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Estijos kariuomenės va
das gen. Laidoneris, pas ku
rį neseniai viešėjo Lietuvos 
kariuomenės vadas gen. 
Raštikis, šiomis dienomis 
pasakė svarbią kalbą, palie
sdamas paskutinius įvykius 
Europoje. Kariui tinkamu 
atvirumu gen. Laidoneris 
apie čekų karius taip pasa
kė:

„Skaitėm, kad daugelis 
čekų karininkų sulaužė savo 
kardus, kai pareikalavo juos 
atiduoti. Mūsų įsitikinimu, 
kardų nereikia laužyti, bet 
su jais reikia kautis! Sulau
žyti kardai Čekijos neišgel
bėjo. Mes esame griežtai nu
sprendę, kad, mūsų kraštą 
užpuolus, mūsų armija stos 
prieš įsibrovėlį. Tada už ka
riuomenės stovės visa tauta. 
Jei mes patys nesipriešin- 
sim, niekas mums nepadės, 
nebent vieną kitą užuojautos 
ašarą nulašins...”
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New York. — Balandžio 
30 d. iškilmingai atidaryta 
New Yorko Pasaulinė Paro
da, kuriai ruoštasi apie 3 
metus. Parodą oficialiai ati
darė prezidentas Roosevelt. 
Užsienio valstybių, dalyvau
jančių parodoje, vardu kal
bėjo Anglijos komisijonie- 
rius parodai.

Prieš prezidento kalbą į- 
vyko didelis paradas, kuria
me dalyvavo ir tautinės gru
pės. Lietuviams atstovavo 
per 50 asmenų, apsirengusių 
tautiniais drabužiais. Lietu
vos vėliavą lydėjo Brooklyno 
lietuvių legijono posto 5 na
riai. Lietuvių grupei vado
vavo adv. Jurgėla, inž. A. J. 
Mažeika, tautiškų šokių mo
kytoja M. Baronaitė ir St. 
Jurevičiūtė. Bene pirmą kar
tą Amerikoje viešai pasiro
dė vyrai su lietuvių tauti
niais kostiumais.

Lietuvos paviljonas dar 
nebuvo atidarytas, bet virš 
jo plevėsavo Lietuvos vėlia
va. Paviljono atidarymas tu
rės įvykti šiomis dienomis. 
New Yorko muitinė labai už
tęsė Lietuvos eksponatų pra-

kad1 dijimą

tor St«

st.

L I!

Nė vienas negalime abejo
ti, kad Lietuva be kovos 
daugiau nė vienos pėdos že
mės niekam neužleis. Taip 
pareiškė kariuomenės vadas, 
taip nusiteikusi gen. Čer
niaus vadovaujama vyriau
sybė, taip kalba gausingos 
virtinės sveikinimų dabarti
nei vyriausybei. Pravestasis 
Ginklų Fondo vajus praėjo 
didžiausiu pasisekimu tuo 
pačiu šūkiu.

Reikia prisipažinti,
lietuviai amerikiečiai šiomis 
dienomis galėjo daug geriau 
pasirodyti su pagalbos ir pa
ramos ranka Lietuvai. Ne
mažai aukota, bet tai maž
možis, palyginus su Lietuvos 
žmonių aukomis.

Kadangi nėra bendros 
amerikiečių lietuvių atstovy
bės, tad gal būtų galima 
kiekvienai ideologinei srovei 
pasiskirti tikslą surinkti 
atitinkamą sumą Lietuvos 
Apsigynimo Fondui. Reiktų 
paskelbti vieno mėnesio au
kų rinkimo vajus ir per tą 
laiką stropiai rinkti aukas.

Katalikų Federacijai va
dovaujant tarp katalikų per 
tą mėnesį gal būtų galima 
surinkti 25,000 dol.? Neatsi
liktų ir kiti lietuviai.

bet išsilaisvinęs iš vergovės 
žmogus pamiršo savo aukš
tesnį paskyrimą: jis pamiršo 
turįs sielą, tą didžiausią liu- 

ir nurodymą, kur
žmogaus tikroji lygybė ir 
laisvė yra.

Išsilaisvinęs žmogus iš 
vieno žmogaus tirono vėl pa
teko tai vienur, tai kitur į 
kito žmogaus tirono reples. 
Ir kenčia milijonai žmonių 
žmogaus tirono vergovėje, 
užmiršę, kad tikrą žmogaus 
lygybę, brolybę ir laisvę pa
sauliui paskelbė ne kruvina 
prancūzų revoliucija, bet 
Kristus, savo dieviškumą pa
tvirtinęs paaukota gyvybe ir 
iš mirusiųjų atsikėlimu.

leidimą, kas ir sutrukdė Lie
tuvos paviljono įrengimą.

Lietuvos paviljono įrengi
mu rūpinasi M. Avietėnaitė 
(Lietuvos gen. komisijonie- 
rius parodai), gen. konsulas 
J. Budrys ir architektas Alg. 
Šalkauskas, pagal kurio pla
nus Lietuvos paviljonas pa
statytas. Jiems artimai ben
dradarbiauja Pasaulinės Pa
rodos Lietuvių Dienos Ko
mitetas. Svarbiausia lietu
viams diena bus rugsėjo 10, 
kai įvyks didžioji Lietuvių 
Diena. Šiomis dienomis bai
giama nustatyti Lietuvių 
Dienos programa. Svarbiau
sią jos dalį sudarys milžiniš
ko jungtinio choro dainos ir 
tautiški šokiai. Vyr. dirigen
tas J. Žilevičius yra paskel
bęs chorų lankymo maršru
tą, kurio metu visi chorai 
bus tikrinami, kad būtų vie
ningas pasiruošimas dainų 
programai. P-lė Baronaitė 
ruošia tautiškiems šokiams 
grupes.

Lietuvių Dienai pravesti 
reikalinga nemažai lėšų. Tuo 
reikalu keliamas atskiras 
fondas, kurio svarbiausios 
pajamos susidarys iš plati
namų ženklelių. Iki šiol nuo
širdžiausiai ženklelių platini
mo reikalą atjautė Waterbu- 
rio kolonija, kurios komite
tas, kun. J. Valantiejui ir 
komp. A. Aleksiui vadovau
jant, pasiryžo išplatinti kelis 
tūkstančius ženklelių.

Visų kolonijų lietuviai 
kviečiami sudaryti savo vie
tinius komitetus Lietuvių 
Dienai paremti.
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Varšuvos vienos lenkų 
gimnazijos moksleivių grupė 
padovanojo savo sutaupąs 
Lietuvos ginklų fondui. Tik
rai, jaudinanti žinia: lenkai 
reiškia Lietuvai apčiuopia
mą užuojautą! Matyt, jau
nus lenkus paveikė lenkų 
spaudos dažni pranešimai 
apie Lietuvą, apie jos pasi
ryžimą būti nepriklausoma.

Turint gerus, nuoširdžius 
norus, lenkų tautoje galėtų 
susidaryti tikras draugiš
kumas Lietuvai, bet kodėl 
lenkai vis dar skaudžiai var
žo Vilniaus krašto lietuvius, 
kodėl jie nei girdėti nenori 
apie padarytos Lietuvai 
prieš 19 metų skriaudos ati
taisymą?

ve., Brooklyn, N. f'

Šią savaitę prancūzai pra
deda minėti Didžiosios Revo
liucijos 150 metų sukaktį, 
kurią jie švęs su įprastu 
prancūzams iškilmingumu.

Revoliucija turėjo pagrin
do. Prancūzų karalių san
tvarka buvo nepaprastai su
puvusi, išsigimusi. Prispaus
tas žmogus pakėlė galvą ir 
stambiai susižavėjo laisvės, 
lygybės ir brolybės šūkiais,

Brooklyne komunistai tu
rėjo progą įrodyti savo da
bar plačiai skelbiamą lietu
viškumą. Balandžio 23 d. 
rengta pramoga Pas. Paro
dos Lietuvių Dienos Fondui. 
Tiesa, komunistai neatsto
vaujami Komitete, bet jie 
galėjo įrodyti, kad ir jiems 
vienodai rūpi lietuvių ben
dras reikalas. Jie galėjo pa
remti minėtą pramogą. Bet 
raginti savo šalininkus pa- 
kaip jie pasielgė?

Tą pačią dieną jie suruošė 
savo pramogą, kuri, kaip 
anksčiau skelbta, turėjo į- 
vykti viena savaite anks
čiau. Vadinasi, galima būtų 
daryti išvadą, kad jie sąmo
ningai atidėjo savaite savo 
pramogą, kad ji sutaptų su 
svarbia lietuvių pramoga, 
kad „apsaugotų” savo žmo
nes nuo galimo apsilankymo 
bendroje lietuvių pramogo
je. Ir po viso to jie paskel
bė, kad Lietuvių Dienos ko
miteto moterų skyrius rengė 
pramogą tą pačią dieną, 
kaip ir jų, kad pakenktų ko
munistams...

Tad ar netenka pasakyti, 
kad mūsiškiai komunistai 
savo širdyje dar nepasikeitė, 
kad iš jų lūpų virpa ne tai, 
kas jų širdyse glūdi, kad sa
vo dėmėms užtrinti jie grie
biasi net ir netiesos. Trum
pai, komunistų lietuviškumo 
egzaminai dar neišlaikyti.

Berlynas. — Gegužės 3 d. 
paaiškėjo, kad Vokietijos 
kancleris Hitleris siekia su
daryti valstybių neutralų 
bloką. Jis pasiūlė nepuolimo 
sutartis Danijai, Švedijai, 
Suomijai, Norvegijai, Latvi
jai ir Estijai. Lietuvai ne
puolimo sutartis nesiūloma, 
nes tokia neseniai pasirašy
ta.

Šis Hitlerio planas aiškiai 
rodo, kad Vokietija stengia
si izoliuoti Lenkiją. Antras 
jos tikslas — sulaikyti Ang
liją nuo tolimesnio apsupimo 
Vokietijos.

Šiuo žygiu Hitleris nori 
parodyti pasauliui, kad jis 
pripažįsta teisę ir mažoms 
valstybėms gyventi.

KARIUOMENĖJE 
PAKEITIMAI

Washington. — Preziden
tas Roosevelt paskelbė, kad 
nuo rudens nauju kariuome
nės štabo viršininku paski
riamas gen. Marshall. Da
bartinis štabo viršininkas iš
eis į pensiją, kaip sulaukęs 
64 metų amžiaus.

Naujasis štabo viršininkas 
šiomis dienomis išvyks į 
Braziliją, kur jis lankysis 
pas brazilų kariuomenės va
dovybę.

VOKIEČIAMS TRŪKSTA 
SVIESTO

Berlynas. — Vokietijai 
šiuo metu trūksta sviesto ir 
kitų riebalų. Vyriausybė už
draudė visoje Vokietijoje 
pardavinėti grietinę nuo ge
gužės 15 iki rugsėjo 14 d.

Washington. — Patirta, 
kad prezidentas Roosevelt 
visiškai nutylės dėl Hitlerio 
kalbos, kurioje jis atsakė į 
prezidento kreipimąsi užtik
rinti taiką pasaulyje bent 
10 metų.

Londonas. — Sovietų Ru
sija buvo pasiūliusi sudary
ti Anglijos — Prancūzijos 
— Sovietų Rusijos sąjungą, 
kuri užtikrintų saugumą 
Baltijos valstybėms ir Len
kijai su Rumunija. Anglija 
nutarė šiam siūlymui nepri
tarti, nes nei lenkai, nei ru
munai nenori tokios sąjun
gos bendro užtikrinimo dėl 
jų valstybių saugumo. Len
kija ir Rumunija pageidau
ja visai atskiros sutarties, 
kuri smulkiai nurodytų, ka
da ir kaip joms būtų teikia- 

!ma Rusijos parama.
New York. — Lenkijos 

paviljonas pasaulinėje paro
doje iškilmingai atidarytas 
gegužės 3 d. Ryte šv. Petri
ko katedroje buvo pamaldos. 
Į iškilmes Lenkija atsiuntė 
savo susisiekimo ministerį, 
viceministerį ir kelis delega
tų palydovus. Lenkijos at
stovas Potocki parodos ko
miteto pirmininką Whalen 
apdovanojo Lenkijos garbės 
ženklu.

Londonas. — Gegužės 3d. 
anglai nuleido į vandenis 
naują 35,000 tonų karo lai
vą, pavadintą Valijos princo 
vardu. Naują ląjvą krikštijo 
karaliaus Jurgio sesuo. Iš
kilmėse dalyvavo kelių de
šimtų tūkstančių minia.

Roma. — Italija paskelbė, 
kad šios savaitės pradžioje 
tarp Italijos ir Albanijos su
daryta muitų sąjunga. Nuo 
šiol albanų muitines tvarkys 
italai valdininkai; tarp abie
jų valstybių panaikinti mui
to mokesčiai.

Budapeštas. — Vengrijos 
tautos atstovų susirinkimas 
priėmė naują įstatymą, kurs 
suvaržo žydų dalyvavimą 
profesijose ir prekyboje. 
Vengrijoje žydų gyvena apie 
750 tūkstančių.

New York. — Buvęs ilga
metis Brooklyno apylinkės 
prokuroro padėjėjas McGui- 
nnes prisipažino ėmime ky
šių ir vartojęs savo įtaką 
teismuose nusikaltėliams iš
vengti teismo bausmės. Jis 
pažadėjo pasisakyti apie 
viską, kas tik jam žinoma 
ryšium su Brooklyno proku
roro įstaigos veiklos tyrinė
jimu.

MIRĖ ADV. WALSH

New York. — Gegužės 2 
d. nuo širdies smūgio staiga 
gatvėje mirė Frank P. 

I Walsh, 74 metų, pasižymėjęs 
i darbininkų gynimo bylose 
I advokatas. Visą gyvenimą 
, buvo nepaprastai veiklus ad
vokatas, domėjęsis visuome- 
17ės reikalais. Paskutiniu lai
ku jis buvo pasitraukęs iš 
tautinės advokatų sąjungos, 
kai ši atsisakė išeiti griež- 
tesnėn opozicijon prieš ko
munistus.

— Kaune per Velykas į- 
: vairios draugijos surengė 
klaipėdiečiams lietuviams 
bendrą valgių stalą; vaišėse 
dalyvavo ir Mažosios Lietu
vos lietuvių veteranas Mar
tynas Jankus.

Lenkijos - Vokietijos Santykiai įtempti
LIETUVOS LITAS LIEKA

PASTOVUS

Kaunas. — Ryšium su 
Klaipėdos netekimu, Lietu
vos biudžetas sumažinamas 
beveik vienu penktadaliu. 
Vyriausybė ruošia viso biu
džeto pertvarkymą ir šauks 
seimą nepaprasto posėdžio 
naujam biudžetui priimti.

Finansų ministeris atsar
gos gen. Sutkus Lietuvos 
Ūkio Tarybos atidarymo po
sėdyje pasakė išsamią kalbą 
apie Lietuvos ūkinius klau
simus, griežtai pažymėda
mas, kad Lietuvos pinigo — 
lito — vertė paliks nekeičia
ma, nemažinama; litas turės 
likti ir toliau pastovus, kaip 
Lietuvos ekonominio tvirtu
mo ženklas ir pagrindas.

JUGOSLAVIJA PASIDAVĖ 
VOKIETIJOS ĮTAKAI

i

Belgradas. — Vokietija 
pasiūlė Jugoslavijai dešim
čiai metų 120 milijonų dole
rių paskolą grynai ginklavi
mosi reikalams. Paskola bus 
teikiama ginklais, kurie ga
minami iš čekų atimtose 
Skoda dirbtuvėse.'

Iki šiol Jugoslavija laikėsi 
Prancūzijos, bet paskutinių 
savaičių metu jos politika 
pakrypo Italijos ir Vokieti
jos pusėn.

Varšuva. — Minėdami 
tautinę šventę, gegužės 3 d. 
lenkai turėjo įvairias de
monstracijas, kurios praėjo 
pakilusia nuotaika. Varšu
voje įsikarščiavusios minios 
smarkiai šaukė: „Šalin Hit
lerį”, „Rytprūsiai turi būti 
Lenkijos”.

Varšuva. — Kancleriui kad Hitlerio reikalavimai
Hitleriui paskelbus Lenkijos 
Vokietijos nepuolimo sutar
tį nebeveikiančia, lenkų 
spauda atsuko visas jėgas 
prieš Vokietiją. Vieningai 
rašoma, kad Hitleris dabar 
parodęs tikrą savo veidą, 
panaikindamas nepuolimo 
sutartį, kurią jis 1934 me
tais sudarė su velioniu mar
šalu Pilsudskiu ir kuri turė
jo galioti dar iki 1944 metų.

Hitleris savo kalboje pa
reiškė lenkams tokius reika
lavimus: Dancigas turi būti 
grąžintas Vokietijai; per 
Lenkijos koridorių lenkai tu
ri leisti vokiečiams turėti 
laisvą koridorių, 25 kilomet
rų pločio, susisiekti su Ryt
prūsiais. Jis sutinkąs pripa
žinti lenkams reikalingas 
teises Dancigo uoste. Jei len
kai priimtų šias sąlygas, 
Hitleris sutinkąs sudaryti 
su Lenkija nepuolimo sutar
tį 25 metams.

Lenkijos vyriausybei arti
mi šaltiniai tuojau pareiškė,

PAŠALPOS REIKALAMS 
PRAŠOMA DIDELĖS 

SUMOS

Washington. — Preziden
tas Roosevelt kreipėsi į Kon
gresą, prašydamas sekan
tiems metams federalinės 
pašalpos-reikalams paskirti 
1 bil. 723 mil.' ūolerių,' kurių 
pusantro bilijono dol. eitų 
WPA darbams. 123 mil. dol. 
skiriami tautinei jaunimo 
administracijai ir tokia pat 
suma ūkių saugumo admi
nistracijai.

Prie prašomos sumos Roo
sevelt pridėjo paaiškinimą iš 
8,000 žodžių.

Lenkijai visai nepriimtini. 
Galutinį atsakymą į Hitlerio 
reikalavimus pareikš Lenki
jos užsienio reikalų ministe
ris pulk. Beck šį penktadie
nį, gegužės 5 d. Jis pasakys 
kalbą Lenkijos tautos atsto
vų (seimo) susirinkime. Šios 
kalbos labai laukiama, nes 
nuo Lenkijos vyriausybės 
pareiškimo priklausys Euro
pos taikos artima ateitis.

Visa spauda spėlioja, kad 
Beck pasakys griežtą kalbą, 
kuri atmes Hitlerio reikala
vimus, nors ir neuždarys du
rų visai pasitarimams. Vy
riausybė paruošė nepaprastą 
Įstatymą, kurs suteiktų pre
zidentui diktatūrines teises 
per 6 mėnesius leisti dekre
tus, turinčius įstatymų ga
lios. Seimas netrukus išsi- 
skirstysiąs. .

Lenkų spauda nurodo, kad 
lenkai neatiduos nė vieno 
colio turimos žemės. Lenkų 
kariuomenės laikraštis drą
siai nurodo, kad lenkai ko
vos. Lenkų karininkų skai
čius jau padvigubintas, nes 
Į kariuomenę pašaukti atsar
gos karininkai. Dancigo apy
linkėje Lenkija turi paruo
šusi padidintus ir sustiprin
tus kariuomenės būrius.

Lenkų kai kurie laikraš
čiai rašo, kad lenkams gal 
teksią paskelbti Dancigui 
Lenkijos protektoratą, pasi
naudojant vokiečių prakti
kuojamais pavyzdžiais. Hit
leris savo kalboje nurodė, 
kad Čekoslovakijos užėmi
mas buvęs reikalingas Vo
kietijos saugumui užtikrinti. 
Dabar lenkai tą patį argu
mentą vartoja ir Dancigo 
rėikalu. Jie nurodo, kad 
Dancigas reikalingas Lenki
jos saugumui išlaikyti, to-

MINISTERIO DR. BISTRO PASISAKYMAS
HITLERIS JAU TRUPUTĮ 

GERIA

Berlynas. — Iki šiol Hit
leris buvo žinomas kaip 
griežtas abstinentas — jis 
nerūkė, mėsos nevalgė ir 
svaigalų negėrė. Dabar pra
nešama, kad Hitleris retkar
čiais jau išgeriąs stiklą 
alaus, turinčio 1 nuošimtį 
alkoholio, šis alus specialiai 
jam gaminamas Bavarijoje.

FORDAS RENGIASI AP
DRAUSTI SAVO DAR

BININKUS

Detroit. — Fordas artimo
je ateityje apdraus visus sa
vo dirbtuvių darbininkus. 
Kiekvienas Fordo dirbtuvių 
darbininkas, dirbęs pas jį 2 
metus, bus apdraustas tol, 
kol jis ten dirbs. Nebus žiū
rima nei į darbininko svei
katą, nei į jo amžių. Darbi
ninkas mokės pusę apdrau
dimo sumos, o kitą pusę ap
mokės Fordo apdraudos į- 
staiga.

Ligos atsitikime darbinin
kui bus mokama 15 dol. pa
šalpos į savaitę. Apdraudi
mo suma mirties atsitikime 
bus 1,500 dol.

— Per Velykas Kaune pa-

Kaunas. — Švietimo mini
steris dr. Leonas Bistras 
spaudos atstovams' suteikė 
platų pasikalbėjimą, kurio 
metu paaiškino švietimo mi
nisterijos numatomus dar
bus ir Lietuvos švietimo už
davinius. Ministeris pareiš
kė, kad visų Lietuvos mo
kyklų mokymo ir auklėjimo 
svarbiausias uždavinys <— iš
ugdyti savarankiškas, patri- 
jetiškai ir kūrybiškai nusi
teikusias asmenybes, o tai 
svarbu todėl, kad tik didelės 
asmenybės yra visokios kū
rybos pagrindas; tik stiprios 
asmenybės gali apsaugoti 
Lietuvos nepriklausomybę.

Ministeris Bistras pabrė
žė, kad mažoj tautoj kiek
vienas jos pilietis turi būti 
išauklėtas, kad jis būtų lyg 
karininkas, kuris ir sunkiau
siose aplinkybėse mokėtų 
sugebėti pasielgti ir sava
rankiškai veikti savo ir tau
tos gerovei. Dėl mokytojų 
visuomeninio darbo ministe
ris pažymėjo, kad nei vy
riausybė, nei švietimo minis
terija nevaržys mokytojų 
darbo jiems artimesnėse 
organizacijose. Visi mokyto
jai turės lygias teises, atsi
žiūrint jų sugebėjimo ir pa
tyrimo dirbti mokytojo dar
bą. Privatinių mokyklų mo
kytojų teisės bus sulygintos

dėl lenkai turį teisės jį už
imti. Ryšium su tais lenkų
pareiškimais numatoma, kad 
galimas lenkų kariuomenės 
žygiavimas į Dancigą, kuris 
dabar valdosi autonomiškai. 
Tokiu atsitikimu Vokietija, 
spėjama, negalės būti rami 
ir nieko neveikianti.

Gegužės 1 d. Hitleris su 
savo artimais pagelbininkais 
pasakė kalbas vokiečių jau
nimui, nurodydami, kad rei
kią budėti, nes galį įvykti 
staigių netikėtinumų.

Lietuviams įdomu žinoti, 
kad lenkų kai kurie laikraš
čiai stato ateičiai reikalavi
mus, kuriuose pažymima, 
kad Lietuva turės atgauti 
Klaipėdą; tai esanti sąlyga 
ir Lenkijos saugumui.

Vokietijos spauda smar
kiai puola Lenkiją, bet ir 
nemažiau Angliją su Pran
cūzija, kurias kaltina, kaip 
kurstančias Lenkiją nepri
imti Vokietijos „pasiūlymų” 
ir tuomi ruošiančias dirvą 
naujam karui. Tačiau vokie
čių spauda vartoja ir šiek 
tiek atsargumo, nes dar 
kviečia lenkus laikytis Pil
sudskio nubrėžtos politikos 
— laikytis draugiškų santy
kių su Vokietija.

Rašant šiuo žodžius, Hit
leris buvo išvykęs į savo 
mėgiamus kalnus ir visų 
laukta Lenkijos žodžio, ku
rį pasakys jos užsienio rei
kalų ministeris Beck gegu-

krikštyta 200 kūdikių ir su- su valstybinių mokyklų mo- žės 5 d. 6 vai. ryte mūsų 
tuokta 70 porų. j kytojų teisėmis. laiku,
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Skelbimų kainos pagal susitarimą

Gražiausias metų mėnuo — gegužės — šiemet nežada 
žmonijai džiaugsmo ir grožio. Tikra tragedija, kad šis 
mėnuo, paskirtas Taikos Valdovo Motinai, šiemet pilnas 
didelių neramumų. Vokietijos nacių siekiai lengvai gali 
šį mėnesį užžiebti naują pasaulinį gaisrą, kuris jau gre
sia visu rimtumu. Skaudu krikščionijai, kad taika negali 
būti užtikrinta net ir po reikšmingos dabartinio Popie
žiaus, Pijaus XII, to taikos apaštalo, kreipimos kalbos į 
pasaulį. Tikintieji turėtų išgirsti Katalikij Bažnyčios Vai
ruotojo balsą, kviečiantį visus paskirti gegužės mėnesį 
ypatingai maldai, maldai už pasaulio taiką.

Šio mėnesio pradžioje bręstą neramumai, jo oro tvanku-J įa~s~ netinka^ netinka ypač 
mas turės, kaip spėliojama ir numatoma, paaiškėti labai

’greitai. Šiuo metu viso pasaulio akys nukreiptos į Vokie
tijos Lenkijos pasienį, kur susidūrė jokių ribų nežiną vo
kiečių reikalavimai ir lenkų atsparus ryžtingumas apginti 
savo valstybės nepriklausomybę.

Hitleris savo -atsakymo Rooseveltui kalboje aiškiai nu
rodė, kur jo sekantis žvilgsnis. Jis nori, kad Dancigas 
grįžtų Vokietijai, kad vokiečiai turėtų laisvą koridorių per 
Lenkijos koridorių, gaunant nekliudomą susisiekimą su 
Rytprūsiais. Lenkai gerai supranta, ką reikštų jiems at
sisakyti Dancigo ir su juomi laisvų rankų pajūryje. Len
kija tada turėtų trokšti, kaip žuvis be vandens. Lenkijai 
be išėjimo į jūras neįmanoma nepriklausomas gyvenimas. 
Tada vokiečiai galėtų lengvai valdyti Lenkijos ekonominį, 
o tuo pačiu ir politinį gyvenimą. Todėl galima tikėti, kad 
lenkai šiandie visai neblofuoja, sakydami, kad jie ginsis 
iki paskutinių.

Anglija ir Prancūzija, pagaliau, turės suprasti, kad to
limesnis Vokietijos įsigalėjimas žada labai liūdną ateitį ir 
jų pačių interesams, todėl jų tikra parama lenkams turė-

■ tų būti galima. Lenkų visa spauda šiomis dienomis drą
siai ir nepaprąstai atvirai rašo apie pasįryžimą kovoti. 
Taigi; gal jau' esame išvakarėse labai svarbių įvykių.

Bet kol karas dar nekilo, kol dar nepašalinta viltis jo iš
vengti, tikinčiųjų mintys turi skristi pas Gegužės mėnesio 
Karalienę, Dievo Motiną Mariją. Joje krikščionių pagal
ba ir viltis.

Lietuviams amerikiečiams gerai pažįstamas prof. 
Kazys Pakštas katalikų „XX Amžiaus” dienraštyje 
skelbė daug susidomėjimo sukėlusį straipsnį apie Lietuvai 
reikalingą jūros programą. Profesorius savo straipsniu 
stengiasi sukelti entuziazmo ir kūrybinio džiaugsmo dva
sią. Jis pareiškia:

„Klaidinga būtų manyti, kad be Klaipėdos, kaip be plau
čių, mes uždusime. Tų kraštų netekimas, be abejonės, yra 
didelis mūsų tautai smūgis. . Kai kas iš kaimynų gal ir 
norėtų mums planingai įkalbėti sukaupti visą dėmesį į 
prarastus kraštus. Bet naivūs būtume, jei jų paklausytu
me. Pats didžiausias dėmesys, visa mūsų energija turi 
būti sukaupta į mūsų Respublikos turimas žemes”.

Profesorius nurodo, kad reikia skubiai paruošti ir vyk
dyti Lietuvos jūros programą. Lietuva ir dabar turi dau
giau jūros kranto, palyginus proporcingai, nei Lenkija, 
tad nesą pamato nusiminti. Jis primena, kad „tautų jūrei- 
viškumas pareina toli gražu ne vien nuo krantų ilgumo, 
bet žymiai daugiau nuo to, kaip tie krantai yra panaudo
jami jūreivystei, žvejybai, pramonei ir sveikatai”.

Savo straipsnyje prof. Pakštas pasiūlo ir apčiuopiamą 
jūros programą, kurios pagrindiniai dėsniai šie:

1. Visa nejudoma nuosavybė Lietuvos pajūrio 10 kilo
metrų juostoje turi pereiti į lietuvių rankas normalia 
kaina.

2. Šventosios uosto apylinkėje turi būti nusavinta kelio
lika kilometrų žemės naujo, grynai lietuviško miesto sta
tybai.

3. Artimiausiu laiku ir pagreitintu tempu turi būti sta
tomas modernus žvejų uostas.

4. Reikia didinti turimą prekybos laivyną laipsniškai.
5. Atidaryti jūrininkystės mokyklą su žvejybos sky

riumi.
6. Žvejybą motorizuoti, t. y. parūpinti žvejams motori

nius laivus ir žvejų darbą praplėsti į tolimus Atlanto van
denis.

7. Steigti jūros institutą įvairiems tyrinėjimams, plau
kiojimo klausimams nagrinėti bei jūros propagandai.

8. Planingai vasarotojus kreipti į pajūrį ir ten sustiprin
ti lietuviškumą.

9. Kasmet ruošti jūros dieną ir ja sudominti jūros klau
simu plačiausias mases.

10. Remti ir skleisti vandens sportą jūroje, ežeruose ir 
upėse ir mokyklų programose duoti daugiau vietos jūrei
vystės klausimams.

Kaip visi galime įsitikinti, prof. Pakštas nušviečia labai

Yra teisingai sakoma: me-Į dirbtas doleris ar litas yra 
luodamas gali toli nueiti, tik (juk žmogaus energijos dale- 
jau sugrįžti nelengva. Kai 
kam melas, ypač šmeižtas, 
net už ligą piktesnis, nes iš 
ligos galima visai išgyti, gi 
nuo šmeižto vis kas nors 
prikimba. Jei tokios nedoros 
pasekmės pasidaro dėl netei
siai tarto žodžio, tai supran
tame, kad melagystė arba 
prasimanymas rašte parašy
tas padaro šimteriopai dau
giau žalos. Net ir neapgal
votai pasakytas žodis, arba 
prasimanymas be jokio tiks
lo, padaro žalos, ypač kada 
jis pasirodo laikrašty ar 
knygoje.

Jei melas paliečia vieną 
asmenį, tai tik tas asmuo 
nukenčia, bet kai melas tai
komas kraštui, tai dėl jo 
kenčia daugelis, kenčia net 
visa tauta. Dėl to laikrašti
ninko ir rašytojo darbas y- 
ra didžiai atsakomingas. Kas 
to nesupranta, tas rašto dar-

dėl to, kad profanuoja spau
sdintą žodį, kuriam didelė 
visuomenės dalis yra linkusi 
tikėti, net aklai tikėti.

Dabar, kai Lietuva susi
dūrė artimai ir su lenkais ir 
su vokiečiais, akylas laikra
štininkas supras, kad Lietu
va bus ir viliojama ir gąsdi
nama tai iš vienos, tai iš ki
tos pusės; tie viliojimai ir 
gąsdinimai patiekiami for
moje prasimanytų įvykių, 
kurie turi tiktai vieną tiks
lą: kenkti ir žeminti Lietu
vą. Dėl to taip gaila ir taip 
skaudu pasidaro, kad net 
lietuviški laikraščiai lengva- 
protiškai, ar per neapsižiū
rėjimą patys pakliūva ant 
svetimos propagandos meš
kerės ir pučia į priešo parū
pintą dūdą: bet kokia žinu
tė, nors ir kvaila, bet pasi
rodžiusi amerikoniškame, 
kad ir menkame laikraštuke, 
skaitoma už gryną tiesą ir 
kaipo tokia skelbiama net 
stambiomis raidėmis. Tai y- 
ra tikra mūsų nelaimė. Tat, 
ateityje būkime atsargesni, 
stenkimės atskirti pelus nuo 
grūdų, melus nuo tiesos, kad 
Lietuvai ir patys sau ne- 
kenktumėm.

lė; todėl, kas aukoja tautos 
reikalams, tas tiesioginiai 
dalyvauja Lietuvos rėmime, 
jos gynime. Tad ir už jūrių- 
marių gyvendamas kas no
ri Lietuvai padėti, skiria jai 
savo uždarbio, savo energi
jos dalelę; kas gali, bet ne
nori jai padėti, tas dengia 
savo gėdą prasimanyta „fi
losofija”. Dėl to tai margoje 
visuomenėje matosi nesude
rinamų reiškinių; pavyz
džiui, kai vieni noriai ir 
gausiai aukoja Lietuvai gin
ti, tai kiti skubinasi atsi
kratyti nuo Lietuvos bonų, 
reikalaudami užmokesčio už 
visus kuponus ir nieko ne
aukodami; arba vėl tokis 
apgailėtinas apsireiškimas: 
kai visi sutinkame, jog Lie
tuvai ir dabar reikia stip
rios kariuomenės, kaip kad 
iš pat pradžių reikėjo, nesjmai. 
juk ir Vilniaus nebuvo gali
ma apginti su menkai ap
ginkluotais keliais batalijo
nais, — tai atsiranda atkak
lių padaužų, kurie nesigėdi 
pasisakyti, kad, girdi, nerei
kia aukoti, nes kariuomenė 
nei Vilniaus nei Klaipėdos 
neapgynusi; tokiems, mat, 
netelpa galvon šis paprastas 
faktas, kad Vilnius ir Klai
pėda tai juk nėra visa Lie
tuva, kad kariuomenė yra 
laisvų piliečių saugumo jau
smo išraiška, kad be kariuo
menės Lietuva kaipo valsty
bė neįmanoma.

Norėdami matyti Lietuvą 
nepriklausomą, aukokime 
jos saugumui. Jau matėm il
gus aukotojų sąrašus skel
biamus spaudoje; tegul 
aukotojų nenutrūksta; 
tarpe pastebima 500 litų 
ka negausingo Lietuvos 
siuntinybės Vašingtone 
sonalo.
ALRK. Federacijos iškalbin
gą paraginimą dėti aukas, 
matėme kaip daugelis drau
gijų, klubų ir pavienių as
menų atnešė ir padėjo savo 
piniginę auką, savo energi-| 
jos dalelę senosios tėvynės 
labui. Tegu kiekvienas mi
tingas, kiekvienas banketas 
prisideda su auka lietuviškai 
laisvei ginti.

L. P. ž.

svarbų klausimą. Lietuva turi gražaus pajūrio, kurį gali 
sunaudoti savo gerovei ir dvasinei kūrybai pakelti. Su
prantame, kad tokiai jūros programai vykdyti neužteks 
tik energijos, sumanumo ir kūrybinio džiaugsmo. Tam 
reikia ir kapįtalo.

Vis dėlto norėtume būti optimistais ir reikšti savo nuo
monę, kad lietuviai amerikiečiai galėtų Lietuvos pajūrio 
ateities darbų programą padaryti įmanoma. Sunkūs čia 
laikai, bet lietuvio meilė savo Tėvynei leistų Lietuvai ras
ti čia stambią paramą bent paskolos formoje. Lietuvos 
Laisvės Paskolos lakštai čia labai gerbiami ir vertinami, 
nes Lietuva grąžino kiekvieną centą, kurs tik buvo pasko
lintas, pridėdama ir procentus. Taigi, Lietuvos pasižadė
jimas išlaikyti savo žodį čia gerai žinomas ir gerbiamas. 
Todėl Lietuva galėtų drįsti siekti lietuvių amerikiečių pa
skolos savo jūros programai vykdyti.

Šiam reikalui jau dabar reikia ruoštis. Reikia skleisti 
visuomenėje teisinga mintis, kad Lietuvai būtinai reikia 
įkurti naują uostą pajūryje, kad jai reikia sudaryti Lietu
vos jūros pakraštyje tokias sąlygas, kad daugiau nei vie
nas colis lietuviško pajūrio nepatektų į nelietuvio rankas. 
Visa lietuvių spauda turėtų daugiau rašyti apie jūros reik
šmę valstybės visokeriopai pažangai ir net gyvybei. Per 
pusmetį lietuvių amerikiečių visuomenė galėtų būti gerai 
supažindinta su minėtu reikalu ir tuomi būtų paruošta 
dirva Lietuvos galimam kreipimuisi į amerikiečius parem
ti jūros programos vykdymą.

Žinoma, būtų gera, jei amerikiečiai, gavę atitinkamų 
davinių ir žinių iš Lietuvos, patys savo iniciatyva galėtų 
sukelti stambią sumą grynai dovanos, ne paskolos formo
je. Gal ir pavyktų išjudinti mases tokiam pasiryžimui, 
gal atgytų nepriklausomybės laikų entuziastingoji dvasia. 
Lietuvos dabartinis gyvenimas nebėra kliūtimi visų lietu
vių patriotų vienybei. Lietuvoje gražiausiomis pastango
mis švytruojanti nauja, kūrybinė nuotaika turėtų ir ame
rikiečius pagauti savon srovėn, kurios uostas — laisva, 
nepriklausoma, kūrybinga ir visam pasauliui žavi Lietuva.

— Lietuvos stalo tenisi
ninkai rungtynėse su len
kais Varšuvoje nugalėjo len
kus 7:2.

— Sovietų Rusija ir Lat
vija likviduosiančios savo 
konsulatus, iki šiol veikusius 
Klaipėdoje.

— Klaipėdoje sustojo lent- 
piūvės, nes neturi apdirbi
mui miško medžiagos. Miš
ko pramonininkai tuo labai 
susirūpino; jie tikisi, kad 
Lietuva ir Lenkija duos miš
ko medžiagos apdirbti Klai
pėdos lentpiūvėse.

— Kaune įvyko namų sa
vininkų draugijų atstovų su
važiavimas. Suvažiavimas 
reikalavo namų savininkams 
teisės laisvai kelti butų nuo
mas.

— Ministerių Taryba 
svarsto pertvarkytą valsty
bės biudžetą, kuris sumažin
tas arti 50 milijonų litų su- 

Vėliau bus sušauktas
Seimas nepaprastai sesijai 
biudžetui priimti.

— Gegužės 7 d. ruošiama 
Motinos Diena * ir gegužės 
7 — 14 d.d. šeimos savaitė. 
Ruošime dalyvauja 50 orga
nizacijų.

— Esą gandų, kad krikš
čionys demokratai nesiprie
šins civilinės metrikacijos į- 
vedimui Lietuvoje ir net 
kartu su valstiečiais liaudi
ninkais ir tautininkais daly
vausią tokio įstatymo pa
ruošime.

— Lietuvos valstybės iž
das šiemet per pirmus tris 
mėnesius pajamų turėjo 73,- 
360,300 litų; pernai per tą 
laiką gauta pusantro milijo
no litų mažiau. Išlaidų šie
met per 3 mėn. buvo 69 ir 
pusė mil. litų, o pernai be
veik dviem milijonais ma
žiau.

— Linkuvoje jaunas vyru
kas, gerokai išsigėręs, nusi
pirko turguje gyvatę ir ban
dė ją pabučiuoti, bet nesu
skubo — gyvatė įkando jam 
tiesiai į liežuvį. Įgeltasis 
skubiai nugabentas į ligoni
nę.

— Kelmės valsčiuje per 
trumpą laiką žydai supirko 
per 20 ūkių; apylinkės gy
ventojai tuo labai susirūpi
nę.

— Lietuvos gen. konsula
tas Vilniuje būsiąs atidary
tas ne anksčiau, kaip rudenį.

— Ryšium su Klaipėdos 
netekimu, naujame Lietuvos 
Vokietijos pasieny įsteigtos 
7 muitinės, kurių viršininku 
— tvarkytoju paskirtas bu
vęs Klaipėdos muitinės vir
šininkas Pranas Vainauskas.

— Prekybos Institutas ga
lutinai nutarta perkelti į 
Šiaulius, kur jau pradėtas 
mokslo darbas. Šiauliai 
džiaugiasi gavę aukštojo 
mokslo įstaiga; nemažas stu
dentų skaičius turės miestui 
ir apylinkei gražios kultūri
nės įtakos.

— Balandžio 11 d. nakties 
metu kilo didelis gaisras' 
Tvėrių miestely; 
prasidėjo iš Giršo
tvarto. Sudegė žydų sinago
ga ir apie 10 trobesių. Iš vi
so nuostolių padaryta apie 
62 tūkst. litų.

— Apskaičiuojama, kad 
Lietuvoje kasmet degtinės 
pagaminama apie pusketvir
to milijono litrų. Turimi da
viniai rodo, kad kasmet di
dėja degtinės gaminimas ir 
suvartojimas.

— Laisvamanių draugijo
je yra didelių nesutarimų; 
vienai grupei vadovauja dr. 
Šliupas. Gegužės mėnesį Pa
langoje laisvamaniai turės 
savo suvažiavimą.

— Draudimo nuo nelai
mingų atsitikimų kasa nuta
rė neišmokėti pensijų ir pa
šalpų tiems nukentėjusiems, 
kurie girtuokliauja. Šio nu
tarimo griežtai laikomasi.

— Vienos Varšuvos gim
nazijos klasės mokiniai at
siuntė savo atstovus pas 
Varšuvos lietuvių koloniją ir 
savo klasės vardu įteikė 91 
zlotą 50 grošų savo sutaupų 
Lietuvos Ginklų Fondui. 
Lenkas gimnazistas, įteikda
mas savo draugų auką, pa
sakė kalbą, linkėdamas Lie
tuvai būti tvirtai, galingai ir 
nugalėti savo priešus.

— Policija gerai išmokė 
savo šunis pagelbėti surasti 
naminės degtinės gamyklas. 
Nežiūrint kaip saugiai deg
tindariai paslepia savo „ga
minius”, bet policijos šunys 
lengvai suuodžia.

— Įvairūs parazitai Lie
tuvos gyvulių ūkiui kasmet 
padaro nuostolių apie 10 mi
lijonų litų.

— Pernai Lietuvoje veikė 
185 pieninės, kurių 151 ga
rinė, 28 motorinės ir 6 ran
kinės. Grietinės nugriebimo 
punktų turėta 2,105.

— Telšių apskrityje mirė 
125 metų senukas Antanas 
Norvaišas, apylinkėje gerai 
žinomas, visų mylimas; bu
vo dar gana tvirtos sveika
tos.

— Per Velykų šventes 
Kaune lankėsi 6 prancūzų 
katalikų skautų atstovai. Iš 
Lietuvos jie nuvyko į Latvi
ją.

— Kauno skautės šiemet 
pagerbs motinas, tvarkyda
mos niekeno neprižiūrimus 
motinų kapus, lankydamos 
neturtingas motinas.

Užsienio lietuviai kviečia- ' 
mi pirkti tėviškės šauliams 
ginklų. Juk bus labai gražus 
tėviškės branginimo pavyz
dys, jei užsienyje gyvenan
čio tautiečio padovanotą gin
klą su atitinkamais įrašais 
nešios jo kaimo ar valsčiaus 
šaulys ir, reikalui atsitikus, 
panaudos ne kitiems užpulti 
bet savo žemei apginti. Tai-' 
gi, neužmirškite savo tėviš
kės šaulių. Kariškas šautu
vas su išgraviruota aukoto
jo pavarde kaštuoja 125 li
tai (21 dol.).

Rochesterio lietuviai 
landžio 21 d. Klaipėdos 
bėgėliams šelpti — $59.13;

Laisvės Bendrovės Dali
ninkų suvažiavimas Klaipė
dos pabėgėliams šelpti — 
$25.00;

Advokatas F. J. Bagočius 
Klaipėdos pabėgėliams šelp
ti paaukojo — $25.00;

Inž. Bronius F. Simons-Si- 
mokaitis iš Fitchburg, Mass. 
Klaipėdos pabėgėliams šelpti 
paaukojo — $10.00;

Waterbury, Conn. Vaizbos 
Butas Klaipėdos pabėgė
liams šelpti — $25.00;

Marija Aukštaitė iš Mon- 
trealio už parduotus Vil
niaus ženklelius — $10.00;

New Haven, Conn, lietu
viai Apsigynimo Fondui —! 
$52.00;

New Haven, Conn. Vilniui 
Vaduoti Sąjungos skyrius už 
parduotus Vilniaus pasus ir 
ženklelius — $14.95.

Viso — $221.08.
Generalinis Konsulatas au

kotojams sunkioje valando
je nuoširdžiai dėkoja.
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Paryžius. — Jau visas 
šimtmetis, kai Prancūzijoj 
pastebimas nuolatinis gimi
mų mažėjimas. Nors oficia
lūs gyventojų surašinėjimai 
rodo gyventojų prieauglių, 
tačiau jį sudaro didelis sve
timtaučių skaičius, tampan
čių Prancūzijos piliečiais. 
Per paskutinį penkmetį 
Prancūzijos pilietybę pri
ėmė kasmet po 52,000 sve
timtaučių. Nuo 1872 metų 
iki šiol Prancūzijos piliety
bę priėmė apie pusantro mi
lijono svetimšalių. Svetim
taučių gausėjimas, jų kūdi
kių gimimai kelia prancū
zams nemaža rūpesčio, ypač 
Italijos pasienyje.

1935 m. Prancūzijoje mi
rimai pralenkė gimimus 19,- 
000, 1937 m. — 12,000. Per
nykščių metų tikslūs davi
niai dar nepaskelbti, bet 
manoma, kad mirimai bus 
pralenkę gimimus apie 20,- 
000. Visai kitoks vaizdas 
Italijoje ir Vokietijoje. Vo
kietijoje gimimai pralenkia 
mirimus 300,000, o Italijoje 
— 420,000. Visa tai ir kelia 
Prancūzijoje atsakingų vyrų 
rūpestį, matant, kad italų ir 
vokiečių tautos nuolat auga, 
didėja, o prancūzų mažta, Į 
miršta.

Visoje Prancūzijoje labai 
plačiai vykdomi abortai, ku
rie atima tautai mažiausiai 
apie 400,000 kūdikių kas
met. Vidaus reikalų ministe- 
ris šiomis dienomis išleido 
naują įsakymą, liepiantį 
griežtai kovoti prieš abor
tus. Gimimų gausumas ska
tinamas ir kitomis priemo
nėmis ; gausioms šeimoms 
skiriamos įvairios dovanos. 
Tėvams, turintiems 6 ar 
daugiau vaikų, mokamos al
gos 75 nuošimčiais didesnės. 
Kasmet 
pakelti 
bilijonai 
si duoti
jaunavedžiams, kad finansi
niai sunkumai nesulaikytų 
jaunuomenės nuo vedybų.

Didžioji 
saulinė Pa 
ta. Joje 
tautų iš vi 
retas žmoi 
mas ir ga 
rikos gy1 
name gar 
ma ir mū 
Lietuva, 
laisvųjų 1 
tas ir si 
čių tuo di 
gali. Dėl 
tusios nei 

j dėl sąvo t 
'esame iyži 
tikime, ka 
ji išvainos

< liu.
Tuo tar] 

lietuvius, 
gina Lieh 
New Yorfa 
rodoje. Li 

(mas mūsų 
naują pasii 

jais mūsų 
suteiks, mi

New York. — Pasaulinės 
parodos atidarymo proga 
Sovietų Rusijos lakūnas gen. 
Kokkinaki mėgino atlėkti 
orlaiviu tiesiog į New Yor- 
ką, bet balandžio 29 d. jis 
turėjo nusileisti Miscou sa- 
liukėje, apie 700 mylių nuo 
kelionės tikslo.

Lakūnas ir jo bendrakelei
vis lengvai sužeisti. Abu jie 
jau yra atvykę į New Yorką. 
Jų orlaivis sugadintas.

J. A. Valstybėse priskaito- 
ma 337,000 indėnų, iš jų apie 
241,000 gyvena savo ūkiuo
se: Oklahoma, Arizona ir 
New Mexico valstybėse gy
vena jų didesnė dalis.

h kastai pi 
®ens, jei jis 
styti. Tapęs 
tampa ir neš 
nuogos i 
S’M Bet vi 
atsiranda į 
Kristaus tiki 
temimo pa 
totų, patogi 
Nuirsi 
tytoję ir siei 

atvejais

minėja
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Didžioji New Yorko Pa
saulinė Paroda jau atidary
ta. Joje dalyvauja apie 60 
tautų iš visų kontinentų. Tai 
retas žmonijos istorijos, pir
mas ir gal paskutinis Ame
rikos gyvenimo įvykis, ku
riame garbingai atstovauja
ma ir mūsų tėvų šalis — 
Lietuva. Jos vardas mirga 
laisvųjų tarpe, kai jos kele
tas ir stipresniųjų vienme
čių tuo džiaugtis, deja, nebe- 

: gali. Dėl mūsų draugus išti
kusios nelaimės mes liūdime, 
dėl sąvo tėvų šalies padėties 
esame ryžtingai nusiteikę ir 
tikime, kad savo gyvenimą 
ji išvairuos užsibrėžtu ke
liu.

Tuo tarpu mus, Amerikos 
lietuvius, nepaprastai džiu
gina Lietuvos dalyvavimas 
New Yorko Pasaulinėje Pa
rodoje. Lietuvos dalyvavi
mas mūsų jaunime uždegs 
naują pasiryžimą būti ištiki
mais mūsų tautos idealams, 
suteiks, mums daugiau savi
mi pasitikėjimo, bevarant 
sunkią išeivijos dirvonų va
gą.

Mūsų džiaugsmui pasi
reikšti yra paskirta speciali 
šventė — Lietuvių Diena, 
kuri įvyks rugsėjo 10 d. Tą 
sekmadienį, iš Pasaulinės 
Parodos didžiosios estrados, 
apie 3000 lietuvių choristų 
prabils džiaugsmo ir pasiry-

žimo himnais — lietuviška 
daina į Pas. Parodos lanky
tojų minias. Šokių grupės 
parodys lietuvių liaudies ža
vingus šokius. Ta šventė su
burs mus į bendrą lietuvišką 
šeimą ir dvasioje sujungs su 
mūsų tėvų šalimi, Lietuva.

Šiam istoriniam įvykiui 
atžymėti yra išleista nepa
prasti pažymėjimo ženklai 
— diplomai. Jie pagaminti 
Lietuvoj pagal žymaus dail. 
Jonyno projektą. Jie yra 
dvejopi:

Globėjų Diplomas, duoda
mas asmenims, padovanoju
siems Lietuvių Dienos Fon
dui 25 dol., arba draugijoms 
padovanojusioms 50 dol.

Rėmėjo Diplomas duoda
mas asmenims įmokėjusiems 
10 dol. ir draugijoms, įmokė
jusioms 25 dol. Lietuvių Die
nai remti.

Diplomų ir kitais L. D. 
reikalais kreipkitės:

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

Iš šių diplomų, kaip ir vi
sų Liet. Dienos pajamų, li
kęs pelnas bus atiduotas Vil
niaus lietuvių reikalams.

K. P. Vilniškis.

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

Pirkit Savo Living Room Suite
Tiesiog iš Dirbtuves

3 PIECE LIVING BOOM SUITE NUO $49.50

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

Daug atskaitome už jūsų seną 
Living Room Suite perkant naują.

Prancūzijoje lak 
ykdomi abortai, h 
a tautai mažiau® 
),000 kūdikių fe 
lauš reikalų mini?: 
lis dienomis išl® 

įsakymą, liepiu- 
kovoti prieš ate 

nimų gausumas sb
j ir kitomis pritf' 

gausioms seime 
los įvairios doW 
j, turintiems 6>

Darbas Garantuoįamas
Reliable Parlor Suite Co., Inc

198-200 Grand Street,

Brooklyn, N. Y.

netoli Bedford Ave., 

Tel. EVergreen 8-0930

Gerbiamas Redaktoriau:
„Vienybei” atsisakius įdė

ti šį mano atvirą laišką, nuo
lankiai prašau atspausdinti 
jį artimiausiam „Amerikos” 
numeryje.

Su tikra pagarba,
J. Simutienė

Pastaruoju laiku teko nu
girsti, kad mano vardu kai 
kurios Amerikos lietuvės 
reiškia nepasitenkinimo dėl 
Lietuvos moterų žurnale 
„Moteris ir Pasaulis” trečia
me numeryje tilpusio straip
snio „Mes ir Jūs”, pasirašy
to kažkokios „Amerikietės”, 
o ta „Amerikiete” laiko ma
ne. Viena kita mane infor
mavo, kad dėl to daug kal
bama ir net susirinkimuose 
svarstoma, kad už tą straip
snį reikia mane viešai pa
smerkti ir net keršyti. Norė
dama išblaškyti visas abejo
nes ir įtarinėjimus, šiuo vie
šai pareiškiu, kad aš nesu to 
straipsnio autorė, todėl ir 
man primetamas kaltinimas 
yra neteisingas. Neteisingas 
jis yra dar ir dėl to, kad aš 
Amerikos lietuvių moterų 
kai kurias savybes labai 
vertinu ir gerbiu.

Šia proga prašau autorės 
leidimo ir man pareikšti sa
vo nuomonę. O mano nuomo
nė yra ta, kad straipsnis nė
ra toks baisus, kaip kai ku
rios, gal tik iš pasakojimų 
apie jį girdėjusios, įsivaiz
duoja. Jei dėl jo jaučiasi už
gautos Amerikos lietuvės, 
tai Lietuvos seserys gali už
sigauti nė kiek nemažiau. 
Štai straipsnio ištrauka: 
„Aš tik ką gavau porą laiš
kų iš Lietuvos. Mano geros 
pažįstamos rašo vaikus bai
giančios išmokyti vokiškai 
susikalbėti, kad jau pradėju
sios savo dukreles angliškai 
mokyti. Giriasi atostogas 
galėjusios svetur praleisti, 
džiaugias Šveicarijos kalnais 
laipiojusios... Man tai nesu
prantama. Rodos, kuo čia y- 
ra džiaugtis”. Išvada iš tos 
citatos aiški: Lietuvos mo
terys kalba amerikietėms 
apie tėvynės meilę, apie lie
tuvių kalbos grožį, o pačios 
savo vaikus moko vokiškai 
ir angliškai; giria Lietuvos 
grožį, o pačios laipioja Švei

carijos kalnais. Ten yra ir 
daugiau apie Lietuvos mote
ris nepalankių išsireišikmų, 
pavyzdžiui: „Ar jūs nepasi- 
juoksit iš mūsų?... Jūs nere
tai tik pasijuokiat iš mūsų 
ir skubat atgal...” Tad ar ne
turi teisės užsigauti Lietu
vos moterys? Deja, jos neuž- 
sigavo. Ir ne tik kad neužsi- 
gavo, bet net tų minčių iš 
„Amerikietės” straipsnio ne
išbraukė, nors tai lengvai 
galėjo padaryti. Ir kodėl? 
Ogi todėl, kad ten kalbama 
ne apie visas Lietuvos mote
ris, o tik apie tas, kurios 
niekina lietuvių kalbą, ku
rios, užmiršdamos Lietuvos 
grožį, jo ieško Šveicarijoje, 
kurios pajuokia amerikietes. 
Taigi, užsigauti galėtų tik 
tos, kurios jaučiasi tokiomis 
esančios, gi patrijotingosios 
Lietuvos dukterys gal net 
džiaugiasi, kad tokie žodžiai 
gali ne vieną tuščiagalvę at
vesti į gerą kelią. O aprašy
tąsias ydas turinčios mote
rys protestuoti ir nemano, 
jos tyli kaip pelės po šluota, 
negi lįs kaip ylos iš maišo, 
anot tos lietuvių patarlės.

Na, o dabar blogybės, dėl 
kurių kai kurios amerikie
tės jaučiasi užgautos. Straip
snyje parašyta: „Kaip sa
kiau, mūsų draugijoms daž
nai vadovauja mažamokslės. 
Nemaža jų beveik nieko ne
skaito, išskyrus pigios rū
šies amerikoniškus žurnalus. 
Jos net neseka specialiai 
joms taikomos spaudos”. 
Dėl tos straipsnio vietos, 
kiek man žinoma, labiausiai 
užsigauta, bet ar pagrįstai, 
tai didelis klausimas. Ka
dangi autorė pažymėjo, kad 
mūsų draugijoms dažnai va
dovauja mažamokslės, tai 
aiškiai galima suprasti, kad 
ji turėjo galvoje tik dažnai, 
jos nuomone, pasitaikančią 
išimtį, kad draugijoms vado
vauja mažamokslės, o šiaip 
draugijoms vadovauja apsi- 
švietusios ir inteligentės mo
terys. Aš tą mintį dar norė
čiau pataisyti ta prasme, 
kad Amerikos lietuvių mote
rų draugijoms vadovauja iš
imtinai tik inteligentės, o 
kad kai kurios iš jų neturi 
universiteto ar kitos aukšto-

teligentės, nes, kaip žinome, 
vien diplomai žmogaus inte
ligentu nepadaro. Draugi
joms vadovaujančias mote
ris galime laikyti inteligen
tėmis jau vien ir dėl to, kad 
jos turi tą aukštesnįjį socia
linį jausmą dirbti visuome
ninį darbą ir yra įgijusios 
didesnio būrio moterų pasi
tikėjimą ir pagarbą. Kitas 
dalykas, jei kuri pati jaučia
si menkai išsilavinusi ir pyk
sta, kad ją ten paminėjo, bet 
tada ir protestuoti neverta...

Toliau „Moteryje ir Pa
saulyje” „Amerikietė” rašo: 
„...Arba būdama eilinė ku-1 
rios organizacijos narė, nu
vykusi tėvynėn, rekomen
duoja save žymia veikėja”. 
Ar atsiras bent viena Ame
rikos lietuvė, kuri patikės, 
kad čia kalbama apie visas 
moteris? Aišku, kad čia kal
bama apie išimtis, kurių la
bai mažai pasitaiko. O jei 
kuri jaučiasi tokią nuodėmę 
padariusi ir straipsnyje pa
reikštomis mintimis užgau
ta, tai tegu sau drąsiai pasi
skelbia: „Aš, būdama eilinė 
vienos onrganizacijos narė, 
rekomendavau save žymia1 
veikėja, o dabar jaučiuosi' 
užgauta”. Jai, žinoma, teks 
užuojautą pareikšti...

Ištisai peržvelgus straips
nį, rastume jame ir gera ir 
bloga tiek apie amerikietes, 
tiek apie Lietuvos lietuves, 
taipgi rastume apsčiai nelo
giškumų ir prieštaravimų. 
Gal straipsnio autorę gali
ma būtų kaltinti už tą, kad 
ji, vietoje iškėlusi jungian
čias Lietuvos ir Amerikos 
seserų savybes, nušvietė ski- 
riančiąsias ir tiek į vienas, 
tiek į kitas pažiūrėjo kritiš
kai ir sarkastiškai. Be to, 
tokį kritišką straipsnį rašy
dama, turėjo ir tikrą pavar
dę pasirašyti, kad vėliau be
reikalingi įtarinėjimai ne
kristų ant kitų. Dabar gi tu
riu nuoširdų prašymą į to 
straipsnio autorę „Amerikie
tę” turėti užtektinai drąsos 
atidengti savo veidą ir pa
pildomai viešai pareikšti, ar 
ji tuo straipsniu tikrai no
rėjo apšmeižti ir apjuodinti 
Amerikos lietuves, ar čia 
kaltas tik jos rašymo sti
lius. Janina Simutienė.
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Kun. A. Sabaliauskas

Indijos Gyventojai
marškinius ir ilgas priekai- 
štes — dothi; dėl to jie vos 
per vidurį susijuosia ilgu 
rankšluosčiu. Eidamas į kai

li vaikų, mokamos* lietuvio misijonieriaus 
nuošimčiais didesi :nygOS „įooo paslapčių ša- 

t šeimų gausingi ^je”, kurją išleido šv. Kazi- 
isleidziama ap< nero dr-ja).

ii frankų. Rengia 
ei valstybės pasW 
edžiams, kad

(Tęsinys)

unkumai nesulaikj Lengva įsivaizduoti, koks

mą kartą atvažiavęs euro
pietis viską randa kitoniška 
ir net daug ką nežmonišką. 
Visų pirma krinta į akį dra
bužiai. Mieste visi kastos pi
liečiai, vadinasi, pasiturį ir 
mahometonai, vilki marški
nius, kuriuos palieka laisvai

mus, visada, būdavo, nešda- 
vaus su savimi porą tuzinų 
nosinaičių. Jas išdalindavau 
nuogiesiems, kad apsitaisy
tų. „Rytą” ir kitus iš Lie
tuvos gaunamuosius laikraš
čius duodavau vaikams: jie, 
po lapą pasidalinę, prisijuos-

)menės nuo vedyfe kimas, kokie pyragai lau-
------------------- ■ ia kastai priklausančio as-
\R ŽINAI, KAD hens, jei jis nori apsikrik-

 tyti. Tapęs krikščioniu — 
tanijos imperija $ amPa ir nešvariu, suteptu, 
14,000,000 ketvirtį0 kastos atkritusiu žmo- 

i didumo. ūmi. Bet vis dėlto nemaža 
tsiranda ir tokių, kurie 

i j aminas Franklin' ^istaus tikėjimo ir tiesos 
rmas, kuris patarė 
ims apdrausti safl

kaboti, kaip mūsų seneliai 
per rugiapiūtę. Ir net inte
ligentai, kurie jau laiko sa
ve sukultūrėjusiais, papras
tai vilki baltas kelnes ir 
švarką, marškinius visuomet 
palieka viršum kelnių. Aiš
ku, keistas ir mums juokin
gas paprotys, bet kas kraš-

davo prie nuogo kūnelio ir 
taip pasipuošę ateidavo į 
bažnyčią Mišių klausyti ir 
Komunijos priimti.

A. Valstybėse pri$ 
137,000 indėnų, iš ji 
000 gyvena savo t 
Oklahoma, Arizona 

7 Mexico valstybė#- 
a jų didesnė dalis.

ilnumo pagauti, išsižada 
irtų, patogumų, kastos ir 
aviškių ir seka gerąjį mo- 
ytoją ir sielos išganytoją, 
ais atvejais misijonierius 
lato, kokia galinga yra Die- 

'įjb malonė, kuri, iš Sauliaus 
adariusi Paulių, kas dieną 
i užkietėjusių, prietaringų 
agonių ką nors paverčia 
avyzdingu krikščioniu. Tie, 
alyginti, negausūs pavyz

džiai stiprina misijonieriausbiblijoje šunes
41 kartą, gi katės 'Jįėjimą ir prablaivina sun- 

•to.

500,000 suaugusių
A. V. nukertamai^ 
jama degtukams (F

taus darbo, nepasisekimų ir 
emalonumų prislėgtą sielą.

Papročiai
Į Jau minėjau, kad čia pir-

tas — tai mada... Ant lie
mens net ir tie, kurie nešio
ja kelnes, užsisuka gražiai 
žemyn iki kulnų nusidrieku
sias, plonos, baltos medžia
gos drobes — dothi. Ant gal
vos nešioja skoningai surai
tytus surangytus turbanus. 
Visi vaikščioja basi arba įsi
spyrę į odines papades — 
sandalus. Jei kuris inteli
gentas ir avi batukus, tai 
kojinių niekad nenešioja 
Vaikai iki aštuonerių ar de- 
vynerių metų miestuose ir 
kaimuose laksto visiškai 
nuogi. Parijams kai kur 
griežtai uždrausta nešioti

Netoli mano misijos, už 
40 kilometrų, dirba vienas 
apysenis italas — kunigas 
Albertinis. Jo tikintieji lyg 
tyčia visi parijai. Sekmadie
nį gražioje Pati j a var amo 
bažnytėlėje prisirenka di
desnė pusė nuogų krikščio
nių. Uolusis misijonierius, 
vienam patarnautojui pa
duoda žvakę, kitam — rank
šluostį, kad nors Komunijos 
priėmimo momentą dėl pa
garbos pridengtų nuogąjį iš 
priešakio. Kai kuris laiko 
prispaudęs tą rankšluostį ir 
nenori paleisti eiti prie kito, 
kunigas čia pat turi susi
barti.

Moterys namie kiūto pus
nuogės. Keliaudamos ir ei
damos į turgų, įsisuka į įvai
rias spalvuotas, adatos dū

rio nemačiusias skraistes — 
SARRI. Tik parijų moterys 
tegali visur iš namų laisvai 
išeiti. Kastos matronos vi
suomet kiūto namie. Ypač 
turtingesnės ir aukštų kastų 
katalikės, eidamos į bažny
čią ar į kitą kokią iškilmę, 
vilki labai brangiomis ryš
kių spalvų šilkinėmis, aukso 
raštais, gėlėmis išpuoštomis 
skraistėmis. Tikrai gražus, 
įdomus egzotinis vaizdas, 
kai turtingos indietės po 
Mišių išeina iš bažnyčios ir 
pasipila šventoriuje: mar
guoja, šlama, žybčioja, suki
nėjasi iškilmingos tų kuklių 
matronų togos.

Tiek turtingi, tiek pavar
gėliai kitų valgių nepažįsta, 
kaip tik ryžius, kuriuos val
go su įvairiais karčiais už
darais. Lėkščių, šaukštų, 
šakučių ir peilių niekas ne
vartoja: ant žalio banano la
po pakrėstą ryžių rieškę de
šinės rankos penkiapiršte 
„šakute” visi lygiai kabina 
ir krečia į burną. Per suei
gas ar šventes šeimininkė ar 
šeimininkas moliniame puo
de čia pat prieš svečius su
maišo kaip jovalą tuos ry
žius ir krečia rankomis kiek
vienam ant žemėje patiesto 
lapo. Norėdamas jiems įtik
ti, ir man daug kartų reikė
jo panašiai su jais kartu pie

tauti ar vakarieniauti. Van
denį, arbatą, kavą geria iš 
metalinių indelių, lūpomis jų 
nepaliesdami, t. y. pildami į 
burną iš aukšto. Lūpomis 
paliesto daikto, kaip sutep
to, antrą kartą nei pats pa
lietęs, nei kiti negali vartoti 
— reikia mesti į sąšlavyną. 
Kiek kartų man naujokui 
begeriant net bramanų kavi
nėse tekdavo apsilaistyti 
kaip mažam vaikui. Kartais, 
nepataikęs į burną, prisipil
davau ir barzdą.

Seilės, jų įsitikinimu, tai 
didžiai nešvarus dalykas. 
Pagonys, kad atbaidytų sa
viškius nuo katalikų tikėji
mo, jiems sako: „Kaip jūs 
drįstate patys eiti krikštytis 
ar jūsų vaikus duoti krikšty
ti tokiems kunigams, kurie 
per krikštą jums ausis seilė
mis tepa?” — Spiauti trobo
je, bažnyčioje ar kitoje vie
toje būtų didžiausias tikybi
nis įžeidimas. Dėl to, ir pa
prasčiausias kaimietis, pus
laukinis pilietis niekada ne- 
spiaus asloje. Dažnai bažny
čioje matydavau tai vieną, 
tai kitą išeinant į šventorių 
nusispiauti ar išsišnypšti 
nosį. Keista, reikia visuomet 
šnypšti kairiosios rankos 
pirmaisiais dviem pirštais. 
Kaip visame jų tikėjime, 
taip ir elgimosi taisyklėse

pilna prieštaravimų: asloje, 
gink Dieve, nespiaus, bet no
sį, pirštais nusišnypštęs, 
marškiniais nusivalys.

Stalų, kėdžių, suolų, lovų 
ir kitų rakandų irgi nevarto
ja. Sėdi kojas sukeitę ant 
plikos žemės arba ant šiau
dinio patiesalo. Tik kunigai 
ir fakyrai ant tigro odos. 
Valgo ir miega ant žemės. 
Sykį pripratęs, misijonierius 
visur randa tą patį patogu
mą: visur ta pati kėdė, tas 
pats stalas, tas pats guolis.

Visas indų turtas — jų 
žiedai, auskarai ir brangiųjų 
akmenų papuošalai. Jų dau
gumas drąsiai gali sakyti: 
„Omnia mea mecum porto” 
— visą savo mantą su savi
mi nešiojuos.

Taip jie yra pripratę prie 
savo senų papročių, jog bent 
mažą dalykėlį pakeisti jiems 
atrodytų nusikaltimas die
vams. Užtat dažnai matyti 
net ir mokytuosius asmenis 
traukiniuose ar tramvajuose 
atsisėdant ne ant suolo, 
kaip, rodos, visur visiems 
tiktų, bet šalia suolo ant 
grindų. O jei kartais kuris 
nori šiek tiek taikytis prie 
kultūriškesnio elgesio, tai 
jau užsilipa ant suolo, susi- 
rango ir pasisėda kojas.

Kaimo pradžios mokyklo
se ir mokytojas ir mokiniai

sėdi ant žemės. Mažesniems 
vaikams vietoj lentelių ar 
sąsiuvinių, mokytojai papi- 
lia juostą smulkaus smėlio; 
jame mokinys, p£ieš save iš
silyginęs, rašo, skaičiuoja; 
po to vėl lygina jį.

Atėjusiems pas misijo- 
nierių ir aukštesnių katego
rijų čiabuviams valdinin
kams pasiūlyti atsisėsti kė
dėje būtų įžeidimas, nes vis 
tiek atsisakys ir tūps ant že
mės kalbėti su tavimi, sė
dinčiu kėdėje.

Antraeilėse valdžios įstai
gose visi raštininkai rašo, 
sėdėdami ant grindų; tokiu 
pat būdu viršininkai priimi
nėja klijentus. Atėjus su rei
kalais į įstaigą katalikų ar 
protestantų europiečiui mi- 
sijonieriui, tenai sujunda 
ieškoti kėdės ar šiaip ko
kios galu pastatomos dėžės.

Aukštesniojo rango, kas
tų, piliečiai, kaip jau minė
jau, nevalgo nei mėsos, nei 
žuvies, nei kiaušinių, nei ge
ria alkoholinių gėrimų. Jie 
laikytų biauriausia nuodėme 
ir paleistų šmeižiančius gan
dus, jei žinotų, kad misijo
nierius valgo mėsą ir geria 
bent retkarčiais alaus. Misi
jonieriaus virėjui paprastai 
griežtai draudžiama pasako
ti, ką jo kunigas valgo ir ge
ria (Bus daugiau)
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PHILADELPHIA, PA.

Šv. Jurgio parapija
Ričmondiečiai negreit pa

mirš praeitos savaitės ban
ketą. Didelė ir erdvi Lietu
vių Muzikos Salė buvo kimš
te prikimšta. Tiek žmonių 
visai nesitikėta. Išrodė, jog 
ne tik Ričmondo, bet ir vi
sos Filadelfijos lietuviai bu
vo susirinkę. Puošnaus ir di
dingo banketo tikslas buvo 
pagerbti šv. Jurgio par. kle
boną kun. Ig. Zimblį dvide
šimties metų klebonavimo 
sukakties proga.

Svečiai iš visų keturių vė
jų atvyko. Darbininkės pa
ruošė labai gražų ir puošnų 
stalą aukštesnioje salės vie
toje garbingiems svečiams, 
kurių tarpe buvo kunigai I. 
Valančiūnas, E. Paukštis, B. 
Virbickas ir dr. V. Martuse- 
vičius ir prof. A. Senn su sa
vo dukrele.

Buvo tikėtasi išgirsti turi
ningų ir gerų kalbų, bet, de
ja, nesuskubo vakaro vedė
jas kun. J. Bagdonas kalbė
ti, kai garsiakalbis ėmė ir 
sugedo. O be garsiakalbio nė 
neįmanoma buvo kalbėti to
kiai prisigrūdusiai miniai. 
Tad, pasiaiškinęs žmonėms, 
vakaro vedėjas įteikė kun. 
Zimbliui dovanas nuo visų 
vakarienės darbininkų ir 
darbininkių, sodaliečių ir šv. 
Onos draugijos.

Klebonas su savo vikaru 
dėkoja visoms darbininkėms 
už jų tokį darbštumą ir pa
siaukojimą, o moters savo 
žarų yra dėkingos visiems, 
kurie taip maloniai joms pa
dėjo tą vakarienę surengti 
savo aukomis ir savo atsi
lankymu. Lietuvių Muzikos 
Salės klubas davė savo gra
žią ir puikią salę visai dy
kai, už ką jiems visi parapi
jiečiai dėkingi.

Parapijos choras surengė 
gražius šokius jaunimui sek
madienį. Nežiūrint žvarbaus 
vėjo ir lietaus, nemaža jau
nimo atsilankė ir gražiai, 
linksmai praleido vakarą.

P. Liepa su savo žmona 
minėjo savo sutuoktuvių si
dabrinį jubiliejų. Sekmadie
nio rytą juodu su visa savo 
šeima ir giminėmis išklausė 
mišių ir priėmė Komuniją. 
Po pietų užsiprašė visus sa
vo gimines ir pažįstamus va
karienei Lietuvių Muzikos 
salėje, kur ponas Liepa 32 
metus tarnavo savo tautos 
labui.

Kun. J. Bagdonas pakvie
tė Juozą Kavaliauską 
rienės 
kė J. 
pirm., 
pirm., 
Allegheny Building and 
Loan Association pirm., Bi
liūnas, Jotautas ir Valionis. 
Vakarienė buvo graži ir jau
ki.

Viso gero Liepams; šir
dingiausi linkėjimai sulauk
ti ir auksinio jubiliejaus.

Juozas Pavėsis.

vaka- 
pasa- 
salės 
buv.

vedėju. Kalbas
Griganavičius,
Menkelevičius,

Wagner, Second and
Building

Kviečia šeimos narius
Šį sekmadienį, gegužės 7 

d., šv. Kazimiero par. bažny
čioje įvyks pirma vaikučių 
šv. Komunija. Paruošė sesu
tės kazimierietės.

Jaunieji, Kristaus Vynyno 
pašauktieji, eis prie Dievo 
stalo priimti į savo širdis 
patį Jėzų Kristų. Visi šeimos 
nariai kviečiami drauge da
lyvauti ir priimti drauge 
Komuniją, ypač tėveliai, bro
liai, sesutės. Iš sakyklos pa
rapijos vadai kvietė visus 
būti drauge, nes tai būtų di
desnis padrąsinimas ir įver
tinimas jaunuolių, kurie pir
mą sykį priims Komuniją. 
Turės būti toks reginys, 
kurs sujaudins ne vieną.

Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street, 
Harrison, N. J.

Jaunuolių balius
Gegužės 5 d. lietuvių jau

nuolių atletų sporto klubas 
rengia didelį balių — šokius 
Tautiško klubo auditorijoje, 
928 E. Moyamensing Avė. 
Sporto klubas deda pastan
gas, kad viskas būtų pirmos 
klasės; už muziką jaunimas 
bus dėkingas. Visiems žino
ma, kad artinasi Lietuvių 
Diena (rugsėjo 10) Pasauli-

Nepamainoma Atsakomybė
Mes Egzaminuojame Akis ir Išrašome Receptą, 

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

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

Drs. Schonger & Stenger
OPTOMETRISTS

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

Leoskite perstatyti Jums 
Vėliausią 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 aprėdalus.

Asmėniško Patarnavimo Krautuvė

©J. B. S. CO.

netoli Manhattan Ave.

JACK LEVY
679 Grand St., Brooklyn

Tel. EVergreen 7-3958

nėję Parodoje New Yorke, 
kuriai jaunuoliai darbuojasi 
ir ruošia ekskursiją, tad rei
kalingos lėšos. Sporto klu
bas visus kviečia atsilankyti 
į rengiamą balių gegužės 5 
d. Šokių pradžia 8 vai.

Visados jaunuolių paren
gimai sėkmingi, tad tikimės, 
kad ir šio baliaus dalyviai 
pripildys didžiulę lietuvių 
auditoriją. Ir seniems ir 
jauniems vietos bus.

K. Dryža.

WILKES-BARRE, PA.

kun. J. K. 
pažymėjo, 
minėta į- 

bet pirmą

Pagerbė Zujų
Balandžio 24 d. Redingto- 

no viešbuty įvyko p. Matui 
Zujui, „Garso” redaktoriui, 
pagerbti banketas.

Rengėjų komiteto pirmi
ninkas, LRKSA sekretorius 
V. T. Kvetkauskas, trumpai 
paaiškinęs banketo tikslą, 
pristatė vedėją 
Miliauską, kurs 
kad šiame klony 
vairios sukaktys,
kartą čia minimas lietuvio 
laikraštininko darbo sidab
rinis jubiliejus. Nurodė di
delę laikraštininko reikšmę 
savo tėvynei.

Buv. Susivienymo sekr. J. 
B. Šaliūnas pabrėžė, kad nuo 
1916 metų užsimezgė jo ir 
solenizanto artimos pažin
tys, dirbant Vyčių centre. 
Nurodęs sunkias laikrašti
ninko pareigas, ypač lietu
vių tarpe, pareiškė džiaugs
mo, kad solenizantas sulau
kė laimės minėti sidabrinį 
jubiliejų.

Buv. Sus-mo dvasios va
das kun. J. Kasakaitis nu
rodė sunkias laikraštininko 
pareigas: reikalą turėti di
delį taktą ir labai slidžią 
plunksną. Faktas, kad sole
nizantas prie vieno laikra
ščio išbuvo 13 metų, liudija, 
kad jis tas reikiamas gerą
sias ypatybes turi. Palinkėjo 
tęsti pirmtakūnų švietėjų 
pradėtą darbą.

Buv. Luzerne apskrities 
teisėjas John S. Fine pasakė 
labai gražią kalbą. Jis per
skaitė anglų kalboj išverstą 
mūsų tautinį himną. Kalbė
tojas mūsų himną palygino 
prie švyturio, iš kurio spin
di regėjimas, šviesa, genija- 
lė išmintis ir trykšta tikrai 
krikščioniška šviesa.

Populiarūs wilkesbarieciai 
„driskiai”, keturi daininin
kai broliai Jančarai, padai
navo tris linksmas daineles. 
Jiems akompanavo p-lė Bar- 
kauskaitė. Publika daininin
kams atsidėkojo gausiomis 
katutėmis.

Rengėjų vardu solenizan- 
tą pasveikino LRKSA iždi
ninkas J. Joneika ir įteikė 
jam dovaną, o Adelė Urbo
navičiūtė, centro raštinės 
darbininkė, poniai Zujienei 
gėlių puokštę.

Vakaro vedėjas perskaitė 
ilgiausią virtinę solenizan- 
tui sveikinimų telegramomis 
ir laiškais.

Muzikų-vargonininkų var
du sveikino J. Stulgaitis ir 
įteikė dovaną.

Adv. Jonas S. Lopatto su
minėjo solenizanto nuopel
nus, pradedant mokyklos 
suolu, pasiryžtant tėvynę 
ginti kardu ir iki šių laikų. 
Tėvynė, anot kalbėtojo, to
kių veikėjų neužmiršta. Ne
užmiršo ir solenizanto. Per
skaito Krašto Apsaugos Mi- 
nisterio ir Šaulių Sąjungos 
vado raštą ir prisega prie 
krūtinės Šaulių žvaigždę. 
Tuo momentu publika susto
ja ir solenizantą sveikina ap
lodismentais.

Jubilijatas M. Zujus pa
reiškė, kad, jei jis ir iki 
šiandien yra tuo, kuo jis y-

lankymas” — Radvilaitė ir 
Mockevičiūtė, „Nebūsi gere
snė” — sesutės Norkevičiū- 
tės. Dar vaidino: Čeplaus- 
kaitė, Veličkaitė, Abramči- 
kaitė, Stanislauskaitė. Eilė
raštį „Mano tėvynė” pasakė 
Čeplauskaitė, o „Gegutė” — 
Breivaitė. Solo pašoko Ve
ličkaitė ir Žaladonytė, solo 
padainavo Duginytė, Radvi
laitė, Norkevičiūtė. Didesnių 
mergaičių ansamblis padai
navo „Dul-dul-dul dūdelė” ir 
„Tupi šarka”. Visas choras 
padainavo kelias 
Programa baigta 
himnu.

Programą vedė
Stanišauskas. Kalbėjo ir vi
siems dėkojo už atsilankymą 
kleb. kun. J. Kazlauskas. Sa-

ra, tai dėka pirmiesiems pi- 
jonieriams, iš kurių jie galė
jo tautinės stiprybės pasi
semti. O pats ryškiausias jo 
gyvenimo perijodas, tai Sei
nų mokykla. Ten jis buvo 
užgrūdintas ir išėjo į pasau
lį susipratusiu lietuviu. Tais 
laikais jis ir jo kolegos no
riai keldavo anksti rytą ir 
eidavo į lietuviams skiria
mas pamaldas. Einant į baž
nyčią, reikėjo bijoti lenkų 
triukšmadarių, o mokykloje 
prieš savo norą giedoti carui 
himną. Bet ir čia pasireiškė 
jame pasipriešinimas. Kartą 
jam savaip nugiedojus him
ną, iš mokytojo rankų iškri
tęs „smyčiolas”, o pats mo
kytojas tūlam laikui nustojo 
žado. Už tokį elgesį jam grė
sė „i“'“...............
Iš mokyklos jis tuomet „ne-Tuskaitė, Klimaitis, Mocke- 
išlėkė”, bet, išlaikius kvoti
mus į dvasinę seminariją, 
valdžia netvirtino ir prisi
ėjo „lėkti” į Ameriką.

M. Zujus nuoširdžiai pa
dėkojo rengėjams už poky
lio surengimą ir atsilankiu
siems svečiams bei vieš
nioms.

Solenizantą dar sveikino 
jo žmona savo ir vaikučių 
vardu ir nuoširdžiai dėkojo 
už

kur didesnės dirbtuvės turi 
kiek darbo, o mažose dar 
vis „atostogos”.

— Pasaulinės parodos ati
darymo iškilmėms kai kurie 
lietuviai tarėsi ekskursijos 
traukiniu važiuoti New Yor- 
kan, bet šaltis ir 
oras sulaikė, nors 
smalsuolių užpildė 
nius.

šlapias 
daug 

trauki-

dainas.
Lietuvos

muz. A.

išlėkimas” iš mokyklos. leje darbavosi Žukauskaitė,

vičius, Mikuckis, Minalga, 
Mockevičienė ir kiti.

suteiktas dovanas.
A. iš N.

BAYONNE, N. J.

Mergaitės ir moters pui
kiai išnaudojo misijas, ku
rias vedė kun. J. Kidykas, 
S. J. Kas vakaras susirinko 
vis daugiau ir daugiau. Jei 
misijos būtų tęsusios dar 
vieną savaitę, tai būtų tekę 
didinti bažnyčią. Na, bet ir 
girdėjo jos apie moteris, ko 
dar nebuvo girdėjusios. Po 
antrojo misijų pamokslo jos 
pasijuto esančios ne bet kas, 
o ypatingai Dievo apdovano
tos nepaprastomis sielos ir 
kūno dovanomis, kad galėtų 
padaryti žmones laimingus 
šiame gyvenime. Moters pa
šaukimą misijonierius paly
gino su žemės, su Kristaus 
ir net su paties Dievo „pa
šaukimu”. Kaip žemelė kad 
mus maitina, nešioja ir tei
kia visa, kas mums reikalin
ga, kaip Kristus kad kenčia 
už pasaulio laimę ir duoda 
net savo kūną ir kraują val
gyti, kad mes būtume per 
amžius laimingi, kaip pats 
Dievas, iš begalinės meilės 
mus sutvėręs, mums tik ge
ro linki ir už tai susilaukia 
iš žmonių nedėkingumo, taip 
ir moteris turi nešioti, mai
tinti, auklėti kartų kartas, 
daryti laimingas šeimas. Čia 
jų niekas pavaduoti negali.1

Vaikinams ir vyrams mi
sijos prasidėjo bal. 30 d. va
kare. Misijonierius kalbėjo 
apie vyrą pasaulio valdovą, 
apie vyrą vergijoje, apie šių 
dienų vyrų reikalus, rūpes
čius ir džiaugsmus, ir papa
sakojo apie vyrų veikimą 
kituose kraštuose. Vyrų mi
sijos baigsis gegužės 7 d. •

Misijas pabaigęs misijo
nierius žadėjo tėvams ir vy
resniojo amžiaus jaunimui 
pridėti dar tris vakarus ir 
kalbėti apie krikščionišką 
vaikų auklėjimą, atsižvel
giant į šių dienų sunkeny
bes. Tėvai, nepraleiskite ge
ros progos pasisemti būtinai 
reikalingų žinių!

Klajūnas.

BRIDGEPORT, CONN.

Balandžio 30 d. priaugan
čio choro vakaras, firmą 
kartą vaikučiai pasirodė sce
noj, bet buvo gražiai pasila- 
vinę vaidinime ir dainose. 
Suvaidino „Dvi sesutės” — 
Šilinckaitės, „Čigonės atsi-

Laukiam Motinų Dienos 
minėjimo gegužės 14 d. Bus 
par. salėj, rengia choras, 
pelnas parapijai. Bilietus į- 
sigykite pas choristus ir kle
bonijoje. Bus suvaidinta 
„Namai pragarai” ir „Daina 
begalinė”; bus solo, duetų ir 
pirmą kartą choras pasiro
dys su gražiomis dainelėmis.

Teko nugirsti, kad šiemet 
parapijos metinis piknikas 
įvyks liepos 9 d. Šiemet pik
nikas bus skirtingesnis, nes 
bus graži dainų programa, 
kurioje dainuos choras ir vi
sa publika. Ruoškimės liepos 
devintai iš anksto. I.

WORCESTER, MASS.
Aukos Lietuvai

Balandžio 28 d. 8 vai. vak. 
šv. Kazimiero par. salėje į- 
vyko svarbus K. Federaci
jos 13 skyriaus susirinkimas 
ir prakalbos. Patriotines 
kalbas pasakė kleb. kun. A. 
Petraitis, kun. dr. J. Star
kus, kun. K. Krušniauskas 
ir adv. A. Mileris.

Po prakalbų buvo renka
mos aukos, kurias aukojo:

Kun. A. Petraitis — 100 
dol., V. Rimša — 50 dol., E. 
Baltramaitienė — 15 dol.; 
po 5 dol.: J. Dirsa, P. Mau
kus, O. Traupytė, J. Stepo- 
naitė; po 2 dol. — O. Šim
kienė, J. Svirskas, O. Tapa- 
rauskienė, A. Valatkevičius,
A. Kvietkauskas, P. Lengvi- 
nis, M. Nemurienė; po 1 dol. 
— I. Kantakevičius, M. Da- 
bravalskytė, J. Deksnienė, 
E. Sviklienė, P. Jurgelionis,
B. Sarapienė, M. Bakšytė, 
M. Lučinskaitė, J. Molis, E. 
Saliutaitė, M. Valatkevičie- 
nė, K. Rugienienė, J. Ali
šauskas, P. Deliavičius, K.

Bendaravičienė, K. -Statkie-Į w+h* 
nė, M. Vaičiulionienė, M. Se- 1 _ 
noriūtė, M. Zenevičienė; įu|j; 1/1 
50 centų — O. Galevičieną; s * 
M. Jankauskienė, E. Jone- 
lienė. Viso su smulkiomii 
aukomis surinkta Lietuvos 
apsigynimo reikalams $227.. 
50. Pinigai tuojau pasiųst 
į Lietuvą per Lietuvos geni 
ralinį konsulą.

Tai dar ne viskas! Šiol' 
parapijos lietuviai visuomet' 
stovi savo Tėvynės Liet 
vos sargyboje.

Dusmeniškis,

ROCHESTER, N. Y.

BALTIMORE, MD.

— Dviejų savaičių metu 
mirtis palietė tris lietuvius; 
mirė A. Sekevičienė, J. Jurk- 
šas, P. Adomavičius (turė
jęs siuvyklą).

— Vieną savaitę buvo šil
čiau, apsidengė žaliais la
pais topoliai ir liepos, bet po 
dažnų lietų vėl atšalo balan
džio paskutinės dienos.

— Balandžio 30 d. buvo 
šalta ir linojo, bet tėvai at
siuntė mažus vaikučius pro
cesijai — gegužinių pamaldų 
įžangai. Nuo vėsaus oro 
daug susirgimų; dar reika
lingas apšildymas namų; 
neturtingi kovoja su šalčiu 
kitokiais būdais.

— Siuvėjų darbai dar ne
džiugina darbininkų. Kai
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Balandžio 21 d. vietos lie
tuvių draugijos susengė ma
sinį mitingą, kurį atidarė ir 
programą vedė J. Druseikia^ . ... 
Pirmutinis kalbėjo kun. J. Eiiurt 
Bakšys. Jis kvietė susirinku- 
sius aukoti Klaipėdos pabė
gėliams sušelpti. Po jo kal
bėjo M. Duseika ir J. Čiapas, 
kurs papeikė tuos vietos lie
tuvius, kurie į taip svarbiai’ 
prakalbas neatsilanko. E 
tikrųjų dauguma vietos lie
tuvių, o ypatingai profesijo- 
nalai ir verslininkai, šį sykį 
labai silpnais lietuviais pasi
rodė. Kai jie atidaro savo . . 
profesijos įstaigą, tuomet mUS^ Jau 
žino, kad reikia pirmiausia , . V

’ ,. i- x • x- naudai. & atbėgti pas lietuvius su su- (
kiU „savas pas savą”! Yra 
ir tokių, kurie lengvai galė
tų šimtinę paaukoti...

Ant. Žiemys.

tai buvo 
pasirodyzn

Progran 
Pauloms. 
vo nemaža 
dytojy, su 
kui teko d

—
IŠ ANGE

P 
h

Gegužės

DOVANOS
DIRMAVONEI-SUŽIEDOTUVĖMS-VESTUVĖMS

$1.00
6.50
2.00

Rožančiai ir kryželiai ... 
Deimanto žiedai ...........
Laikrodėliai ...................
Silverware ir laikrodžiai

nuo

CAPTAIN ... A handsome new Gruen. Yellow gold 
filled case, Guildite back, 15 jewels.................... $24.75

Atsilankykit į mūsų religinių prekių skyrių, 
dabar eina didelis išpardavimas. DYKAI — Popie
žiaus Pijaus XII medali jonas.

Robert Lipton
Laikrodininkas nuo 1892 m.

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

Atidarą vakarais.
Atsineškit šį skelbimą ir gausite nuolaidą.

kur

paprastą 
naudai. Š 
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Kellys 
mobilių 
Motors 
biliij isti 
kiekneo

^METINIS KONCERTAS^

Pirkite Bilietus iš anksto

Koncerto pradžia 5 vai. vak. 
Šokiai prasidės 8 vai. vakaro

Bilietai prie durų nebus 
pardavinėjami.

Ruošiamas B. ŠALIN AITĖS mokinių

Įvyks Sekmadienį,
Gegužės - May 7 d.

SHUBERT SALĖJE,
Broadway, Monroe ir Howard Avenue, Brooklyn, N. T.

Birute Ramoškaitė, pla
čiai žinoma dainininkė iš 
Hartford, Conn., dainavusi 
per radio stotis WEAF ir 
WTIC. Atsižymėjusi kaipo
solistė prie Hartford Simfo- šokių bilietus bus galima pirk- 
nijos Orkestro. ti prie durų 8 vai. vakaro.

(Gates Ave. Stotis)

Šokiams Grieš
GEORGE KAZAKEVIČIAUS 

ORKESTRAS

Koncerto bilietus bus galima 
gauti pas mokinius. Vien tik

B. Šalinaite 
muzikos mokytoja

Svečiai artistai dalyvauja: Birutė Ramoškaitė, sopranas iš Hartford, Conn., ir Vitold Arnett-Sukac- 
kas, pirmasis smuikininkas Cornell Universiteto orkestro.

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

Sekanti mokiniai išpildys programos dalį: Viktorija Vahikaitė, Aldona Žilinskaitė, Ona Daukan- 
taitė, Suzana Vaitelytė, Luiza Makutėnaitč, Joana Misevičiūtė, Lilija Milčiūte, Rita ir Darata Glam- 
kauskaitės ir Vincas Skuodis.

1932 Chi 
1934 Foi 
W Ch( 
1934 Ca( 
M Ply 
1936 Doi 
I® Poi 
1936 Bui 
W Ch< 
W For 
1938 Ply

hOffodė
pu



Gegužės 5 d., 1939 m.
iravičienė, K. M

Vaičiulionienė, )į

AMERIKA

VIETOS ŽINIOS
PAGERBĖ DAKTARĄ 

JONĄ VALUKĄ

ntų — 0. Galeviį 
ankauskienė, E, j

Viso su smulb 
nis surinkta Uį 
ynimo reikalams M 
Pinigai tuojau pJ

;uvą per Lietuvos j Brooklyno 
konsulą.

. dar ne viskas!
rijos lietuviai vj iškilmingą vakarienę dr. Jo

navą Tėvynės jjnui Valukui pagerbti, minint 

argyboje.
Dusmeniu

profesionalų 
draugija balandžio 30 d. Mc- 
Calpin viešbutyje surengė

ir čia turės progos juos iš
vysti. Laukiama visų Brook
lyno lietuvių atsilankant. 
Įžanga tik 35 centai.

žais McCarren parke, Green- 
pointe. Čia bus progos kiek
vienam norinčiam žaidimus 
pamatyti nueiti pėsčiam, 
nes McCarren parkas yra 
čia pat. Gražu būtų, kad lie
tuviai savo atsilankymu į 
žaidimus priduotų jaunuo
liams daugiau energijos ir 
noro darbuotis.

Tel. EV. 4-9672 ATSILANKYKITE

ROCHESTER, N. |

landžio 21 d. vieta 
draugijos susengė 

uitingą, kurį atidari

jo profesinio darbo 25 metų 
sukaktį. Sveikinimo kalbas 
pasakė ministeris Žadeikis, 
gen. konsulas Budrys, kun. 
Balkūnas ir kiti. Koncertinę 
programą atliko artistė Ona 
Katkauskaitė ir Valukų duk
relė Viktorija. Malonu pažy-

Penktadienio 8 vai. vak., 
tuojau po pamaldų, Apašta
lystės Maldos ir Tretininkų 
susirinkimai, parapijos salė
je. Nariai ir narės prašomi 
dalyvauti.

Gegužinės pamaldos mūsų 
bažnyčioje įvyksta kiekvieną 
vakarą 7:30 vai. Sekmadie
niais būna 4 vai. popiet.

Parapijos jaunimo pra
mogos įvyksta pirmadienių 
vakarais po pamaldų. Daug 
jaunimo susirenka ir gražiai 
praleidžia laiką.

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLUBE 
280 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

BAR, RESTAURANT & DANCING

Tikros Lietuviškos degtinės, visokių valgių ir gėrimų: 

Svečiams bus duodama „souvenirs”.

Galėsite sužinoti įvairių informacijų apie Pasaulinę Parodą, jūsų 

gimines, senus draugus ir pažįstamus.

SUEIKITE LIETUVIŲ CENTRE 
280 , Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Klubo Šeimininkas — JURGIS KARPUS

I “Šeimos Draugas“ 
i Trims Gentkartėms!
I z r

į Per virš 30 metų Ex-Lax buvo Ameri-
■ koje daugiausia parduodamas liuosuo- 
į tojas.
Į Produktas turi būti geras, kad pasiekti 
į viršūnę ... Ir Išsilaikyti tenai I
j Nesvarbu koki lluosųotoją vartojo-
I te, jūs būtinai turėtumėt pamėginti 

Ex-Lax.
■
| Jis yra velkius. Jis yra švelnus. Jis yra 
| lengvas priimti. Ex-Lax turi gardaus 
J šokolado skonĮ. 10 c. Ir 25 c. dėžutės
• yra pas visus vaistininkus.

•amą vedė J. brneip kad stud. V. Valukaitė 
utinis kalbėjo ^pasirodė kaiP ?abi Pianistė; 
ys. Jis kvietė susirii tai buy° Jos Pirraas viešas 
aukoti Klaipėdos p 
ns sušelpti Po jo j 
M. Duseika ir J. Čiij 
papeikė tuos vietos 
s, kurie į taip mii 
ilbas neatsilanko.
jų dauguma vietos 
, o ypatingai prof! 
ir verslininkai, ąi 
silpnais lietuviais) 

Kai jie atidarei 
sijos įstaigą, te 
kad reikia pinna 
ti pas lietuvius a 
savas pas savą"! 
:ių, kurie lengvai) 
ntinę paaukotu 

Antžid)

pasirodė kaip gabi pianistė;

pasirodymas.
Programai vadovavo dr. 

Paulonis. Dalyvių tarpe bu
vo nemažai ir kitataučių gy
dytojų, su kuriais dr. Valu- 
kui teko drauge mokytis.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Gegužės pirmoji mūsų 
bažnyčioje labai gražiai pa
minėta. Vakare suruošta 
procesija, kurioje dalyvavo 
gražus būrys mergaičių-so- 
daliečių. Sodalietės su gėlių 
pluoštais ėjo procesijoje gie- 
dodamos; po to apvainikuo
ta Švč. Panelė.

Šv. Vardo dr-jos balius 
įvyks gegužės 26 d., penkta
dienį, parapijos salėje, šv. 
Vardo dr-ja žada daug gra
žaus pasilinksminimo atsi
lankiusiems. Įžanga 25 c. 
asmeniui. Visi prašomi ne
pamirši!.

miestas nugriautų viršutinį 
geležinkelį nuo Marcy Ave. 
iki Eastern Parkway.

Kas norite pamatyti gra
žių katalikiškų veikalų (dra
mų), tai galite nuvykti ge
gužės 6, 7, 8 ir 9 d.d. į Bar- 
bizon-Plaza Hotel 
New Yorke. VeikalusPirmoji šv. Komunija vai

kučiams bus kito mėnesio | jįns koiegįjų mokiniai, 
pradžioje. Tėvai raginami!
pasirūpinti, kad jų vaikučiai 
būtų paruošti. Moko sesutės 
pranciškonės.

teatrą
i vai-

va

Pirkite pas tuos, kurie 
skelbiasi AMERIKOJE. REIKALAS TAISYTI I

NAMUS! — i
Šauk 1

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!

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

IOS
ŠMS-VESTUV0E
..............nuo $11 
........ ” 0 
........ ” »

Gegužės 6 d., šeštadienį, 
mūsų jaunuoliai rengia ne
paprastą vakarą parapijos 
naudai, šis pirmutinis tokios 
rūšies vakaras visų laukia
mas ir tikimasi, kad žmonių 
bus pilnutėlė parapijos salė.

Reikia žinoti, kad šiame 
baliuje gros 2 orkestrai. Da
lyvaus Pasaulinės Parodos 
šokių kontesto dalyviai. Ke
turios jų poros šoks lietu
višką kadrilių ir kitus lietu
viškus gražius šokius, kurie 
ypač mūsų jaunimui bus į- 
domu pamatyti. Sakau, jau
nimui, bet ir senesni jau pa
siilgę tikrų lietuviškų šokių

Šį sekmadienį Gyv. Rožan
čiaus draugija priims ben
drai Komuniją 9 vai. mišio
se. 4 vai. popiet bus procesi
ja. Po pamaldų susirinkimas 
par. salėje.

Parapijos mokyklos vai
kučiai susirenka kas antra
dienį ir ketvirtadienį nuo 4 
iki 6 vai. vak. ir šeštadie
niais nuo 9 iki 11 vai. ryto.

Gegužės 3 d. iš Angelų 
Karalienės par. bažnyčios 
palaidota į šv. Jono kapines 
LRKSA. 134 kp. narė Jieva 
Rinkevičienė. Susivienijimo 
kuopos nariai reiškia liku
siems velionės giminėms sa
vo nuoširdžią užuojautą.

Gal netrukus vietoj 
žiuoti BMT geležinkeliais, 
važinėsime New Yorko mie
sto geležinkeliais, nes, kaip 
pasakoja, netrukus miestas 
nupirks visus geležinkelius. 
Susitarta už 175 mil. dol.

GRYNAIS PINIGAIS 
PERKAME 

vartotus Dining Room, 
Bedroom ir Kitchen se

tus; taipgi siuvamas 
mašinas, ir t.t. 
KRAMER 

294 Grand Street 
Tel. EVergreen 4-8083

j* 
j

IŠ L. VYČIŲ N. Y. IR N. J.
APSKR. SUVAŽIAVIMO

Jen. Yellow gold 

prekių skyrių,
DYKAI-

892 m. 
ve.,

įsite nuolaidą.

ITAS’
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dieni, 
lay 7 
kLĖJE, 
emie, Brooklyn,

B. Šalinsite 
muzikos mokyto?

ir Vitold

ia Žilinskaitė, Om 
liūtė, Rita ir Dar*11j

Jaunimo klubas stropiai 
mokosi baseball žaisti. Iki 
šiol žaidėjai turėjo prakti
koms vietą Prospect parko 
aikštėje. Dabar, pradėjus ge
gužės 4 d., ketvirtadieniais, 
nuo 6 iki 8 vai. mūsiškiai

Visiems Žinotina
GEGUŽĖS — MAY 26 d. Angelų Karalienės parapijos sa
lėje, įvyksta šv. Vardo Draugijos

LINKSMAS BALIUS
su skaniais užkandžiais. Šokiams gros geras orkestras.
Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga tik 25 centai.

Visi prašomi atsilankyti.

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
1932 Chevrolet 4 dr. sedans, ehoaches ir coupes

Ford 4 dr. sedan
Chevrolet coach
Cadilac coupe
Plymouth 4 d r. 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

Taipgi 500 kitų vartotų automobilių
KELLYS-BROADWAY MOTORS, INC.

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

1934 
.1934 
1934 
1936 
1936 
1936
1936 
1937 
1937 
1938

Balandžio 23 d. V. J. At
simainymo parapijos salėje, 
Maspethe, įvyko Lietuvos 
Vyčių New Yorko ir New 
Jersey apskrities suvažiavi
mas, kuriam pirmininkavo 
A. J. Mažeika. Į suvažiavi
mą atsilankė iš 10 kuopų 41 
atstovas ir 10 svečių.

Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad apskrities naujų narių 
vajus gerai progresuoja.

Apie sportą pranešė K. 
Basanavičius, pažymėdamas, 
kad prieš 3 sav. apskritis 
turėjo plaukimo rungtynes, 
gi balandžio 21 d. įvyko sta
lo teniso rungtynės. Dabar 
rengiamasi apskrities spor
to šventei ir kitoms sporto 
pirmenybėms. Šiems reika
lams aptarti įvyks Jersey 
City gegužės 3 d. svarbus 
sporto komisijos posėdis.

Nutarta gegužės 12 d. tu
rėti apskrities valdybos ir 
kuopų pirmininkų posėdis 
Newarke, gi liepos 14 d. iš
važiavimą laivu.

Po posėdžio visus atstovus 
Maspetho vyčiai pavaišino 
užkandžiais. Rep.

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7556

.5’

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. Kralikauskas — Savininkas 
Gamintojas Geriausios Rūšies 

NesvalglnančliĮ Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų Iš New Britain 
CREMO „CONNECTICUT BEST” 
Pristato pareikalavus: galiūnams, 
krautuvėms, vestuvėms ir t.t.

Reikalaukite 
Sėdės

91-93 Warwick

visur to vardo 
Ir Alaus

St., Newark, N. J.

Dėl 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 1889

MANUFACTURERS OF FINE CLOTHES 
Galima pirkti pagal mūsų 10 Pay Plan

.v

f
£

GREAT NECK, L. I.

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

Įsteigta 1912 Tel. STagg 2-7875

ASHLAND . . . Tiny new sq-iarc style Gruen. Yellow 
gold filled ..ase, 17 jvv.cl Precision movement....$39.75

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

Federacijos posėdyje ap
tarta daug dalykų. Posėdis 
įvyko Vasiliaukio namuose; 
dalyvavo visa, be vieno na
rio, valdyba.

Šie dalykai buvo aptarti:
1. Parengti vyčių 5 metų 

sukakties parengimą ir lin
kėti vyčiams geriausių pasi
sekimų ateityje.

2. Surengti arbatos arba 
pyragų vakarėlį.

3. Pakeisti susirinkimo 
vakarus. Valdyba tiki, kad 
kiti vakarai susirinkimams 
bus tinkamesni.

4. Surengti pirmą Lietu
vos Dieną Great Necke. Fe
deracija sykiu su vyčiais su
rengtų didelį pikniką, suda
rytų puikią programą su šo
kiais ir taip įvyktų didelė 
pramoga.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Brooklyno Broadway pra-| 
monininkai reikalauja, kad

J. E. McKILLOP
Laisniuotą ir registruo

tą architektą

764 Manhattan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 9-5088 
Modernizavimui ir per
taisymui jūsų namų mes 
išsirūpiname leidimus ir 
sudarome visus planus.

HAVĖMEYER 8-0259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-2 3 G RAN D A VĖN U E 

'' MASPETH. N. Y. . '

r--------------------------------:--------------- .j
I

| SOF’S i
1 SMART SHOES

Į ČEVERYKAI VISAI ŠEIMAI

I ŽEMOMIS KAINOMIS
■ » *
I Dr. Posner’s ir 
Į Douglas vyrams ir 
• moterims aukštos 
į rūšies čeverykal 
| nupigintomis 
| kainomis

329 Grand Street, 
j Brooklyn, N. Y.

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLATED LAXATIVE

PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTAS 

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

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

LIETUVIŠKAS

RESTORANAS
BAR ir GRILL

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

degtinių, visokių vynų 
ir gero alaus 

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Graboriai

Phone STagg 2-0783 ,

Night HAvcineycr 8-1168

|T<i EVergreen 7-4335 STagg 2-5043 Notary Public 
i

3 STEPHEN AROMISK1S 
(ARMAKAUSKAS)

^Graborius - Balsamuotojas
i MODERNIŠKA KOPLYČIA

III M. P. BALLAS 
(BIELIAUSKU)

Laidotuvių Direktorius

423 Metropolitan Avė..’ 

: Brooklyn, N. Y.

9 \

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Lietuviams Duodame 
Išsimokėjimui

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

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

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

g ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
I 409 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
I Tel. EVergreen 7-8451

Didelė nuolaida pirkėjams, kurie paminės apie šį 
skelbimą.

HORNE BABY - CARRIAGE CO., INC.
BABY-CARRIAGES and JUVENILE FURNITURE

Didžiausias pasirinki
mas puikiausių prekių už
tikrintai žemiausiomis 
kainomis visame mieste.

„Per virš 20 metų tar
nauja ant Graham Ave.”

56 Graham Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 8-9441

JOSEPH GARSZVA

Graborius ir Balsamuotojas

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

Narnas tas pats, tiktai miesto pa 

tvarkymu pamainytas numeris bu 

vuslc 1U7 Onion Avenue:

Telefonas: STagg 2-4409

A, RODZEWICZ 
(A. Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Avenue, 
Brooldyn, N. Y.

(Ptnleš pat Apreiškimo bažnyčią) 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pasivažinėjimams.

Tel. Virginia 7-4499

ESTATE OF 
BARRY P. SHALINS 

(ŠAMNSKAS)
Vestie E. Davis, 

Licensed Mgr.
Suteikiam garbingas 

laidotuves
$150

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI 

84-02 Jamaica Ave.
Brooklyn, N. Y.

Pioioioio; OIOIOTOIO: ■OIOIOIOIO:

į Tel. Newtown 9-4464 Virginia 2-1717

! ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
! T. Fred Lefevre, Manager,'
j LAISNIUOTAS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

’ Veronica R. Valantiejus
! GENERAL INSURANCE AGENT

\ 54-41 — 72nd Street, Maspeth, nTy.
OIOIOIOIOIOIOIOIOIQ



6 AMERIKA
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Gegužes 5 d., 1939 m.

Krušinskui Pagerbti Vakarienė

Visuomenininkai, artimi 
K. Krušinsko draugai, jo 
darbo į vertintoj ai balandžio 
29 d. susirinko į Apreiškimo 
par. salę, kur jie pareiškė 
savo pagarbą ir meilę asme
niui, per 40 metų ištikimai 
dirbusiam Bažnyčiai ir Lie
tuvių Tautai. Kaip kuklus 
Jubiliato asmuo, taip kukliai 
ir praleista pagerbimo vaka
rienė.

Kazimiero Krušinsko vi
suomeninės veiklos 40 metų 
sukaktis sutapo ir su jo šei
myninio gyvenimo 35 metų 
sukaktimi, kuri ta proga 
taip pat paminėta. Kazimie
ras ir Antanina Krušinskai 
balandžio 29 d. buvo gražiai 
surengtos vakarienės malo
nūs garbės svečiai!

Vakarienę pradėjo rengi
mo komisijos pirm. P. Mont
vila, artimas Krušinsko ben
dradarbis. Jis supažindino 
svečius su Krušinsko visuo
menine veikla, pasveikino 
artimų draugų vardu. Vaka
rienės programos vedėju pa
kviestas Kazys Vilniškis, 
drauge dirbęs ir dirbąs su 
Jubiliatu „Amerikos” leidė
jų priešakyje. Maldą sukal
bėjo kun. N. Pakalnis.

Šeimininkės parūpino ir 
skanią, ir valgiais gausią 
vakarienę, kuri patenkino 
visus dalyvius. Bet ne tam 
buvo susirinkę vietiniai ir 
kaimyninių apylinkių žmo
nės. Jie susirinko pagerbti į- 
žymųjį lietuvių katalikų vi
suomenės veteraną ir jie sa
vo pareigą atliko taip, kaip 
tik sugebėjo ir kaip galėjo.

Pasakyta daug sveikinimo

kalbų, kurios visos sukosi 
apie Jubiliato asmenį, apie 
jo gražią šeimą, apie jo nu
veiktus darbus. Sveikinimo, 
įvertinimo ir linkėjimų kal
bas pasakė kunigai Simonai
tis, Kartavičius, Paulonis, 
Aleksiūnas, Balkūnas ir Pa
kalnis. Visi jie giliai įverti
no Krušinsko nuopelnus. Iš 
pasauliečių Jubiliatą sveiki
no K. Dumblys, V. Dauba
ras, J. Daukšys (Newarko), 
S. Subatienė, M. Brangaitie- 
nė, U. Mikulskienė, inž. A.
J. Mažeika, D. J. Averka, J. 
Šertvytis, grab. J. Garšva, 
vaist. Daunora, red. J. B. 
Laucka, EI. Brusokienė, J. 
P. Mačiulis.

Visų dalyvių vardu dova
ną įteikė P. Montvila, o šei
mininkių vardu Krušinskus 
pasveikino M. Šertvytienė. 
Šeimos ir giminių vardu lin
kėjimus ir sveikinimus pa
reiškė Teresė Krušinskaitė- 
Barzilauskienė. Savo padėką 
visiems vakarienės daly
viams pareiškė ir Jubiliatą 
vyrą nuoširdžiai sveikino 
Ant. Krušinskienė.

Telegramomis sveikino 
kun. dr. J. Navickas, kun. 
I. Albavičius, kun. Pr. Ju
ras, L. Šimutis, M. Zujus, 
V. Kvietkauskas, dr. B. Ven
cius, D. Klinga, J. Tumaso- 
nis. Ilgą laišką atsiuntė J.
K. Milius iš Kalifornijos.

Savo žodyje K. Krušins- 
kas visą draugų ir bičiulių 
pareikštą pagarbą atidavė 
tiems idealams, kuriems jam 
teko dirbti — Kat. Bažny
čiai ir1 Lietuvių Tautai. Pa
sisakė dirbęs todėl, kad

šventai tikėjęs ir dabar ti
kįs jaunystės dienose pasi
rinktiems idealams. Labai 
įdomiai atpasakojo Brookly- 
no ir kitų vietų lietuvių pa
dėtį šioje šalyje prieš 40 
metų, kai darbo dirvonai la
bai menkai purenti.

Programa paįvairinta dai
nomis. Varg. Dulkei akom- 
ponuojant, solo dainavo Jo- 
navičiūtė-Kizienė ir Lašaitė; 
jos abi padainavo duetą ir 
drauge su muz. Dulke trio. 
Be to, ir visi vakarienės da
lyviai dainavo bendrai.

Vakarienė baigta tautos 
himnu.

IŠ FEDERACIJOS 
APSKRITIES

mokslus 40 vai. atlaidams 
lietuvių bažnyčioje Hart
ford, Conn.

— Maspethe bus tveria
mas Tautos Fondo komite
tas rinkti aukų Lietuvos 
Apsigynimo Fondui.

— Altoriaus draugija ruo
šia autobusu išvažiavimą į 
Fort Solongą birž. 4 d.

— Lietuviai krepšininkai 
pralaimėjo čempijonatą prieš 
Our Lady of Lourdes ko
mandą. Vis dėlto jie pasiliko 
Long Island Division čempi- 
jonai.

— Edvardas ir Marijona 
(Kivytytė) Pfeisterer susi
laukė dukrelės.

— Prano Gedvilo šeima 
nuoširdžiai dėkoja kuni
gams, draugijoms ir vi-

d. mirė Kings County ligoni
nėje. Palaidota gegužės 3 d. 
iš Angelų Karalienės par. 
bažnyčios į šv. Jono kapines.

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

PRAMOGOS

Šv. Jurgio dr-jos du pik
nikai įvyks šia tvarka: bir
želio 24 ir rugpiūčio 13 d.d. 
Klasčiaus parke. Dr-ja pra
šo tuo laiku neturėti savo 
pramogų.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS

WHOLESALE AND.■RETAIL

j Tel. STagg 2-7177

Pirmieji elektriniai saldy- Louisianos ligoninių tary-
tuvai buvo pardavinėjami 
daugiau nei 3 kartus bran
giau, nei šiandien juos par
duoda.

ba turi 10 ambulansų, kurie 
vežioja po kaimus dantistus’ 
taisyti ūkininkų vaikams i 
dantis.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI i

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

VALANDOS: 
8—10 ryte 
1—2 P. P. 
0—8 vak. 

flventadleniala aualtarua 
Tel.: EVergreen 8-0320

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

4302 FLATLANDS AVENUE

VALANDOS: 
1—2 p. p. 
6—8 vak. 
Ir pagal sutarti 
Tel.: NAvarre 8-1919

DR. A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 80. 4th STREET

VALANDOS- 
0—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-6868, ’ j

Seymour’s
DĖL — GEROS — VERTĖS

Balandžio 28 d. Apreiški
mo par. salėj įvyko Federa
cijos apskrities mėnesinis 
susirinkimas. Dalyvavo ke
liolikos draugijų atstovai; 
susirinkimas buvo gana gy
vas. Nario mokesčius užsi
mokėjo Moterų Sąjungos 29 
kp. ir Šv. Vincento Paulie- 
čio dr-ja.

Vis dėlto liūdnoka, kad ne 
visų draugijų atstovai daly
vauja susirinkimuose. Labai 
gražiai prašoma draugijos ir 
jų atstovai nepraleisti nė 
vieno Federacijos susirinki
mo. Taip pat prašoma atsi
skaityti su savo mokesčiais. 
Lygiai prašomos ir tos drau
gijos, kurios dar neįstoju
sios Federacijon, įstoti ir 
veikti bendrai, sutartinai, 
nes „Vieną medį vėjas griau
na... kur du stos, visados 
daugiau padarys...” Laukia
me ateinančio susirinkimo 
dar gausingesnio už šį. Su
sirinkimai būna Apreiškimo 
par. salėj kiekvieno mėnesio 
paskutinį penktadienį 8 vai. 
vakare. Sekantis sus-mas ge
gužės 26 d.

J. Mykolaitis.

siems asmenims už paskuti
nį patarnavimą velionei Ged
vilienei ir pareikštą užuojau
tą.

- NEW YORK, N. Y.

Misijos
Sekmadienį, geg. 7 d., 

10:30 vai. ryte, Aušros Var
tų par. bažnyčioje prasidės 
misijos, kurias ves kun. Mėš- 
lis, S. J. Lietuviai šia proga 
turėtų pasinaudoti ir gau
singiausiai dalyvauti. R.

MIRĖ

MASPETHO ŽINIOS

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

TeL: EVergreen 8-4735

DEIMANTAI — LAIKRODĖLIAI —
BRANGAKMENIAI — RELIGINĖS PREKĖS

LAIKRODĖLIAI IR PAPUOŠALAI TAISOMI 
PRIE VIETOS

Maža Krautuve — Mažos Išlaidos — Mažos Kainos

— Gegužės 30 d. bus pir
ma Komunija, o birželio 3 d. 
11 vai. ryte vysk. Kearney 
suteiks Sutvirtinimo Sakra
mentą.

— Geg. 7 d. kun. John 
Shea, C. M. pradės angliškas 
novenas prie Stebuklingo 
Medalio. Vakarais pamaldos 
8 vai., rytais mišios 7 vai. 
Tęsis per 9 dienas ir baigsiš 
geg. 15 d.

— Geg. 7 d. per sumą su
situoks Antanas Varnas su 
Stella Mackevičiūte.

— Kun. J. Balkūnas geg. 
7 — 9 d.d. sakys visus pa-

Bal. 27 d. mirė Uršulė Ge
dvilienė (Černauskaitė — 
Baršauskienė) apie 50 me
tų amžiaus, Jamaica ligoni
nėje.

Paliko nuliūdime vyrą 
Pranciškų, vaikus Juozą 
Baršauską, Vytautą Gedvilą, 
Br. Jesinskienę ir Z. Gedvi
laitę; brolį Ant. Černauską 
ir sesutę M. Šumakarienę 
Lietuvoj. Velionė buvo die
vobaiminga, darbšti, visų 
mylima moteris ir motina. 
Priklausė prie šv. Rožan
čiaus dr-jos Maspethe, Mote
rų Sąjungos 30 kp. nuo 1923 
m., taipgi prie SLA. 250 kp.

Laidotuvės įvyko gegužės 
1 d. iš Maspetho par. bažny
čios į šv. Kryžiaus kapines.

Laidotuvėse patarnavo 
Estate of A. J. Valantiejus.

Jieva Rinkevičienė, gyv.
157 McKinley Ave., bal. 30

NOTICE is hereby given that Beer License 
Jias been issued to the undersigned to sell 
beer at retail under Section 132 A of the 
Alcoholic Beverage Control Law at Prospect 
Park, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to lie consumed on the premises.

SB 14<1 Location -PICNIC HOUSE 
SB 143 Location—SHELTER HOUSE 
SB 142 Location—BOAT HOUSE

Prospect Park Brooklyn, N. Y.

NOTICE ir hereby given that License No. 
RL 7647 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1168 Liberty Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MORRIS SCHWARTZ
1168 Liberty Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB11942 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6402 — 11th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSSIE SORBLUM
6402—11th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L537 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 135A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 43 Schermerhorn St., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.

CHARLES LOFFMAN 
Borough Hall Liquor Store

13 Schermerhorn St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7663 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 229 DeKalb Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOHN G. DRACOMANOLIS 
Apollo Restaurant

229 DeKalb Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7564 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 2141 E. 28th Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

MICHAEL DOHERTY 
Anchor Inn

2141 E. 28th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7373 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 4304 Avenue D, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

CORNELIUS CAREY
& RUPERT KINZELMANN 

4304 Avenue D Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB154 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at N. 
W. Corner Boardwalk & West 31st Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

MORRIS FIEGENBAUM
N. W. Corner Boardwalk
& West 31st Street Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7643 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 759 Gates Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

DAVID COHEN
759 Gates Avenue Brooklyn, N. Y.

DĖL AKINIŲ KREIPKITĖS PAS 
LIETUVIŠKI OPTOMETRIST^

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

Dr. Jacob Kauderer 
OPTOMETRIST

536 Broadway, Brooklyn, N. Y.
TeL: EVergreen 8-2343

! ALFRED J. WENTZ
1 > (VENCIUS)
I ADVOKATAS

I j
1 219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y.
j (Williamsburgh Bridge Plaza)

fr————

Tel. EVergreen 8-7027
GARSASBAKERY, Ine.

; Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonča tud.61, kad Jie valgo tikrą Lietuviu 
Duoną. ’’GARSO’* KEPTUVE kepa geriausią ilevuvlSką duoną, keiksiu 

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

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

Tel. EVergreen 4-7142
SALDAINIU PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi užkandSlal, kava, arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimu
AISKRYMAS gamintas namie 1S geriausios Smetonos. ALUS 18 geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Krelpkltča:
J. GINKUS

495 Grand Street, Brooklyn, N. Y,

„„MINK

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

J i 
į

Manhattan Liquor Store
U 264 Grand St, Brooklyn,

Kampas Roebling St.

| Į TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

|| DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU

SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI
PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ

j I BROOKLYNE

N. i.

Lietuvos Vyčių New Yorko 12-ta Kuopa
Rengia

Koncertą, Prakalbas, Šokius
MOTINOMS PAGERBTI

Gegužės - May 14,1939
(MOTINŲ DIENOJE)

Bažnytinėje Salėje,
568-70 W. Broome Street, New York City

Šios nepaprastos pramogos koncertą išpildys New Yorko lietuvių par. choras, Brook
lyn© Angelų Karalienes par. vyrų choras. Prakalbas pasakys kun. J. Balkonas, Mas- 
petho klebonas ir J. B. Laučka, „Amerikos” redaktorius.

'S

Šokiams gros visų mėgiamas JOE GRAY orkestras

PELNAS SKIRIAMAS Laikraščiui „AMERIKAI”

BILIETAI: Vyrams 50c., moterims 35c. Vakaro pradžia 6:30 vai. vak.
Kviečia RENGĖJAI

Į--------------- .---- ------ ---- o------- -------- --------- --------------Į

Į Lietuviškų MAISTO Konservuotų •
j KUMPIŲ — Hams & Picnic-Hams, j
I I
1 Krapuose Paraugintų AGURKŲ j
I «
I Užsakymai Priimami Nemažiau 3 Dėžių Kiekiams J| LITHUANIAN - AMERICAN |
i IMPORT & EXPORT CORPORATION į
I
Į 157 Chambers Street, New York City į
J ' REctor 2-2786 1

I

• LIETUVIAI!
i Pirkite tik lietuvių gamybos „OVER GLOBE” avalynę ir 
| tik lietuviškose krautuvėse. Čia jūs rasite visokios rūšies ir 
I geros kokybės BATŲ, BATELIŲ, GALIOSIU, RUBBERS, 
I ARCH SUPPORT, SLIPPERS, SNEAKERS ir moterims šil- 
j 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.
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ŠALDYTUVŲ IR RADIO KRAUTUVE į
Didelis pasirinkimas Į

ŠALDYTUVŲ (Refrigerators): į
Frigidaire, General Electric, Stewart-War nėr Į
ir Crosley; j

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

Taipgi Visoki Kiti Elektriniai Namams Reikmenys. į

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

Tel. NEwtown 9-5969 »

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.


