijvu
akcijos veikėjų lyg tėvas/ Petro ir Povilo bažnyčios.

VestTel. Harrison 6-1693 IŠ CHORŲ SĄJUNGOS

Laik

Metinis Koncertas šių

mak

KEARNY, N. Y.

May 7 d.

b
ELIZABETH, N. J.

BRIDGEPORT, CONN.

komitete 
Masaitis, 
nariai ir

buvo, visi 
išsiskirstė, 
mums to-

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

Daug atskaitome už jūsų seną 
Living Room Suite perkant naują.

Andrews, 
Elizabetho 
Zakaraus- 
A. Ketur-

d. 8 vai. 
pakviesti 

paruošė

Pengvinas yra vienintelis 
paukštis, kuris vaikšto sta
čias.

Budrys, 
terų sk 
Šliupai

KRVŠU
1

PASAULINĖS PARODOS 
LIETUVIŲ DIENOS 

ŽENKLELIAI

Newtown upę — kanalą 
piliečiai reikalauja išvalyti; 
ypač vasaros laiku dėl „kva
pų” pro tą kanalą negalima 
ir praeiti.

*t

Balam 
salėje įi 
rodos Li 
teto Mol

ir atsiskaitymas, 
iš ženklelių parda- 
pelnas skiriamas 

Dienos reikalams.

Ketvirtadienį bus vyčių 
susirinkimas. Vietinis.

Viktorija Valukaite, 
pianistė

Šj š 
29 d., 1 
mo 
vyksta 
rui Kn 
nint ji 
Wme

Visi 
jo dar 

čismi t 
skabę įi 
mi tuoju 
kos” ad 
kaina 2

netoli Bedford Ave., 
Tel. EVergreen 8-0930

Laisvas yra tas, kurs ne
bijo mirties, dėl to, kad jam 
daugiau nieko bijoti nebelie
ka. — S. S.

Mirė
Aleksandras Krušas, „A- 

merikos” skaitytojas mirė 
praeitą mėnesį; palaidotas 
Kalvarijos kapinėse iš šv.

Vitold Arnett-Sukackas, 
pirmasis smuikininkas 

Cornell Universiteto 
orkestro

Šokiams Grieš
GEORGE KAZAKEVIČIAUS 

ORKESTRAS
Koncerto bilietus bus galima 
gauti pas mokinius. Vien tik 
šokių bilietus bus galima pirk

ti prie durų 8 vai. vakaro.

Conception miestas Čilėje, 
Pietų Amerikoje, jau 7 kar- Į 
tus žemės drebėjimo su- į 
griautas.

■

į

Leosklte perstatyti jums 
Vėliausių Pavasarinių Madų 

Vyriškas Skrybėles ir Reikmenis.

Mes laikome visą eilę

STETSONO SKRYBĖLIŲ IR 
MANHATTAN MARŠKINIŲ 
taipgi didelis pasirinkimas puikių 

vyriškų reikmenų.

Užeikite ir pasirinkite sau naujus 
Velykoms aprėdaius.

Asmėnlško Patarnavimo Krautuvė

JACK LEVY
679 Grand St., Brooklyn

netoli Manhattan Ave. Tel. EVergreen 7-3958

mai vad 
nė.

Tautii 
Apreišk 
raikuči; 
grupė, 
tykios 
ti taut 
M. Ba 
šoko, c 
labai s 
siais

Svečiai — artistai dalyvauja: Birutė Ramoškaitė, plačiai žinoma dainininkė iš Hartford, Conn., 
dainavusi per radio stotis WEAF ir WTIC. Atsižymėjusi kaipo solistė prie Hartford Simfonijos 
Orkestro ir Vitold Arnett-Sukackas, smuikininkas iš Ithaca, N. Y.

Taipgi dalyvaus pagarsėjęs Sietyno Choras iš Newark, N. J., ir plačiai žinomas Ensemblis 
„Aidbalsiai”.

Šokanti mokiniai išpildys programos dalį: Viktorija Valukaite, Aldona Žilinskaitė, Ona DaukaD- 
taitė, Suzana Vaitelytė, Luiza Makutėnaitė, Joana Misevičiūtė, Lilija Milčiūtė, Rita ir Darata Glam- 
kauskaitės ir Vincas Skuodis.

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

Brooklyn, N. Y.

1$ TOLIAU IR IŠ TOLI

A. Visminui, pasirodė labai 
gerai. Balsai gražūs; choras 

Balandžio 23 d. Washing- ne mažas. Valio jiems ir 
tono salėje įvyko nepapras- muz. F. Hodeliui. 
tas koncertas, kurį' šv. Ka
zimiero parapijos naudai su- muz. a. Vismino vedamas, 
rengė šv. Cecilijos choras, išpildė savo dainas artistiš- 
muz. A. Grigoraičio veda-'kai. Vyrų ir merginų balsai 
mas. Dalyvavo New Jersey gerj; gražiai skambą, balsas 
Chorų Sąjunga ir Maspetho balsuose gerai suderintas, 
par. ansamblis. Viso buvo Garbė Maspethui, chorui ir 
šeši chorai: vietinis mažų jo gabiam vadui muz. A. Vi- 
mergaičių, šv. Onos par. an-|Smįnui. jr Maspetho „žvaigž- 
samblis iš Jersey City, N. J./dutė”, p. Žemaitytė labai ge- 
Dievo Motinos Sopulingos raj pasirodė su savo sopra- 
par. choras iš Harrison, N. no solo, išpildydama kelias 
J., V. J. Atsimainymo par. daineles, už ką gavo iš pub- 

’ likos gausius aplodismen
tus.

Patersono choras, muz. A. 
Grigoraičio vadovaujamas, 
išpildė programą gerai. Miš
rus choras sudainavo komp. 
M. Petrausko „Oi tu jieva, 
jievuže” ir Strauso Duno
jaus valsą. Vienų merginų 
choras sudainavo C. M. Ga- 
bussi „Čigonus”, žodžius pri
taikė muz. A. Grigoraitis; 
kūrinys klasiškas. Merginų 
choras pasirodė gerai; žo
džiu, Patersono choras yra 
padaręs gražią pažangą. Jei 
taip žygiuos toliau, tai Pa- 
tersonas galės didžiuotis sa
vo choru.

Apie Elizabetho chorą ir 
jo vadą komp. J. Žilevičių 
nėra nė ką sakyti! Choras 
milžiniškas, suderinti gra
žiai balsai, pilnas harmoni
jos. Solistas V. Baranauskas 
išpildė dainas labai artistiš
kai. Vaclovai, gerą įspūdį 
padarei Patersone! Garbė 
Elizabetho mišram ir vyrų 
chorui už taip gražiai išpil
dytą programą. Publika ne
sigailėjo aplodismentų. Aiš
ku, visa tai priklauso komp. 
J. Žilevičiui. Ir gaila mums, 
nes jo greit neteksime — iš
keliaus į Lietuvą. Te būna 
jam „Ad multos anos”.

Tenka pasveikinti visus 
chorvedžius muzikus, kad 
taip gražiai ir gerai išlavino 
savo chorus.

Valio New Jersey Chorų 
Sąjungos apskričiai. Tai mū
sų gražiausias jaunimas. Čia 
gimę lietuviai joje rišasi į 
bendrą veikimą. Dieve duok, 
kad ir kitos kolonijos sektij 
Jersey’s apskrities chorų są
jungos pėdomis. Vienybėje 
galybė!

Svečių tarpe buvo kunigai 
M. Kemėžis ir A. Bubąs.

PATERSON, N. J.

ansamblis iš Maspetho, vie
tinis šv. Cecilijos choras ir 
šv. Petro ir Povylo par. cho
ras iš Elizabetho. Koncerto 
programa pravesta labai 
gražiai, tvarkingai.

Kun. J. Kinta pasakė gra
žią prakalbą, išreikšdamas 
padėką visiems chorams, jų 
vadams ir visiems susirinku
siems. Jam paprašius, visa 
publika sugiedojo Amerikos 
ir Lietuvos himnus.

Vietinis mergaičių chore
lis pradėjo programą pir
mas. Išpildė 3 gražias dai
nas. Publika gausiai plojo. 
Yra vilties susilaukti gerų 
solisčių iš to mažo mergai
čių chorelio,

Jersey City par. ansamb
lis atliko kūrinius gerai; 
balsai gerai skambėjo; soli
stė Mildreda Andrews gra
žiai sudainavo, už ką publi
ka atsilygino delnų ploji
mais. Garbė šv. Onos par. 
chorui, kad turi gerą vadą, 
jauną ir energingą muziką 
V. Justą.

Vietinis vyrų choras išpil
dė 3 liaudies dainas 4 bal
sais. Kai užtraukė, tai net 
žemė sudrebėjo. Tai bent 
vyriškai!

Harrisono par. choras, 
muz. F. Hodelio vadovauja
mas, pianu pritariant muz.

B. J. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street, 
Harrison, N. J.

Nepamainoma Atsakomybe
Mes Egzaminuojame Akis ir Išrašome Receptą, 

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

Mes pataisėme akis virš 500 Gydytojų ir Prof e- $ 
sionalų žmonių, lygiai kaip ir jų šeimoms ir pa- j 
cientams.

Drs. Schonger & Stenger
OPTOMETRISTS

394 - 398 Broadway 331 - 335 Division Ave.
Brooklyn, N. Y. STagg 2-8342

Balandžio 28 d., 1939 m.

Svečių buvo ir is toliau, net 
iš Westfield, Mass, ir iš 
Pennsylvanijos.

Po koncerto įvyko šokiai. 
Visi gražiai ir smagiai links
minosi, šnekučiavo, užkan
džiavo. Kas tik 
gera nuotaika 
Duokite daugiau 
kių koncertų.

Ten Buvęs.

Romas. Draugija gyvuoja 
jau 46 metai ir yra daug nu
veikusi. Rengimo 
dirbo Minalga ir 
darbštūs draugijos 
seni parapijiečiai.

— Mirė A. Ivaškevičienė;
1 pirmadienį palaidota iš lie

tuvių šv. Alfonso bažnyčios.
— Kun. A. Dubinskas iš

siuntė į šeimas apie 90 atvi
rukų, užkviesdamas jauna- 
mečius vaikinukus, iš kurių 
pradėjo organizuoti šv. Var
do dr-jos jaunųjų skyrių. 
Atsilankė apie 50 asmenų ir 
visi įsirašė, patys išsirinko 
valdybą. Bal. 23 d. jie daly
vavo visų parapijų jauna- 
mečių šv. Vardo draugijos 
parade. Visi dalyviai netilpo 
katedroje.

— Bal. 23 d. 10 vai. ryte 
mišių metu buvo šliūbas; tai 
pavyzdys, kaip katalikams 
reikia šv. Sakramentą pri
imti, bet pašalinių pažįsta
mų žydiškas paprotys, įei
nant ir išeinant iš bažnyčios, 
vestuvių dalyvius saujom 
ryžių barstyti. Tikra gėda! 
Prieš metus kun. L. J. Men- 
delis buvo pabaręs, tad lyg 
buvo apstoję, o dabar vėl 
vyksta ta nešvarybė, žemi
nanti lietuvių vardą.

— Lietuvių bažnyčia iš 
oro labai „nusinešiojus”, 
bokštas vietomis net nupli
kęs; netrukus bus dažoma. 
Buvo manyta nuvalyti se
nus dažus, grynas plytas 
palikti, bet tas darbas būtų 
kaštavęs 15,000 dol.

Mūsų klebonas 
Kazlauskas tikrai geros šir
dies žmogus, tikras dvasios 
vadas; jis pakvietė net 8 
svečius kunigus į pagalbą 
velykinių išpažinčių klausy
ti. Atsilankė kunigai Ambo- 
tas, Kripas, Vaškelis, Kariū
nas, Gauronskis, Karkaus- 
kas, Starkus, Gradeckis. 
Žmonių buvo daug, kaip per 
kokius atlaidus.

Praeitą savaitę pas klebo
ną lankėsi kunigai svečiai 
M. Kemežis iš Elizabetho, J. 
Laurynaitis iš Brooklyno ir 
Ribokas iš Maine. Pas muz. 
A. Stanišauską lankėsi muz. 
Krašauskas iš Plymouth, 
Pa., V. Kvetkauskas iš Wil
kes-Barre, Pa. (Susivieniji
mo Amerikoje reikalais) J. 
Krakauskas, Skikiūtė, p. 
Skikienė iš Newarko (už
kvietė muz. A. Stanišauską 
birželio 4 d. į vestuves).

Motinų Dienos pramogai 
Choras studijuoja dainas ir 
ruošiamasi labai sklandžiai 
vaidinimui. Į komisiją įeina 
mokyt. Tamošiūnas, Ribo- 
kas, Mockevičius, Šumskytė 
ir Jakštytė. Motinų Diena 
minima gegužės 14 d. par. 
salėj. Bilietus galite gauti 
pas choristus ir klebonijoje. 
Pelnas parapijai.

Vaikučių choro parengi
mas yra balandžio 30 d.; 
bus dainos, vaidinimas ir šo
kis parapijos naudai; pa
remkite mažučių parengimą!

O.

„Amerikos” Atvelykio nu
meryje A. Ramoška iš Lie
tuvos, Radviliškio, parašė 
straipsnį, kurs tikrai įdomi 
žinia iš Tėvynės. A. Ramoš
ką visi baltimoriečiai pažįs
ta; jis čia buvo katalikiškos

Turėjo knygų krautuvėlę ša
lia bažnyčios, kur veikėjai 

: nuolat sueidavo pasitarti.
Buvo pas jį spaustuvė. Vi
sos veikimo žinios greitai 
pasklisdavo po visą miestą; 
čia ir šimtai katalikiškų lai
kraščių buvo parduodami, 
net korespondentų turėta 
būrys, kuris „Draugo” lapus 
prirašydavo. Kun. Kemėšis 
buvo pareiškęs, kad Balti
more „Draugą” užgyveno. 
Jei Amerikos lietuvių kolo
nijose visur prie bažnyčių 
būtų tokių Ramoškų, tai ka
talikiška lietuvių akcija pui
kiausiai klestėtų, nereikėtų 
rūpintis \steigimu kokių vi- 

[suomeniškų komitetų; kolo
nijos atliktų žymiausius Lie
tuvai darbus su Federacijos 
centru.

Ramoškai išvažiavus į 
Lietuvą, veikėjai pakriko, 
rodos, viens kito nepažįsta; 
pranyko katalikiška akcija 
už bažnyčios sienų; dievai
tis Bachas su svaigalais vie
špatauja. Pažįstami turėtų 
Ramoškai užrašyti „Ameri
ką” į Lietuvą, tai daug ži
nių jis parašytų.

Nuliūdęs veikėjas.

Nuliūdime liko duktė Ona, 
žentas Juozas Akulonis, sū
nus Jonas ir marti Elena. 
Velionio giminės dėkoja vi
siems už mišių aukas, kuni
gams už malonų patarnavi
mą ir visiems pareiškusiems 
užuojautą.

Velionis buvo susipratęs 
katalikas, skaitė katalikų 
spaudą, rėmė bažnytinius ir 
tautinius darbus. Lai būna 
Dievas jam gailestingas.

Šiomis dienomis pas mus 
moterys veikėjos suorgani
zavo didelę veiklos grupę ir 
nutarė pasivadinti Kearny 
Lietuvių Moterų Rateliu. Jų 
tikslas prisijungti prie vi
suomeniškos veiklos, dirbti 
kultūros, labdarybės ir šiaip 
gražų darbą lietuvybei. Nu
tarta surengti žaidimų vaka
rą gegužės 10 d. 7:30 vai. va
kare šv. Vardo salėje, 6 
Davis Ave., Kearny. Įžanga 
35 c. Ruošėjos nuoširdžiai 
kviečia atsilankyti ir susi
pažinti su rengėjų darbu.

Korespondentė.

Bal. 22 d. šv. Jurgio drau
gija turėjo savo metinę va
karienę. Žmonių buvo daug. 
Programai vadovavo pirm. 
A. Tuska. Vakarienėj daly
vavo par. kunigai J. Kazlau
skas ir V. Ražaitis, muz. A. 
Stanišauskas, daugelis biz
nierių, jaunas graborius p.

40 valandų atlaidai
Šį sekmadienį mūsų baž

nyčioje prasidės 40 valandų 
atlaidai. Dalyvaus daug sve
čių kunigų net iš tolimų ko
lonijų.

Rytais mišios bus 6, 8 ir 
10 vai.; vakarais iškilmingi 
mišparai 7:30 vai. Pamoks
lus sakys: sekmadienį —

kun. dr. J. Končius, Mt. Car- ? 
mel, Pa.; pirmadienio rytą: 
— kun. St. Stonis, Jersey 
City, N. J.; vakare — kun. 
K. Vasys, Worcester, Mass.; 
antradienio rytą — kun. J. 
Kinta, Paterson, N. J.; va
kare — kun. Stašaitis, sale
zietis.

Šeštadienį, po atlaidų, pa
rapijos choras rengia šau
nią pramogą, parapijos au
ditorijoje; norima sukelti 
lėšų dalyvauti Pasaulinės 
Parodos Lietuvių Dienoje. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Šiemet mūsų vyčių kuopa 
sulauks penkerių metų su
kakties. Vyčiai labai gražiai 
gyvuoja, veikia ir dirba Die
vui ir Tėvynei. Mūsų kuopa 
jau turi 38 narius. Smarkiai 
veikiama. Kiekvieną antrą 
savaitę turi bendras sueigas, 
kur gražiai laiką praleidžia. 
Iš tikrųjų, malonu matyti 
savo jaunuomenę viename 
būryje.

Minint šią sukaktį, vyčiai 
rengia atitinkamą pramogą. 
Žada išleisti spaudos leidinį 
su paskelbimais ir pasveiki
nimais. Komisija žada pa
matyti visus biznierius ir rė
mėjus šiam leidiniui. Atski
ri asmenys gali prisidėti su 
maža pinigine parama, ku
rios prašome tik 10 c. Minė
jimas įvyks birželio 10 d. 
Knickerbocker Yacht Club, 
Port Washington, L. I.

Pirmadienio vakare įvyks 
Federacijos mėnesinis susi
rinkimas. Visi nariai prašo
mi dalyvauti, nes bus labai 
daug svarbių reikalų. Kiek
vienas narys paprašytas at
sivesti po naują narį.

Federacijos veikla šiemet 
bus labai svarbi. Ypač svar
bu gauti naujų narių iš jau
nimo.

Bal. 16 d. 4 vai. popiet 
Maspetho par. salėj sušauk
ta Brooklyn©, Maspetho ir 
New Jersey provincijų Cho
rų sąjungos seimo rengimo 
komisija.

NUO $49.50

- "'R w
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Į susirinkimą atsilankė iš 
Jersey City varg. V. Justas, 
J. Lipinskis, M. 
A. Andrews; iš 
J. Pranskietis, J. 
kas, A. Gapšytė,
vietis; iš Patersono varg. A. 
Grigoraitis, I. Kulikaitis, B. 
Obelevičius, M. Obelevičiūtė; 
iš Angelų Karalienės I. Bu- 
jokas, iš šv. Jurgio par. A. 
Simeliūtė ir Maspetho varg. 
A. Visminas, P. Kalibatas, 
H. Žuromskytė, J. Sinkiūtė, 
C. Liziūnas, J. Rebuza, V. 
Rokus.

Susirinkimą atidarė P. 
Kalibatas. Valdybon išrink
ta varg. A. Visminas, vice- 
pirm. A. Pranskietis ir A. 
Kulikaitis, sekr. V. Rokus, 
ižd. varg. A. Grigoraitis, fin. 
sekr. «V. Justas, iždo glob. 
P. Kalibatas. Dvasios vadu 
kviečiamas kun. J. Balkū- 
nas, garbės pirm. kun. J. 
Simonaitis, garbės nariu 
komp. J. Žilevičius.

Nutarta rengti koncertą; 
palikta valdybai numatyti 
dieną ir vietą.

Sekantis susirinkimas bus 
Jersey City, šv. Onos par. 
salėje, gegužės 11 
vak. Visi dalyviai 
užkandžių, kuriuos 
vietinės choristės.

V. Rokus.

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

Vieną dieną Manhattan — 
New York susisiekimo teis
me nubausta 2,032 automo
bilistai 3,023 dol. sumai. Tei
sėjas Louis Brodsky dirbo 
nuo 8:45 iki 2:10 vai. p.p. 
be pertraukos. Tai rekordo 
diena.

Ruošiamas B. ŠALINAITĖS mokinių

įvyks Sekmadieni,
Gegužės -

SHUBERT SALĖJE,
Broadway, Monroe ir 

Howard Avenue, 
(Gates Ave. Stotis)

Brooklyn, N. Y.
Koncerto pradžia 5 vai. vak.
Šokiai prasidės 8 vai. vakaro

Bilietai prie durų nebus 
pardavinėjami.

Pirkite Bilietus iš anksto

Styri,
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VIETOS ŽINIOS
mirė Alek-

KRUŠINSKUI PAGERBTI
VAKARIENĖ

Šį šeštadienį, balandžio 
29 d., 7 vai. vak., Apreiški
mo par. salėje, Brooklyne į- 
vyksta vakarienė Kazimie
rui Krušinskui pagerbti, mi
nint jo visuomeninio darbo 
40 metų sukaktį.

Visi p. Krušinsko bičiuliai, 
jo darbo jvertintojai, drau
gijų veikėjai maloniai kvie
čiami dalyvauti. Dar nesu
skubę įsigyti bilietų, prašo
mi tuojau kreiptis į „Ameri
kos” administraciją. Bilietų 
kaina 2 dol.

mokyti

LIETUVIŲ DIENOS 
FONDUI

Balandžio 23 d. Arcadia 
salėje įvyko Pasaulinės Pa
rodos Lietuvių Dienos Komi
teto Moterų Skyriaus suruo
štas balius, kurio pelnas 
skirtas Lietuvių Dienos Fon
dui. Į balių atsilankė per 
1,200 asmenų. Baliaus nuo
taika buvo labai gyva. Pro
gramoje sveikinimo žodžius 
pasakė M. Avietėnaitė (Lie
tuvos gen. komisijonierius 
parodai), gen. konsulas J. 
Budrys, L.D. Komiteto mo
terų skyriaus pirm. dr. A. 
Šliupaitė ir L. D. Komiteto 
pirm. J. B. Laučka. Progra
mai vadovavo M. Strumskie- 
nė.

Tautiškus šokius pašoko 
Apreiškimo par. mokyklos 
vaikučiai ir Lyraičių šokėjų 
grupė. Apreiškimo par. mo
kyklos mokinius paruošė pa
ti tautiškų šokių mokytoja 
M. Baronaite. Vaikučiai pa
šoko du šokius; jie pasirodė 
labai savarankiškai, su drą
siais judesiais, grakščiai.

Turint dėmesy, kad jie pa
ruošti per labai trumpą lai
ką, M. Baronaitė parodė, kas 
galima padaryti, turint nuo
stabų sugebėjimą 
tautiškų šokių.

Dainų programą atliko 
Angelų Karalienės par. cho
ras, ved. muz. P. Dulkės ir 
šv. Jurgio par. ansamblis, 
ved. muz. J. Brundzos. Abu 
chorai gerai pasirodė, tik 
publikai nesuprantama buvo, 
kodėl vieną dainą dainavo 
abu chorai, lyg tai būtų bu
vęs kontestas.

Programos turinys gero
kai nukentėjo dėl blogai vei
kusio garsiakalbio. Na, bet 
šokius visi galėjo gerai sek
ti. Baliui suruošti Moterų 
Skyrius įdėjo nepaprastai 
daug darbo, kurs padidino 
Fondą Lietuvių Dienai, įvyk
siančiai rugsėjo 19 d.

Stebėtojas.

— Gegužės pamaldos Mas
petho bažnyčioje bus kas
dien vakarais 7:30 vai., sek
madieniais 4 vai. p.p.

— Bal. 24 d.
Sandras Masalis ir palaido
tas bal. 27 d. šv. Jono kapi
nėse.

— Uršulė Gedvilienė su
sirgo ir atsigulė Jamaica li
goninėje. Pasiduos operaci
jai. Ona Budrienė iš ligoni
nės jau sugrįžo. Ona Lukše- 
vičienė iš Long Island City 
nuvežta į Welfare Island li
goninę.

Šeštadienį, gegužės 13 d., 
par. salėje, įvyks šv. Vincen
to draugijos metinis balius. 
Įžanga prieinama, tik 25 c.

Šeštadienį, gegužės 20 d., 
piliečių klubo salėje, 60-39 
— 59 Drive, įvyks Maspetho 
Lietuvių Auditorijos vaka
rienė su pamarginimais.

Bus pakviesta gerų kalbė
tojų ir dainininkų. Bilietai 
po $1.50. Narys.

menas margas, tautų mėgia
mas, gerbiamas. Mūsų žmo
nės aukščiausio žmogaus ti
po, bet kaip mes galėsime 
kitoms tautoms pasirodyti, 
tai pareis nuo to, kiek mūs 
tam darbui dirbs, kaip 
dirbs, ir ar dirbs visos tau
tos garbės labui.

Paroda pradedama gegu
žės 6 d., šeštadienį, 3 vai. p. 
p. Šokių programai vado
vaus Lilija Antanavičienė- 
Stilsonaitė, dainų programos 
vedėja yra Violeta Tamkiū- 
tė, muzikos skyriaus vedėjas 
Ričardas Kurdinaitis. Ko
miteto garbės pirmininku 
pakviestas Lietuvos genera
linis konsulas pulk. Jonas 
Budrys. Komiteto narės: 
EI. Kulbokienė — Viziūtė, 
O. KruČienė, K. Garšvienė, 
Strimaitienė, O. Valaitienė, 
J. Valukienė. Talka labai pa
geidaujama.

O. Valaitienė.

KIPRAS PETRAUSKAS
ATVYKS RUDENĮ

Praeitų savaitę redakcijos 
įstaigoje lankėsi Lietuvos 
teatro baleto šokėjas Jonas 
Vasiliauskas drauge su laik
raštininku K. OboleviČium. 
J. Vasiliauskas buvo atvy-1 
kęs į šią šalį patyrinėti są
lygų Lietuvos operos įžy
miausiam artistui Kiprui 
Petrauskui atvykti ir suruo
šti jam koncertus. Jau pa
ruoštos sąlygos, tik Petraus
ko kelionė atidėta iki ru
dens.

NOTICE is hereby given that License No. ’ 
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.

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

■ premises.
1 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 Serling Place, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed off 

BENJAMIN

Troy Ave.
1284 Sterling

the premises.
BRODSKY & LOUIS 
BRODSKY

Pl., Brooklyn, N.

to

Kodėl Ex-Lax yra 
Amerikoje mėgsta
mas liuosuotojas?

Vyrai mėgsta Ex-Lax dėlto, kad Jie yra 
gerai veikdanrtis ir patikimas liuosuoto
jas. Jis duoda rezultatus.

Moterys naudoja Ex-Lax dėlto, kad Jie 
yra švelnus liuosuotojas ... malonus 
Jautrioms sistemoms.

Vaikai mėgsta Ex-Lax dėdto, kad jis yra 
lengvai priimamas. Jie turi gardaus Šo
kolado SkonJ.

Pamėgink Ex-Lax kitą kartą kaip jums 
reikės lluosuotojo. 10 c. ir 25 c. dėžu
tės yra kiekvienoje vaistinėje.

MIRĖ

MASPETHO ŽINIOS
MASPETHO CHORO 

PRAMOGA

Taigi, seniai žadėtas Kip
ro Petrausko atvykimas gal 
ir bus šių metų rudenį. Jo 
pirmas koncertas įvyktų 
New Yorke.

LICENSES
BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

įtorija Valukaitė, 
pianistė

inkė iš Hartford, $ 
irie Hartford SiinM

Žilinskaitė, Ona d4 
ate, Rita ir Darata fi*

— Metinės rekolekcijos 
prasidėjo pirmadienį ir baig
sis šį sekmadienį 7:30 v. v. 
Veda kun. B. Pauliukas, O.P.

— Bal. 23 d. susituokė 
Antanas Dročiūnas su Pran
ciška Melkūnaite. Abu iš 
Blissvilės. Arthur Rodze- 
wick su Alice Mackevičiūte.

— Vyčiai organizuos jau- 
namečius. Stengsis jaunimą, 
taip vaikus-taip suaugusius, 
prirašyti prie vyčių organi
zacijos. Žinoma, tą atsieks 
tik glaudžiai dirbant su pa
rapija.

— Krepšinio komanda 
čempijonato žaidimuose pra
lošė du kartu Our Lady of 
Lourdes komandai. Jei tre
čią kartą praloš, tai čempi
jonato nelaimės.

Bal. 21 d. turėjome mėne
sinį . susirinkimą, kuriame 
nutarta vaidinti veikalą ge
gužės 28 d. Maspetho par. 
salėje. Pasirinkom trijų 
veiksmų linksmą komediją 
„Jaunikis iš Kauno”, kuri 
dar nestatyta mūsų apylin
kėje. Choras prašo kitų or
ganizacijų nerengti savo 
pramogų tą dieną, o atsilan
kyti ir pamatyti šią linksmą 
komediją. V. Rokus.

Aleksandras Masalis, 54 
m., gyv. 149 — 16th St., 
Brooklyne, mirė balandžio 
24 d. Holy Family ligoninė
je. Palaidotas balandžio 27 
d. iš Maspetho par. bažny
čios į šv. Jono kapines.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J. Garšva.

SVARBIOS DIENOS

BROOKLYNO MUZIEJUJE
LIETUVIŲ PARODA

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

2.75
2.00
1.00

GRUEN CURVEX COUNTESS 
t&Į Full-size 17 jewel Precision 
m movement actually curved to

fill the wristform case. Yellow 
M or white gold filled casc$42.5O

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

Robert Lipton
Laikrodininkas nuo 1892 m.

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

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

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

S A "<

Dar pernai įvairių tautų 
grupės susiorganizavo į va
dinamą Community Folk 
Arts Committee tikslu įvai
riose Brooklyno dalyse reng
ti tarptautines programas. 
Darbui padeda institute at 
the Academy of Music, 
Brooklyn Children Mušeunų 
Brooklyn Museum, Brooklyn 
Music School Settlement, 
Brooklyn Women’s Club, 
Federal Music Project ir t.t.

Komiteto tikslas parodyti, 
kad kiekvienos atskiros tau
tos menas prisidėjo ir prisi
deda pasaulinei civilizacijai, 
o tokių rengiamų pramogų 
tikslas vienos tautos meną 
parodyti kitai tautai, jas su
pažindinti, patirti viena ki
tos kultūrą. Suorganizuota- 
sai kūnas padeda kiekvienos 
tautos grupei savo darbu, 
patyrimais savo tautos kul
tūrą vaizdingiausiai paro
dyti.

Komitetas pasiryžęs kiek
vieną mėnesį rengti atskirų 
tautų pramogas. Kiekvieno 
mėnesio pirmą šeštadienį 
Brooklyno muziejaus skulp
tūros skyriuje surengiamos 
tautinės šventės su šokiais. 
Tos tautos mėnesį progra
moj antras šeštadienis ten
ka dainoms. Tautoms supa
žindinti paskaitos, filmos, 
pasilinksminimai, pašneke
siai surengiami atskirai su
sitarus ir iš anksto paskel
biami. Į muziejų visuomenė 
susirenka nemokamai.

Lietuviams paskirtas 
gūžės mėnuo. Per ištisą 
gūžės mėnesį Brooklyno

TRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

ge- 
ge- 

mu- 
ziejuj bus Lietuvių Meno
Paroda. Kaip lietuviams tuo 
reikalu pavyks susiorgani
zuoti, matysime lankydamie
si muziejuj. Darbas čia di
delis, darbininkų, kaip ir vi
sur, maža. Mus pasaulis turi 
žinoti, pažinti. Mūsų istori
ja marga, įdomi, mūsų tau
tos savybes labai iškelianti. 
Ja galime didžiuotis. Mūsų

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

Birželio 10 d. pirmas lai
vu išvažiavimas, kurį ruošia 
„Amerikos” bičiuliai. Va
žiuosime didžiuoju „Clair
mont” laivu į Rye Beach 
drauge su Elizabetho parapi
jiečiais.

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

NOTICE is hereby given that License No 
EB3641 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

505 DeKalb Ave,, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License - • ■ - - -
to Sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
100—31—4th Ave., Borough of Brooklyn 
Coiinty 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 soli beer at retail under Section 75 
of the. Alcoholic Beverage Control Law at 
2277 McDonald Ave., Borotigh of Brooklyn, 
Coiinty of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROBERT Ė. BREY
2277 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

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 
promises.

HENRY BOSCH
2503 Avenue U, Brooklyn, N. Y.
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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 76 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.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Laxl 
Įsidėmėkit raides „E-X-L-A-X" ant 
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rel- 
kaulauklrt tikro Ex-Laxl

r-•

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLATED LAXATIVE

Y.
_________________  ____ .. ...... - No 
9B36 has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 35 has 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 -

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

PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTAS

DR. J. VAITU LIONIS
GYDO be peilio, be 
vaistų ir be chemi
kalų, tik su savo 
pilkomis rankomis. 
Visokios Ilgos yra 
gydomos: vyrų, 
terų Ir valkų, 
tarimai veltui.
V AI ANDOS: nuo 
ryte iki 8 vakare. 
Nedėldleniais Ir 
šventadieniais nuo 
10 ryte Iki 1 po 
pietų.

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

1814

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.

HAVEMEYER 8-0259 
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avėnue

MASPETH. N. Y.

SMART SHOES
ČEVERYKAI VISAI ŠEIMAI 

ŽEMOMIS KAINOMIS
Dr. Posner’s ir 

Douglas vyrams ir 
moterims aukštos 

rūšies čeverykal
nupigintomis Į

kainomis

329 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKAS

RESTORANAS
BAR ir GRILL

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

degtinių, visokių vynų 
ir gero alaus

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

| Tel.: MArket 2-5270 |

| GOLDEN STAR f
I3 BOTTLING CO. |

J. Krallkauskas — Savininkas y 
Gamintojas Geriausios Rūšies >£ 

Nesvalglnančlų Gėrimų r
Pamėginkit mūsų specialų Drink- <1 

Mixer TOM COLINS J
f Taipgi parduoda lietuviško bra- J 
>£ voro alų Iš New Britain >1
J CREMO „CONNECTICUT BEST” £ 
<y Pristato pareikalavus: galiūnams, .£ 

krautuvėms, vestuvėms ir t.t. į 
$ Reikalaukite VlsUT to vardo J 

Sodės ir Alaus j
I 91-93 Warwick St., Newark, N. J. |

Brooklyno Graboriai
STagg 2-5043 Notary Public

me
me

Lietuviams Duodame 
Išsimokčjimui

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

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

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

Atsineškit šį Kuponą ir Sutaupysit iki $50 ar $100 
KELLYS-BROADWAY MOTORS, INC.

1469 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
Tel. MAin 2-3540-1

1932
1934
1934
1934
1936
1936
1936
1936
1937
1937
1938

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto ja s 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

Telefonas: STagg 2-4409

A. RODZEWICZ
(A. Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Ptrdeš part Apreiškimo bažnyčią) 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pasivažinėjimams.

M. P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamanytas numeris bu 

vuslo 107 Onion Avenue.

X Tel. Virginia 7-4499

| ESTATE OF
| BARRY P. SHALINS
I (ŠAMNSKAS)
t Laisniuotas Graborius

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

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

OMOTOIOIOTOIO;

.0:010:010:0:0:0

g®®SX9®®©®@@@(sXsXSX^
| Tel. Newtown 9-4464 Virginia 2-1717
| ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
© T. Fred Lefevre, Manager,
| LAISNIUOTAS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
| Veronica R. Valantiejus
I GENERAL INSURANCE AGENT
| 54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

.0:0:0:0:0:0:01010 o:o:o:o



Balandžio 28 d., 1939 m,

Lietuviai Parodos Atidaryme tikimasi, kad jie vasaros 
laiku parodys, ką jie gali.

New Yorko Pasaulinė Pa
roda iškilmingai atidaroma 
šį sekmadienį, balandžio 30 
d. Parodos vartai atidaromi 
11 vai. ryte. 12 vai. bus ati
tinkamos iškilmės Tikybos 
Šventovėje. Kalbėtojų skai
čiuje bus J. E. Brooklyn© 
vyskupas Molloy. 12:30 vai. 
iškilmingi pietūs prezidentui 
Roosevelt priimti. 12:45 vai. 
bus pradėtas didysis para
das į Taikos Rūmus. Para
das bus iš trijų dalių; pra
džioje žygiuos kariai, antro
je dalyje darbininkai, o tre
čioje — parodoje dalyvau
jančių tautų tautinės gru
pės. pasipuošusios tautiniais 
drabužiais.

Parodos oficialus atidary
mas bus 2:30 vai. popiet; 
atidarymo apeigoms numa
tyta viena valanda. 4:30 vai. 
New Yorko gubernatorius 
atidarys George Washington 
statulą, dalyvaujant kariuo
menės ir laivyno orkestrams. 
5 vai. New Yorko may oras 
atidarys Keturių Laisvių 
statulas. 9 vai. vak. įvairios 
iliuminacijos, 9:30 vai. kon
certas, 11 vai. fontanų ežere 
šviesų leidimas, o vidurnak
tį pasilinksminimų vietoje 
įvairi programa.

Atidarymo parade daly
vaus, šalia kitų tautų, ir lie
tuviai, kurių žygiuos 50 
(toks skaičius, leistas kiek
vienai tautai). Lietuvių gru
pės nariai 10:30 vai. ryte 
rinksis prie 49 Avė. ir 111

St., kur rinksis visos tauti
nės grupės. Parado pradžia 
12:45 vai.

Lietuvių eisenos priešaky 
bus nešama tautinė vėliava, 
kurią lydės aštuoni vyrai, I 
apsirengę tautiškais drabu-1 
žiais; už jų žygiuos mirši 
moterų ir vyrų grupė.

Lietuvos Paviljoną labai 
lengvai surasti: jis yra vi-i 
sai arti Rumunijos ir Rusi
jos; be to, arti ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių Val
džios Paviljono.

Gegužės 6 d. mūšų jaunuo
liai, suprasdami, kad parapi
jai reikia mažinti skolą, tu
rės vėliavų balių. Balius bus 
labai įdomus. Jaunuoliai ti- 

i kiši, kad šį parapijos naudai 
• balių parems visi. Balius bus 
[parapijos salėje; bilietai 35 
1 c. Taigi, mūsų tėvams bus 
. gera proga pasirodyti ir vi
siems išvien paremti tą gra
žų mūsų jaunuolių darbą.

rių bendri pusryčiai par. sa
lėje.

P. Šalinskienė užkvietė 
sąjungietes į žaidimų pra
mogą, kuri įvyks gegužės 2 
d. 8 vai. vak. šalinskų įstai
goje, 84-02 Jamaica Ave. 
Kviečiam visas sąjungietes 
ir viešnias atsilankyti.

Rast.

L. VYČIŲ APSKRITIES 
PRAMOGA

NAŠLIŲ VAKARIENĖ

Šį šeštadienį, balandžio 29 
d., šv. Jurgio dr-jos salėj, 
New York Ave., Newarke, 
N. J., įvyks L. Vyčių New 
Yorko ir New Jersey apskri
ties šokiai. Šokiams gros ge
ras orkestras. Bus ir pamar- 
ginimų. Dalyvaus visos ap
skrities kuopos. Visus kvie
čia rengimo komisija.

Sekmadienio popietį Pro
spect parke bus minima ge
gužės pirmoji. Rengia Brook- 
lyno piliečių komitetas. Bus 
kalbos ir koncertas.

Newtown upelį žada išva
lyti. Bet kada tas įvyks, tai 
dar nežinoma. Pažadėjo, ka. 
da daug skundų miestas ga. 
vo dėl to kanalo smarvės.

(*

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

PRAMOGA „AMERIKOS” 
NAUDAI

Moterų Sąjungos 29 kuo
pa yra nutarusi surengti lai
mėjimų vakarą „Amerikos” 
naudai. Pramoga įvyks ant
radienį, birželio 6 d., Apreiš
kimo parapijos salėje. Visi 
prašomi šią pramogą prisi
minti.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Kitą sekmadienį 
Sargo draugijos bus 
Komunija per 9 vai.

Angelo 
bendra 
mišias.

Mūsų parapijos mėnesinis 
žurnalas — Žinynas — bus 
dalinamas prie bažnyčios 
durų ateinantį sekmadienį, 
balandžio 30 d.

Balandžio 30 d. mūsų baž
nyčioje pamaldos bus jau 
nauju laiku — Daylight Sav
ing Time. Visi prašomi savo 
laikrodžius pavaryti vieną 
valandą pirmyn. Bažnyčioje 
pamaldos bus paprastai, 
kaip kad ir būdavo seniau.

Gegužės 4 d. yra šv. Mo
nikos diena, šia proga šv. 
Monikos našlių draugija ren
gia iškilmingai paminėti sa
vo globėjos dieną. 8:30 vai. 
ryte visos narės eis išklau
syti mišių, kurias turi užsi
prašę savo intencija. Vaka
re turės skanią vakarienę, į 
kurią kviečia svečius ir vieš
nias gausingai atsilankyti. 
Visos draugijos narės būti
nai turi atvykti į mišias.

R. C. Kašetienė.

FEDERACIJOS NARIAMS

Šį 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.

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

4302 FLATLANDS AVENUE

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS i

221 SO 4th STREET

VALANDOS
B—10 ryte
1—2 P P
8— 0 vak. 

Šventadieniais susltarui 
Tel : EVergreen 8-0239

VALANDOS. 
1—2 P P 
«—8 vak. 
Ir pagal sutarti 
Tel.: NArarre 8-1919

VALANDOS
9— 12 ryte 
l— 8 vai

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-6868

SODALIEČIŲ VEIKLA

Pereitą šeštadienį atida
rytas Jones Beach maudynių 
jūros pakraštis.

GRYNAIS PINIGAIS 
PERKAME 

vartotus Dining Room, 
Bedroom ir Kitchen se

tus; taipgi siuvamas 
mašinas, ir 1.1.

254 Grand Street
Tel. EVergreen 4-8083

Pabaigęs krepšinio žaidi
mus, parapijos jaunuolių 
klubas ėmėsi baseball žaisti 
ir štai balandžio 22 dieną 
susirėmė pirmą kartą su 
Sklar Manufacturing Co., 
komanda ir juos supliekė 5 
punktais prieš 3.

Savo pratimus ir rungty
nes jie turi kiekvieną trečia
dienį Prospect parke, Dia
mond No. 5, nuo 6 iki 8 vai.

Girdėjau, kad jų vadas, 
kun. Laurynaitis žada jiems 
parūpinti žaidimui gerą vie
tą. Kur ir kaip, bus praneš
ta kiek vėliau.

Mūsų parapijos draugijos 
jau pradeda kalbėti apie va
saros pramogas — ekskur
sijas laivais ir piknikus. 
Jau ir laikas pradėti rūpin
tis, ypač su didžiausiu iš va
žiavimu — pikniku.

Apreiškimo par. sodalie- 
tės balandžio 16 d. per 10 
vai. mišias turėjo bendrą 
Komuniją. Susirinkimas į- 
vyko bal. 17 d., kur turėta ir 
draugiškas pasilinksmini
mas.

Sodalietės drauge su šv. 
Vardo nariais ruošia Motinų 
Dienos minėjimą. Bilietų ga
lima gauti pas narius.

Sekantis sodaliečių sek- ! 93 So. 4th Street, Brooklyn 
madienis bus gegužės 21 d. (po 5-tos vai. vak.)

PIGUS PRAGYVENIMAS

Mažai šeimynai iš 2 arba 
3 asmenų, norint gyventi 
kartu su šeimininku ir 8 me
tų berniuku. Moteris kad ne
dirbtų kitur ir galėtų pri
žiūrėti namą. Namas iš pen
kių kambarių su šiluma ir 
visais patogumais.

Kreipkitės:

Ne tik vyresnieji, bet ir 
jaunesnieji žaidėjai ruošiasi 
prie žaidimų. Šiame rately 
yra gana smarkių žaidėjų ir

Novena Dievo Motinos 
Garbei Stebuklingo Medaliko 
įvyksta kiekvieną pirmadie
nį: lietuviškai 7:30, angliš
kai 8:15 vai. vak. Stebėtina, 
kad angliškose pamaldose 
dalyvauja daug kitataučių ir 
ypač daug mūsų jaunimo. 
Tas labai gražu, bet būtų 
dar gražiau, kad lietuviškas 
jaunimas dalyvautų lietuviš
kose pamaldose.

DĖL AKINIŲ KREIPKITĖS PAS 
LIETUVIŠKĄ OPTOMETRISTĄ 

«ur. r-*~-

Dr. J. Kauderer praktikuoja toj pačioj vietoj nuo 
1905 metų ir yra pasiruošęs visiems patarnavimams 
akims, būtent: akių išegzaminavlmul ir pritaikymui 
akinių.

Dr. Jacob Kauderer
._______ OPTOMETRIST
536 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Tel: EVergreen 8-2343

•Į*-..—— m ■—■—,4

I Tel. STagg 2-7177

į ALFRED J. WENTZ
I (VENCIUS)
Į ADVOKATAS

j 219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y.-
, į (Williamsburgh Bridge Plaza)
fr.---—!

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tikrą Lietum, 
Duoną. "GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lletuvlfiką duoną, keiksiu

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

68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.
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Tel. EVergreen 4-7142
SALDAINIU PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
LengvLužkandėlal, kava, arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimu
AISKRYMAS gamintas namie 16 geriausios Smetonos. ALUS 18 gerlaiuių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
J. GINKUS

495 Grand Street. Brooklyn, N. Y.

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

Del Pavasarinių Rūbų
atsilankykit pas

HENRY NARINS SONS 
Trys aukštai užpildyta

Vyrų - Jaunų Vyrų - Studentų — ir — Vaikų
SIUTAIS IR PALTAIS (TOPCOATS)

VISOS naujos mados------ VISI nauji rūbai
Didumas pritaikomas kiekvienam

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

Model Shop Rūbai po $18.50 ir $21.50
Williamsburgho Didžiausia Rūbų Krautuvė

Henry Narins Sons, Ine.
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.
Brooklyn, N. Y. Įsteigta nuo 18891

MANUFACTURERS OF FINE CLOTHES 
Galima pirkti pagal mūsų 10 Pay Plan

Parapijos jaunimo 
linksminimai įvyksta 
vieną pirmadienį, vakare, po 
pamaldų. Jaunimas gausiai 
lankosi. ♦

pasi- 
kiek-

Šv. Vardo draugija ren
gia parapijos salėj gegužės 
26 d. balių su užkandžiais ir 
šokiais. Gros labai geras or
kestras. Bilietai jau galima 
įsigyti pas valdybos narius. 
Bilieto kaina tik 25 c.

SĄJUNGIEČIŲ VEIKLA

Moterų S-gos 29 kp. turė
jo savo mėnesinį susirinki
mą balandžio 19 d. Išklausy
ta pranešimų iš Mot. S-gos 
N. Y. ir N. J. apskrities ir 
iš Federacijos apskr. susi
rinkimų. Pirm. Grigienė 
pranešė apie įvykusią žaidi
mų pramogą. Liko gražaus 
pelno kuopai. Sąjungietės 
nutarė paminėti Motinos 
Dieną gegužės 14 d. 8 vai. 
ryte įvyks šv. mišios, po ku-

157

Seymour’s
DĖL GEROS — VERTĖS

7JL3 Grand St., netoli Graham Ave., Brooklyn

EVergreen 8-4735

DEIMANTAI LAIKRODĖLIAI
RELIGINĖS PREKĖS

LAIKRODĖLIAI IR PAPUOŠALAI TAISOMI 
PRIE VIETOS

Maža Krautuve — Mažos Išlaidos Mažos Kainos

Lietuviškų MAISTO Konservuotų
KUMPIŲ — Hams & Picnic-Hams, 

Krapuose Paraugintų AGURKŲ
Užsakymai Priimami Nemažiau 3 Dėžių KiekiamsLITHUANIAN - AMERICAN

IMPORT & EXPORT CORPORATION
Chambers Street,

REctor 2-2786
New York City

ŠALDYTUVŲ IR RADIO KRAUTUVE
Didelis pasirinkimas

ŠALDYTUVŲ (Refrigerators):
Frigidaire, General Electric, Stewart-War nėr 
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

First ’’Cold-Wall” 
Refrigerator!

PASTATYTAS NAUJU PRINCIPU
PAMATYSIT DEMONSTRAVIMĄ DABAR!

TIKTAI FRIGIDAIRE TURI METER-MISER
LABAI SUMAŽINA 
ELEKTROS VAR- 
TOJIMĄ — kadan- 
gi tai yra Papras- 
čiauslas šaldymo JISIfįĮcĮOSr* 
Mechanizmas Ka- (Lp—
da Pastatytas . . . 
ir kada mechanlz- 
mo dalių neslran- 
da, jos nesimaudo- 
ja elektros bei ne- 
nudyla. Nematomas, negendantis, visiškai užda
rytas nuolatos aliejuje. Jums duodama 
apsaugos planas, kuris yra paremtas 
Motors.

5 metų 
General

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, GALIOSIU, RUBBERS, 
ARCH SUPPORT, SLIPPERS, SNEAKERS ir moterims šil
ko KOJINES.

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

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

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

PATOGŪS TERMINAI, NET IKI 25 C. Į DIENĄ.
H. FHIEDMAN MUSIC SHOP

433 Graham Avenue, Tel. EVergreen 8-4798 Brooklyn,

T •*

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

Mes laikome didžiausį pasirinkimą

Baby Carriages &
Baby Furniture

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