
, 1939 m. J 

ligoninių Ury. 
mbulansų, kmį 

aimus dantistus 
rinkų vaikams

ŠTAI KAIP

YTOJAI

J. Budrio sukaktis. 
Neber „Kongreso”. 
Išmoko sugyventi. 
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Karas rudenį?
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Šią savaitę, gegužės 10 d., 
Lietuvos generaliniam kon
sului, pulk. Jonui Budriui, 
sukako 50 metų. Tai reikš
minga sukaktis ir jos proga 
lietuvių visuomenei būtų 
naudinga plačiau sužinoti iš 
p. Budrio gyvenimo, kuris, 
tikime, labai įdomus. Ryš
kiausias ir populiariausias 
lietuviams jo gyvenimo mo
mentas —vadovavimas Klai
pėdos sukilime. Bet p. Bud
rys labai šykštus žiniomis 
apie savo gyvenimą, tad šiuo 
metu ir negalima ką dau
giau parašyti.

Sveikindami Jubiliatą, lin
kime jam tvirtos sveikatos, 
ilgiausių metų ir dar daug 
naudingų Lietuvai darbų.

Y, Ine.
KIS
VEIKAlA
lie valgo turą Metaną 
uvlAką duoną, Ulini 
« pokyliams

Brooklyn, N.I

LOCIUS
[ES
Lot Chocolate

Gorlamtae patirtumai 
ictonoo. ALUS ii gerianti 
:ymal. Kreipkite:

Brooklyn, N,

Lie.W I

• •. jję . •'T

jiior Sttn
A

oklyn, N. I
g St.

Lietuvos naujos vyriausy
bės susidarymas labai tei
giamai paveikė ir išeivijos 
gyvenimą. Komunistams bu
vo pasisekę įtraukti socialis
tus į savo būčį ir taip susida
rė „Amerikos Lietuvių Kon
gresas” neva kovai už demo
kratijos Lietuvoje atsteigi- 
mą. Tai buvo komunistų ir 
socialistų „bendras frontas”, 
kurs rinko aukas, rengė įvai
rias pramogas, bet visuome
nei tiksliai nežinoma, kur 
nuėjo surinkti pinigai. Šis 
„bendras frontas” daug pa
kenkė lietuviškiems reika
lams, nes „kongresininkai” 
nieko gera apie Lietuvą ne
skelbė, tik bloga.

Dabar „kongreso” jau nė
ra. Socialistai ištraukia savo 
žmones, sužinoję, kad naują 
Lietuvos vyriausybę remia 
ir socialdemokratai. Taigi, 
neapdairi lietuvių visuomenė 
bus jau mažiau išnaudojama. 
Ji galės būti nuteikta ben
driems tautos reikalams.
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Tikrai malonu dabar skai
tyti Lietuvos laikraščius, 
kuriuose trykšta tikras 
džiaugsmas, galingas nusi
teikimas vieningai dirbti 
Lietuvai. Įvairių srovių tar- 
pusavė nesantaikė pranyko. 
Visi pripažįsta pakantos dė
snius. Įdomiai pastebima, 
kad kairieji sudešinėjo, o 
katalikai kiek suliberalėjo. 
Liaudininkų vadas Sleževi
čius pareiškė, kad jo ir krik
ščionių demokratų grupėms 
negresia joks pavojus išsi
skirti iš bendradarbiavimo, 
nes ir vieni ir kiti išmoko 
sugyventi bendriems tautos 
reikalams.

indasi apylinkėj, 
j galime parduoti 
lis kainomis.

sirinkimą

cy Ave., Brooklyn^

Masiniame 5,000 asmenų 
susirinkime Marijampolėje 
kun. M. Krupavičius tarp 
kitko taip'pareiškė:

„Ugdykime entuziazmą, 
reikšdami pasitikėjimą savo 
jėgoms, burkimės prie mū
sų naujosios vyriausybės, 
kuri vaikšto tarp tautos ir 
kalbasi su žmonėmis.

„Mes iš vyriausybės lau
kiame amnestijos tiems, ku
rie nukentėjo ir dar sėdi ka
lėjime ar netekę teisių; lau
kiam, kad būtų tęsiama že
mės reforma, grąžintos ka
talikiškos mokyklos, sutvar
kytas universitete katalikų 
fakultetas, kad kairiesiems 
būtų duota civilinė metrika
cija, kadangi šiandien net 
per daug aišku, kad visi 
žmonės netelpa po bažnyčios 
stogu.

„Lietuvą sukūrė visi žmo
nės, todėl visi ir turi rūpin
tis jos kilimu”.
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Lietuvos Paviljonas Ati
daromas Gegužės 14 d.
—————*

Lietuvos karo mokyklos gražioji ‘aikštė, kurioje kariūn ai, baigę karo mokyklą, iškilmingai pakeliami į karinin
kus ir duoda priesaiką. Priesaikos apeigoms vadovauja karo kapelionas, o kardus įteikia pats Respublikos Prezi
dentas. Karo mokykla yra A. Panemunėje, prie Kauno.

TARNAUTOJAI 
PRISIEKIA

GINKLŲ FONDUI SUAU
KOTA PUSTREČIO MI- Popiežius Pasiūlė Taikos Planus

IŠKILMINGOS PAMALDOS 
LIETUVOS INTENCIJA

Maspeth, L. L, N. Y. — 
Ryšium su Lietuvos Pavil
jono Pasaulinėje Parodoje 
atidarymu, V. J. Atsimainy
mo lietuvių par. bažnyčioje 
įvyks Lietuvos intencija iš
kilmingos pamaldos. Yra pa
kviesti Lietuvos oficialūs as
menys. Pamaldų paruošimu 
rūpinasi klebonas kun. Jo
nas Balkūnas, Kunigi; Vie
nybes pirmininkas.

Į pamaldas kviečiami visi 
lietuviai.

LENKIJA IR RUSIJA 
ARTIMESNIUOSE 

SANTYKIUOSE

Kaunas. — Lietuvos vie
ningo darbo vyriausybė nu
tarė, kad visi tarnautojai 
privalo prisiekti arba iškil
mingai pasižadėti ištikimai 
ir sąžiningai atlikti savo pa
reigas. Pirmiausia prisiekė 
ir iškilmingai pasižadėjo Fi
nansų ministerijos tarnauto
jai. Šiomis dienomis prisiekė 
1,700 Susisiekimo ministeri
jos tarnautojų.

Kaunas. — Iki šiol Lietu
voje užregistruota 10,231 
Klaipėdos krašto pabėgėlis.

LIJONO LITŲ

Kaunas. — Per vieną mė
nesį Lietuvoje Ginklų Fon
dui suaukota pustrečio mili
jono litų. Ginklų Fondui 
nuoširdžiai aukojo ir aukoja 
ūkininkai, darbininkai, tar
nautojai, moksleiviai ir ka
riai. Nemaža aukų gauta iš 
Vilniaus krašto, Anglijos ir 
Amerikos lietuvių.

LIETUVAI SKIRIAMA 
RADIJO PROGRAMA

Vienas žymus Lietuvos 
politikas rašo tokius spėlio
jimus: vokiečiai ir italai 
stengsis palaikyti Europoje 
įtemptą padėtį per visą pa
vasarį ir vasarą, o rudenį, 
nuvalius laukus ir gavus 
naujos duonos, pradėsią puo
limą prieš prancūzus ir len
kus! Anglams būsią pažadė
ta patogios taikos sąlygos, 
todėl jie galėsią būti atkirs
ti nuo paramos prancūzams 
ir lenkams. Lietuvos laukai 
tada turėtų paplūsti vokie
čių ir lenkų kariuomenių su
sidūrimuose; pagaliau, lietu
viams nebūtų galima išveng
ti aktyvaus dalyvavimo ka
re.

Šie spėliojimai gal visai 
rimti, bet šiais staigmenų 
laikais galima visko tikėti. 
Viena mums visiems turi bū
ti aišku: Lietuva ginsis prieš 
kiekvieną įsibrovėlį į jos že
mes! Štai kodėl reikia ame-
rikiečiams lietuviams sugy- 
vinti savo aukas Lietuvos 
Gynimosi Fondui. Visiems į- 
sidėmėtini šie reikšmingi 
kun. M. Krupavičiaus Mari
jampolėje pasakyti balan
džio 23 d. žodžiai:

„Mes prisimenam iš istori
jos menką epizodą — Mar
gio gynimąsi. Lietuviai išsi
žudė, bet nepasidavė vergu- 
vėn. Nes jie jautė, kad krau
jas, pralietas už laisvę, yra 
sėkla naujai laisvei įgyti. 
Didvyriška kova, nors ji ir 
pralaimėta, nereiškia, kad 
laisvė amžiams prarasta. 
Tauta, kuri nesiryžta ginti 
laisvės, yra neverta tos lais
vės. Mes tikim, kad tie mū
sų šautuvai, kuriuos perkam, 
bus atkreipti į tuos, kurie 
veršis į mūsų kraštą per sie
nas”.

Chicago. — Pirmadienį, 
gegužės 15 d., 10 vai. vak., 
rytų dienos šviesos taupymo 
laiku, National Broadcasting 
Co. perduos viso pusvalan
džio radijo programą, skiria
mą Lietuvai. Programą ruo
šia Carnation pieno bendro
vė.

Ši programa atvaizduos 
apsilankymą Lietuvos laiki
noje sostinėje, Kaune. Ji bus 
pradėta gražiuoju Preziden
to Smetonos maršu. Bus 
perduota gražios lietuvių 
melodijos, kurios girdimos 
Kauno Laisvės alėjoje, Me
tropolyje, Maironio namuo
se, Raudondvaryje ir Karo 
muziejuje.

Programą atliks Carna
tion orkestras. Ji bus už
baigta Lietuvos himnu.

Visi lietuviai kviečiami ne 
tik pasiklausyti, bet ir pra
nešti programos vadovybei 
savo nuomones dėl progra
mos paruošimo ir išpildymo.

SPAUDOS PRIEŽIŪRA 
SUŠVELNINTA

Kaunas; — Vidaus reikalų 
ministeris gen. Skučas spau
dos atstovams pareiškė, kad 
griežtos cenzūros nebus, 
nors ir bus prižiūrima spau
da valstybės gerovės sume
timais. Ministeris pasisakė, 
kad kritika bus pageidauja
ma, nes tai palengvins vy
riausybės darbą.

KLAIPĖDOJE PASIKORĖ
ŽYMUS NACIS

Klaipėda. — Šiomis dieno
mis Klaipėdos kalėjime pasi
korė Suhrau, buvęs Klaipė
dos krašto direktorijos na
rys. Direktorijoje jis atsto
vavo naciams.

Roma. — Šios savaitės 
pradžioje pranešta, kad pra
eitą savaitę Popiežius Pijus 
XII per savo nuncijus pasiū
lė Vokietijai, Anglijai, Itali
jai, Prancūzijai ir Lenkijai 
taikiai išspręsti esamus ne
sutarimus. Pranešta, kad 
Popiežius pasiūlęs savo tar
pininkavimą, jei visos pa
minėtos 5 valstybės sutiktų 
drauge tartis.

Šis pasiūlymas palankiau
siai sutiktas Italijoje. Vo
kietijoje pažiūrėta simpatin
gai, bet labai atsargiai; vo
kiečiai mano, kad tokioje 
penkių valstybių konferenci
joje, kuri įvyktų Vatikane, 
Vokietija su Italija būtų 
mažumoje. Lenkijos vyriau
sybė labiausiai atsargi to
kios konferencijos klausi
me, nes ji aiškiai numato, 
kad lenkai daugiausia nuo
laidų turėtų pareikšti. Pran
cūzai žiūri lyg ir palankiai, 
bet visą iniciatyvą palieka 
Lenkijai ir Vokietijai, ku
rios daugiausia suintere
suotos dabartiniu momentu. 
Pagaliau, prancūzai irgi la
bai atsargūs, nes bijo naujo 
Miuncheno. Juk pernai, kai 
susitarta dėl Čekoslovakijos 
apkarpymo, manyta, kad 
taika Europoje užtikrinta, 
bet ta sutartis pasirodė tik 
popierinės reikšmės.

Iš Vatikano pranešama, 
kad Popiežius nesiūlęs kon
ferencijos, tik per savo pa
siuntinius padaręs žygių, 
kad visi ginčai būtų spren
džiami taikiai, pasitarimais, 
o ne jėga. Gegužės 5 d. Po
piežiaus nuncijus Vokietijo
je lankėsi pas Hitlerį ir tu
rėjo su juo ilgą pasikalbėji
mą. Kiti Popiežiaus pasiun
tiniai lankėsi Varšuvoje, Pa
ryžiuje, Romoje ir Londone. 
Žodžiu, Popiežius panaudojo 
visą savo moralinę įtaką, 
kad tik būtų išvengta naujo 
pasaulinio karo.

NAUJAS TEATRO 
DIREKTORIUS

Kaunas. — Valstybės te
atro nauju direktorium švie
timo ministeris dr. L. Bis
tras paskyrė dr. Antaną 
Jušką, buvusį Vilniaus vada
vimo sąjungos pirmininką. 
Iki šiol teatro direktorium 
buvo V. Žadeika, kurs pasi
traukė.

RUMUNIJOJ BUS
RINKIMAI

Bukareštas. — Rumunijos 
vyriausybė paskelbė, kad 
birželio mėnesio 1 d. įvyks 
tautos atstovų rinkimai. 
Tautos atstovų rūmus suda
rys atstovai ir senatoriai. 
Pusė senatorių bus paties 
karaliaus skiriama.

Rinkimuose kandidatus iš- 
statys tik viena vyriausybės 
partija.

— Palangoje šiemet bus 
statomas viešbutis, kuriam 
lėšas duoda Kretingos ap
skrities savivaldybė. Staty
bos varžytines laimėjo ran
govas Ilgovskis, kurs sutiko 
pastatyti už 1 mil. 300 tūkst. 
litų.

Varšuva. — Po pusantrų 
metų neaiškių santykių su 
Sovietų Rusija, Lenkija šio
mis dienomis aiškiai palinko 
turėti glaudžius santykius su 
Sovietų Rusija, šiuo metu 
Varšuvoje lankosi Rusijos 
užsienio reikalų vicekomisa- 
ras Potemkin. Netrukus į 
Varšuvą atvyks Rusijos am
basadorius, kurio nebuvo 
nuo pernai.

Lenkų beveik oficialūs šal
tiniai paskelbė, kad Rusija 
turi būti drauginga Lenki
jai, nes Lykija nepritarusi 
Vokietijos planams pulti So
vietų Ukrainą ir Kaukazą. 
Šias žinias vokiečių spauda 
griežtai nuneigia, o maršalo 
Goeringo laikraštis paskelbė, 
kad Lenkija reiškusi sutiki
mą atiduoti vokiečiams Ko
ridorių, jei Vokietija pritar
tų Lenkijai užgrobti Lietu
vą.

Lietuvos Paviljonas Pa
saulinėje Parodoje šiomis 
dienomis baigiamas įruošti 
ir gegužės 14 d., sekmadienį, 
2 vai. popiet, bus iškilmingai 
atidarytas.

Atidarymo iškilmėse daly
vaus Lietuvos Nepaprastas 
Pasiuntinys ir Įgaliotas Mi
nisteris Povilas Žadeikis, 
Generalinis Komisaras Pa
saulinei Parodai Magdalena 
Avietėnaitė, General. Konsu
las Jonas Budrys, Pasauli
nės Parodos Komiteto na
riai, Lietuvių Komiteto na
riai, choras, benai ir t.t.

Atidarymo metu tvarką 
palaikys Am. Lietuvių Legi- 
jono Dariaus Girėno posto 
nariai. Dainų programą at
liks Apreiškimo par. choro 
ansamblis. Gros Angelų Ka
ralienės ir Apreiškimo para
pijų uniformuoti benai.

New Yorko ir apylinkės 
lietuviai prašomi gausingai 
susirinkti prie Lietuvos Pa
viljono, virš kurio plevėsuo
ja Lietuvos trispalvė vėlia
va. Lietuvos Paviljoną atra
sti labai lengva — visai arti 
Airijos, Sovietų Rusijos ir 
Rumunijos paviljonų. Jis y- 
ra Hall of Nations skyriuje.

PRĘZlteMSb ŲA^EIKA-
LAVO TAIKOS KA

SYKLOSE

Generolas Raštikis Lankosi Lenkijoje
Varšuva. — Gegužės 9 d. 

čia atvyko Lietuvos kariuo
menės vadas generolas Sta
sys Raštikis. Jį pakvietė 
Lenkijos kariuomenės in
spektorius, maršalas Smigly- 
Rydz. Lietuvos kariuomenės 
vadą lenkai sutiko labai iš
kilmingai.

Tą pačią dieną gen. Rašti- 
kį priėmė Lenkijos preziden
tas Moscicki ir suruošė jam 
pietus. Po to gen. Raštikis 
matėsi su Lenkijos užsienio 
reikalų ministeriu pulk. 
Beck.

Gegužės 10 d. gen. Rašti
kio garbei suruoštas kariuo
menės paradas. Vėliau gen. 
Raštikis apžiūrėjo įvairias

IŠKILMINGAI PAMINĖTA 
MOTINOS DIENA

Kaunas. — Gegužės 7 d. 
visoje Lietuvoje iškilmingai 
paminėta Motinos Diena. Ta 
proga užregistruota per 1,- 
500 gausingų šeimų, turinčių 
po daugiau kaip 10 vaikų. 
Gausios šeimos apdovanoja
mos, o neturtingos šelpia
mos.

NAUJAS PASKYRIMAS

Kaunas. — Vidaus reikalų 
ministerijos antru generali
niu sekretorium paskirtas 
savivaldybių departamento 
direktorius Barkauskas.

lenkų kariuomenės dalis.
Gen. Raštikio lankymosi 

proga lenkų spauda pažymi, 
kad prieš 500 metų lietuvių 
ir lenkų jungtinė kariuome
nė sumušė vokiečius ir iš
gelbėjo Rytų Europą nuo 
teutonų viešpatavimo. Laik
raštis „Goniec” šiaip rašo: 
„Dabar vokiečiai vėl žygiuo
ja į rytus; jie jau užgrobė 
Klaipėdą, bet tai nepalaužė 
lietuvių gynimosi pajėgos. 
Lietuviai gali remtis lenkų 
pagalba ginant savo nepri
klausomybę”.

Lenkų spaudos tonas aiš
kiai rodo, kaip svarbu len
kams turėti lietuvius drau
gingus. Jau neprisimenama, 
kaip pernai kovo mėnesį 
Varšuvoje lenkų minios įtū
žusiai šaukė, kad reikia už
imti Lietuvą. Šiandie jų 
spauda jau pripažįsta, kad 
Lietuvos nepriklausomybė 
reikalinga Lenkijos nepri
klausomybei užtikrinti.

Čia pažymėtina, kad gen. 
Raštikio kelionė yra grynai 
kaimyniško ir draugiško po
būdžio. Neseniai jis lankėsi 
Berlyne Hitlerio 50 metų su
kakties iškilmėse, kaip pa
ties Hitlerio pakviestas sve
čias. Dabar jis lankosi Var
šuvoje lenkų kariuomenės 
inspektoriaus maršalo Smig- 
ly-Rydz pakvietimu. Šią sa
vaitę Raštikis grįžta atgal į 
Kauną.

Washington. — Gegužės 9 
d. prezidentas Roosevelt pa
sikvietė pas save minkšto
sios anglies kasyklų savi
ninkų ir darbininkų sąjun
gos atstovus ir pareiškė sa
vo didžiausį norą, kad būtų 
pasiekta taika ko’greičiau
siai. Jis nurodė, kad iki ge
gužės 10 d. vakaro turi būti 
pasiektas koks nors susita
rimas, kad būtų pradėtas 
kasyklose darbas.

Dabartinis nesusipratimas 
atėmė darbą 460 tūkstančių 
darbininkų ir pakenkė vieša
jam gyvenimui. Dėl gresian
čios anglies stokos New Yor
ke labai sulėtintas susisieki
mas požeminiais geležinke
liais. Jei streikas tęstųsi il
giau, yra pavojaus, kad su
sisiekimas gali būti net vi
sai sulaikytas kuriam laikui.

BOLIVIJA SIŪLO ŽALIA
VAS VOKIETIJAI

Buenos Aires. — Čia suži
nota, kad Bolivijos vyriausy
bė nusiuntė savo prekybinį 
atstovą į Vokietiją; jam pa
vesta ieškoti vokiečių pagal
bos sunaudoti žibalo vers
mes, kurias Bolivija konfis
kavo iš amerikiečių Stand
ard Oil bendrovės. Už žibalą 
Bolivija nori gauti mainais 
pagamintų prekių, ypač ma
šinų. Bolivai nori įsteigti 
Paragvajuje žibalo valymo 
vietovę, iš kurios paruoštas 
žibalas per Argentiną būtų 
persiunčiamas į Vokietiją.

Bolivijos dabartinis prezi
dentas Busch yra vokiečių 
kilmės; neseniai jis pasiskel
bė diktatoriumi, paleido tau
tos atstovų susirinkimą ir 
pasisakė valdysiąs taip, kaip 
jam geriausiai atrodysiu.
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ŽMOGAU, MANO BROLI!
NAUJAUSIOS ŽINIOS

Motinos Diena

ĮVAIRIOS ŽINIOS

jų negauta jokio

IŠ TĖVŲ ŽEMĖS

į suol
EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

valsty-

— Ukmergės .klebonu pa-

_____

IŠAIŠKINTA DIDELĖ 
ŽMOGŽUDŽIŲ GAUJA

stuk 
žius

vadas
Rydz-

•2.00
•1.10
•2.75
•1.50

sąlygoms esant,
Vilniaus krašto

O, žemės valdove, garbės savo verge, 
Pažvelk susikaupęs į praeitą kelią! 
Kas liko po kardo, kur laisvę jis vergė? 
Tik skausmą ten rankos į Viešpatį kelia...

Kas nori pigiai nupirkti 
namą, gali jį gauti Bath 
Beach. Namą nusipirkęs, tu
ri pasiimti, nes tuo namų 
ruožtu vedamas vieškelis.

tik 
nelei

Jau kartą pasaulį nuliūdino kryžius, 
Bet kryžius tas buvo — kančioms nugalėti. 
O Šiandien, žmogau, tu nuo jo nusigrįžęs, 
Nenori jam lenktis nei brolio mylėti.

Gegužės 27 d. bus atida
ryta 4 didžiausi Brooklyno 
prūdai, kur vasaros laiku 
bus galima maudytis.

Tiek kraujo jau žemės krūtinė prisiurpus, 
Tiek motinų ašarų žemėje tviska!...
Žmogau, mano broli, kam kardo tau šiurpas? 
Tiesk ranką į kryžių, kurs meile nutvisko!...

Žmogau, mano broli, žmogau, mano drauge; 
Vistiek kas esi tu, romėnas ar žydas, 
Visi mes sudarom žmonijos čia draugę, 
Visus mus nuskaidro tik meilė pražydus.
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atlikt 
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LIETUVOS MOKYTOJŲ 
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Ir žvaigždės, kaip akys iš dieviško mito, 
Ir varpas, prabilęs velykiniais rimais, 
Mums šaukt nepaliauja: mylėkim viens kitą! — 
Ir žengsim kaip Kristus šios žemės arimais...
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Gyvybę nešančio gegužės mėnesio antrą sekmadienį šio
je šalyje minima Motinų Diena, paskirta motinoms pa
gerbti, joms meilę pareikšti, jas tinkamai įvertinti, ši 
šventė dar visai nauja, kilusi tik po Didžiojo karo, bet jau 
plačiai, visame pasaulyje, susilaukusi savo teisių. Gražiai 
ši diena minima Lietuvoje, tik ten jai paskirtas gegužės 
pirmas sekmadienis.

Ypatingai lietuvių tautoje turi būti gerbiama motina.
Mūsų istorija pilna garbingų liudijimų apie lietuvės moti
nos nuopelnus savo tautai. Lietuvė motina nevengė mo
tinystės pareigų. Lietuvė motina sunkiausiais tautai lai- 

_ kais budėjo prie naujagimio lopšio ir liūliavo savo vaikutį 
lietuviškomis meliodijomis. Kai rusas prispaudėjas glem
žė lietuviui teisę* skaityti ir rašyti lietuviškai, motulė prie 
verpimo ratelio slaptai mokė savo kūdikius lietuviško žo
džio.

Lietuvė motina labai brangi ir Katalikų Bažnyčiai. Kai 
svetimas pavergėjas vertė lietuvį išsižadėti savo tikybos, 
siūlydamas geresnes gyvenimo sąlygas, lietuvė motina ir 
švelniu glamonėjimu, ir maldaujančiu žodžiu, ir motiniško
mis ašaromis lydėjo savo vaikus, stiprindama juose ištiki
mybės jausmus katalikų tikybai. Lietuvė motina visur ir 
visada palaikė brangius tikybinius papročius, kurie tvirti
no tautoje dorovę, tą nepalaužiamą tautos ryžtingumo pa
grindą.

Lietuvė motina nepaprasta savo tautos gynėja. Ji stro
piai ir nedvejodama padėjo savo vyrui ir sūnui, nešusiems 
draustą lietuvišką spaudos žodį iš Prūsų; ji laimino ne
priklausomybės laikais savo vyrą ir vaikus, išėjusius į ka
ro lauką šventai kovoti dėl savo šalies laisvės. Lietuvė 
motina, tautai atgavus nepriklausomą gyvenimą, atidavė 
savo visas jėgas, kad kraštas eitų ir klestėtų kūrybingos 
pažangos keliais.

Lietuvė motįna labai svarbi ir išeivio gyvenime. Lietu
ve motini savo laiškais,' kad ir dažnai berašte, kitų pagal
ba, nuolat primindavo toli iškeliavusiam vaikui pasilikti 
ištikimu savo tikybai, savo šalelei, savo broliams lietu
viams. Ir šiandie lietuvė motina giliai rūpinasi, kad jos 
vaikas išeivis nenutrauktų ryšio su savo tauta, su Lietuva. 
Prieš šiuos žodžius rašančio akis spindi lietuvės motinos 
laiško jautrūs žodžiai: „Labai noriu, kad Lietuva niekada 
neišnyktų iš tavo širdies”.

Lenkdami galvas savo mylimai, žilagalvei Motulei, pasi
rūpinkime, kad jos likusios gyvenimo dienos turėtų ko 
daugiausia džiaugsmo. Tie, kurie jau neturi laimės 
džiaugtis gyva motina, lai kreipia maldas pas Aukščiausį, 
kad Jis savo malone leistų amžinai džiaugtis drauge su ja 
niekada nepranyksiančiame pasaulyje.

— Kultūros Fondo ir jo 
tarybos įstatymų projektai 
jau ruošiami.

— Ministerial Sutkus, Bis
tras, Tamošaitis, Skučas 
provincijos visuomenei darė 
pranešimus. Krašte nuotai
ka pakilusi.

— Gyvybių atėmimų 1937 
metais buvo 485, pernai 483; 
daugumas nusikaltimų poli
cijos išaiškinta. Dešimtą da
lį minėtų nusikaltimų suda
ro pavainikių kūdikių nužu
dymai. Kūną sužalojimų bei 
smurto asmeniui pernai už
registruota 5,557.

— Krepšinio tarptautinėse 
rungtynėse Lietuvoje pasi
žadėjo dalyvauti Lietuva, 
Latvija, Estija, Prancūzija, 
Lenkija, Vengrija ir Italija.

Kaunas. — Lietuvių mo
kytojų gausiame suvažiavi
me kalbas pasakė ministeris 
pirmininkas gen. Černius ir 
švietimo ministeris dr. L. 
Bistras. Mokytojai apsvars
tė eilę klausimų, liečiančių 
mokytojų darbo sąlygas bei 
pareigas. Mokytojai dėl da
bartinės tarptautinės ir Lie
tuvos padėties priėmė tokį 
nutarimą:

„Šiuo laiku, kada teisės ir 
gerų žmonijos papročių ne
bepakanka tautų laisvei ga
rantuoti ir apsaugoti, kada 
netikėtas ‘ ir staugus priešų 
įsiveržimas taikingą ir ra
mią tautą gali priversti

— Sklandymo mokykla, 
netekus Klaipėdos krašto, 
steigiama Zarasuose. Pir
miau tokia mokykla buvo 
Nidoje.

— Dr. Norkaitis, kuris ve
da Lietuvos Vokietijos pre
kybos derybas, buvo Kaune 
painformuoti vyriausybę ir 
vėl grįžo į Berlyną-

— Vidaus ir žemės ūkio 
ministerijų tarnautojai pri
siekė' tautai ir valstybei. Da
bar visi valstybės tarnauto
jai turės prisiekti ar iškil
mingai pasižadėti ištikimai 
dirbti savo tautai ir 
bei.

— Kariuomenės 
gen Raštikis, gen.
Smigly kviečiamas, šią sa
vaitę lankėsi Varšuvoje.

— Karininkų Ramovės su
važiavime, kuriame dalyva
vo prezidentas Smetona, 
min. pirmininkas J. Černius, 
kariuomenės vadas gen. Raš
tikis, Ginklų Fondui paskir
ta dešimt tūkstančių litų.

— Arkliavagių gauja, kal
tinama pavogusi ir pardavu
si didelį skaičių arklių, ati
duota teismui. Kaltinamų 
priešaky yra Kėdainių darbi
ninkas žydas Salauskis, kurs 
slėpdavęs pavogtus arklius.

— Vilniaus lietuvių Vy
tauto D. gimnazijos tėvų ko
mitetas nusiuntė platų pa
reiškimą Lenkijos švietimo 
ministeriui, prašydamas su
grąžinti šiai mokyklai vals
tybinių mokyklų teises. At
sakymo dar negauta.

— Politinių kalinių reika
lu grupė visuomenės veikėjų 
paruošė amnestijos įstatymo 
projektą ir įteikė teisingumo 
ministeriui. Šnipams ir vals
tybės išdavikams amenstijos 
nesiūloma.

— Žemės ūkio statybai 
pernai vyriausybė davė pusę 
milijono litų; įvairiomis pa
šalpomis vyriausybė padėjo 
ūkininkams reikalingesnius 
trobesius įrengti.

— Mokytojų sveikatą pa
tikrinus, rasta, kad dešimty
je apskričių džiova serga 
190 mokytoju, kurių apie 90 
procentu nei nežinoję, kad 
serga džiova.

— Lietūkio bendrovė per
nai turėjo 110 milijonų litų
apyvartą; bendrovės šuva-j še cemento fabriko statybos 
žiąvimas bus gegužės gale, projektą.

— Gen. Černius, ministe
ris pirmininkas, gausingame skirtas kun. S. Telksnys, iki 
verslininkų suvažiavime pa- šiol buvęs Kurklių klebonas, 
žadėjo remti lietuvių įsigalė- Naują kleboną ukmergiškiai 
j imą versluose. pasitiko labai iškilmingai.

Rungtynės dėl Europos čem- į griebtis ginkjo savo laisvei 
pijono vardo įvyks gegužės1^ kultūrai ginti, lietuvis 

i mokytojas, suprasdamas ir 
Kauno' jausdamas savo pareigas tė

vynei, laisva valia ir patrio
to sąžine pasiryžo didžiąją 
savo energijos ir pastangų 
dalį paskirti atspariam ir 
atkakliam lietuviui kovoto
jui ugdyti.

„Siekdamas šio tikslo, 
lietuvis mokytojas savo dar
bą taip tvarkys, kad paruoš
tų tautai jaunuomenę taip 
drausmingą, tvirtavalę, drą
sią ir aktingą, stiprią ir at
sparią dvasiniai ir fiziniai, 
jau įpratusią vartoti ginklą 
ir pasiryžusią be atodairos 
ir apskaičiavimų kovoti už 
savo tautos laisvę, tiesą ir 
gėrį.

„Tatai pareikšdamas, lie
tuvis mokytojas kviečia vi
sus lietuvius, ypač savo auk
lėtinių tėvus, šią pareigą at
liekant jam pritarti ir padė
ti”.

21 — 28 d.d.
— Vilijampolėje, 

priemiestyje, leista statyti 
sidabrinių daiktų dirbtuvę.

— Arklių į Lietuvą nuo 
1922 iki 1938 metų įvežta 
1396, už kuriuos sumo
kėta užsieniui per 3 milijo
nus litų. Užsieniui gi per tą 
laiką Lietuva pardavė 252,- 
229 arklius, už kuriuos gavo 
133 milijonus litų.

— Vytauto D. universite
to humanitarinis fakultetas 
Latvijos universiteto profe
soriui Balodžiui suteikė isto
rijos garbės daktaro laipsnį.

— Motinos dieną (gegužės 
7 d.) Lietuvoje paminėta la
bai iškilmingai; šventės mi
nėjimui vadovavo 50 orga
nizacijų. Pradedant Motinos 
švente (gegužės pirmu sek
madieniu), tinkamai pami
nėta šeimos savaitė.

— Vyriausybė įsakė vi
soms įstaigoms iki gegužės 
20 d. pristatyti kitiems me
tams numatomų išlaidų są
matas.

— Skiepijimas nuo raupų 
organizuojamas visoje vals
tybėje; kur nėra sveikatos 
punktų, ten atvyks atsiųsti 
gydytojai.

— Vyriausybė jau sudarė 
ir Krašto Statybos Komite
tą, kurio laukia svarbūs dar
bai. Komitetas rūpinsis pla
ninga krašto statyba. Į ko
mitetą pakviesti žymūs inži
nieriai, architektai ir t.t. 
Tarp paskirtųjų yra vienas 
jaunesnių inžinierių, Ad. Do
maševičius, universiteto asi
stentas, kurs neseniai paruo-

Vilnius. — Lietuvai ir 
Lenkijai užmezgus politi
nius, ekonominius ir kultūri
nius santykius, Vilniaus kra
što lietuvių gyvenime junta
ma daugiau ramumo: dabar 
jau rečiau pasitaiko kratos, 
tardymai, baudos ir suėmi
mai. Tačiau lietuvių organi
zuotame gyvenime sąlygos 
nė kiek nekitėją. Jau antri 
metai, kai tebėra uždarytos 
šios lietuvių draugijos: 1) 
Tautinis Vilniaus Lietuvių 
Komitetas, 2) Lietuvių Mok
slo Draugija, 3) Lietuvių 
Labdarybės Dr-ja, 4) Lietu- 
vių Šv. Kazimiero Dr-ja, 5) 
Lietuvių Ūkio Dr-ja, 6) Lie
tuvių Mokytojų Sąjunga, 7) 
Lietuvių Švietimo Draugija 
„Rytas” Vilniuje, 8) Lietu
vių Švietimo Draugija „Ry
tas” švenčionvse, 9) Lietu
vių Sporto klubas, 10) Šven
čionių Lietuvių Gimnazija.

Tiesa, vietoj uždarytos 
Lietuvių Mokslo Draugijos 
dabar Vilniuje yra įsteigta 
Lietuvių Mokslo Mylėtojų 
Draugija, bet ji dar tebėra 
tik popieriuje. Senos Mokslo 
Draugijos turtas vis dar te
bėra valdinio kuratoriaus 
žinioje. Lenkų oficialių įstai
gų duoti pažadai — įsteigus 
naująją draugiją atiduoti 
senos draugijos turtą — vis 
dar neišpildo.

Kitų uždarytų draugijų li
kimas dar labiau neaiškus. 
Jas visas valdo valdiniai ku
ratoriai su savo valdinin
kais, kurie tų draugijų są- 
skaiton kaskart vis daugiau 
padaro skolų.

Šių draugijų atidarymo 
reikalu ne kartą Vilniaus 
lietuvių visuomenės atstovai 
darė žygius Vilniaus vaiva
dijos įstaigoje ir Varšuvos 
ministerijose, tačiau iki šiol 
nesusilaukta jokių teigiamų 
pasėkų. Taip pat buvo rašy
ti memorialai Lenkijos pre
zidentui ir ministeriui pirmi
ninkui. Iš 
atsakymo.

Tokioms 
kurį laiką
lietuvių visuomenė buvo nu
tilusi — nustojusi vilties ką 
nors laimėti, ji nebedarė jo
kių žygių. Bet dabar ir vėl 
ima bandyti. Turėdama gal
voje paskutiniu laiku sušvel- 
nėjusį lenkų spaudos toną ir 
kai kurių įtakingesnių lenkų 
palankesnį tuo reikalu nusi
statymą, Vilniaus lietuvių 
visuomenė pabandė dar kar
tą paklabenti Varšuvos val
dinių įstaigų duris. Balan
džio gale į Varšuvą išvyko 
lietuvių delegacija, kurią su
darė K. Stašys, kun. K. Čibi
ras ir red. R. Mackevičius. 
Ji ten buvusi sutikta labai 
palankiai, bet ar bus kokių 
vaisių, netrukus pamatysi
me.

Londonas. — Čia gauta ži
nių, kad netrukus Vokietija 
sudarys prekybinę sutartį 
su Ispanija.

Berlynas. — Vokiečių 
spauda sustabdė įžūlią pro
pagandą prieš lenkus. Tono 
sušvelninimas aiškinamas, 
kaip Italijos užsienio reika
lų ministerio Ciano patarimo 
padarinys.

Roma. — Gegužės 10 d. 
čia atvyko Jugoslavijos re
gentas (valdytojas) kuni
gaikštis Povilas su žmona ir 
artimais palydovais. Svečius 
stotyje pasitiko karalius ir 
Mussolini.

Stokholmas. — Švedija, 
Norvegija, Danija ir Suomi
ja nutarė nepriimti Hitlerio 
siūlymų sudaryti nepuolimo 
sutartis su Vokietija. Kiek
viena šių valstybių atsakys 
Vokietijai atskirai.

Varšuva. — Lenkų resto
ranai nebepardavinėja vokiš
ko alaus. Lenkijos pasieny 
vokiečiai įrengė kai kur di
delius garsiakalbius propa
gandai. Lenkai į tai atsakė 
irgi garsiakalbiais ir dabar 
pasienio gyventojai vietoj 
pranešimų girdi tik triukš
mą.

Keliaukite į Lietuvą
PER
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— Pradžios mokyklų nau
jų namų statyba vykdoma 
visu tempu, šį mėnesį stato
mi nauji namai didelėms 
Tryškių ir Pasvalio pradžios 
mokykloms.

— Darbininkams paleng
vinti gauti darbą, prie vi
daus reikalų ministerijos į- 
steigta darbininkų samdymo 
ir pervežimo agentūra; dar
bininkai bus pervežami į tas 
vietas, kur jų trūksta. Dau
giausia ūkininkams darbi
ninkų trūksta Lietuvos šiau
rėje, kur ir geresnis darbi
ninkams atlyginimas.

— Radviliškio kautynėse 
žuvusiems kariams netrukus 
bus pastatytas paminklas. 
Buvo paskelbtas konkursas, 
kurį laimėjo skulptorius B. 
Bučas, gavęs pirmą ir antrą 
premijas. Šiemet literatūros 
premiją laimėjo jo žmona, 
Salomėja Nėris Bačinskaitė.

— Kražių apylinkės gy
ventojai labai susirūpinę at
gauti gimnaziją, kurią per
nai vyriausybė uždarė. Gim
nazijai yra geros patalpos. 
Kražiečiai pasiryžę patys 
pagelbėti vyriausybei išlai
kyti gimnaziją, jei tik ją 
jiems grąžintų.

— Priverčiamo darbo sto
vykloje visai sumažėjo poli
tinių kalinių skaičius; ba
landžio gale ten buvo tik 11 
asmenų; visi jie komunistai.

— M. Urbšienė, užsienio 
reikalų ministerio žmona, 
šiomis dienomis išleido kny
gą apie vokiečių okupaciją 
Lietuvoje, paduodama labai 
įdomių ir istorijai vertingų 
duomenų.

Lockport, N. Y., teisėjas, 
priimdamas kandidatus į A- 
merikos piliečius, paklausė 
italo Gulasci, dėl ko jis nori 
pilietybės. Gulasci atsakė, 
kad jis norįs eiti žuvų gau
dyti. Teisėjas, pagalvojęs, 
pasakė: „Jeigu jau taip nori 
žuvų gaudyti, tai dar geriau , 
pasimokyk Amerikos istori
jos ir kai pramoksi, tai galė
si gauti Amerikos pilietybę 
ir žuvims gaudyti leidimą".
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Philadelphia. — Jau kuris 
laikas policija aiškina nepa
prastai didelę nusikaltėlių 
gaują kuri žudydavo žmo
nes nuodijimu, užmušimais 
ir kitomis priemonėmis, kad 
galėtų savo naudai surinkti 
apdraudos mokesčius. Mano
ma, kad pasipelnymo tiks
lais nužudyta apie 200 asme
nų. Jau daug kūnų atkasta, 
padaryti skrodimai ir nusta
tyta nunuodijimai aršeniku 
ir kitos rūšies nuodais.

Nepaprasto pasipiktinimo 
sukėlė visuomenėje surasti 
daviniai, kad kelios moterys 
yra nunuodijusios savo vy
rus ir po to gavusios gražias 
apdraudos sumas. Suimtųjų 
tarpe yra vienas gydytojas, 
kurs bendradarbiavęs savo 
patarimais ir duodamas nuo
dų. _____________

PASITRAUKĖ TEISĖJAS

Vienas iš Karo departa
mento tarnautojų pasakė, 
kad, jeigu J. A. V. reikėtų 
kariauti, 3 mėnesių metu bū
tų prirengta milijonas karei
vių. Amerika turinti tokių 
karo pabūklų, kokių pasaulis 
karo laiku nei sapnuoti ne
sugebėtų.

Italas De Ramo, norėda
mas sumušti savo draugą, 
drožė kumštimi į galvą; lai
mei draugas pasileinkė, tai 
De Ramo kumštis pataikė į 
National City Banko langą, 
kuris sušaukė Holmes detek
tyvus ; De Ramo pakliuvo į 
belangę. Dabar laukia teis
mo.

New York. — Aukščiausio 
New Yorko teismo teisėjas 
Lauer atsistatydino po to, 
kai prieš jį paduotas guber
natoriui skundas, reikalau
jant jį pašalinti iš tarnybos. 
Tai padaryta ryšium su įvai
rių brangenybių įvežimu iš 
Europos skandalu, kurin įvel 
ta jo žmona. Už šmugelį tei
sėjo Lauer žmona nubausta 
kalėjimu ir pinigine bauda.

Betyrinėjant buvusios by- ( motorlaiviu 
los smulkmenas paaiškėjo 
aplinkybė, kad ir teisėjas 
galėjo pagelbėti savo žmonai 
apgaudinėti muitinės valdi
ninkus. Teisėjo pareigose 
Lauer yra išbuvęs per 30 
metų.

MINISTERIAI VAŽINĖJA

Kaunas. — Visoje Lietu
voje nuolat rengiami gausūs 
visuomenės susirinkimai, į 
kuriuos mielai kviečiami ir 
laukiami naujos vyriausybės 
nariai su pranešimais. Visur 
visuomenė turi progos atvi
rai pareikšti savo pageidavi
mus ir linkėjimus vyriausy
bei. Daugiausia provinciją 
su pranešimais lanko minis
terial Bizauskas, Bistras, 
Krikščiūnas, Musteikis ir 
Tamošaitis.
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Šiais metais pirmoji Ame
rikos lietuvių ekskursija į 
Lietuvą švedų Amerikos Li
nija išplauks iš New Yorko 
gegužės 31 d. per Gothen- 
burgą, Švediją, moderniu 

i „Gripsholm”. 
Keleiviai vykstą šiuo laivu 
bus iškeldinti tam uoste, 
kuris bus parankiausias ir 
patogiausias, o iš ten perve
žami į Kauną, ši ekskursija 
tinka keliauti į Lietuvą vi
siems keleiviams, kurie nori 
parvykti pačiu gražiausiu 
laiku Lietuvoje — pavasarį.

Antroji ekskursija iš
plauks liepos 1 d., taip pat 
„Gripsholm” laivu, per Go- 
thenburgą — Stockholmą ir 
iš čia „Marieholm” laivu į 
parankiausią ir patogiausią 
uostą, iš kur pervežami į 
Kauną. Antrai ekskursijai 
vadovauja Vladas Mučins- 
kas, lietuvių skyriaus vede- I 
jas. Antra ekskursija tinka i 
tiems keleiviams, kurie turi 
šeimas ir jos lanko mokyk
lą.
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Gegužės 12 d., 1939 m.

Kun. A. Sabaliauskas

Indijos Gyventojai

AMSTERDAM 
land-Amerlca Line

iks iš New Yorko

23 d., 11*39 
skurslja Į Lietuvą 

terdamą
iš New Yorko: 

-------- Gegužės 13, 
--------Gegužės 20, 
---------Birželio 3

AM — Birželio 13

•----------Birželio 17

----------- BiiMlto 
reikalais kreipkitės
mūsą autorizuotus

(Iš lietuvio misijonieriaus 
knygos „1OOO paslapčių ša
lyje”, kurią išleido šv. Kazi
miero dr-ja).
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(Tęsinys)
Misijonierius valgo vienas 

ir uždaromis durimis, kad 
niekas iš čiabuvių jo nema
tytų; mat, toks jau kastų 
paprotys — valgymas, kaip 
ir tualetas, laikomas grynai 
asmeniniu, privačiu dalyku. 
Apie misijonierių visur visą 
dieną įvairiais reikalais at
ėję laukia ištisas valandas 
ir krikščionys ir pagonys. 
Jokiu būdu negalima jų atsi
kratyti ir likti vienui vienam 
kiek laisviau atsikvėpti. Bet 
kai pasakai: — eikite sau, 
dabar turiu valgyti, — visi 
paskubomis sustoja ir, nė 
žodžio netarę, skirstosi.

Skaitytojui gal tai atro
dys juokinga. Bet kiek kar
tų kaimuose norėdavau pasi
stiprinti atsinešta konservų 
dėžutėje mėsa, tiek kartų 
man tekdavo už’darinėti ko
plytėlės langines ir duris ir 
ten, į kampą nusisukus, kad 
kas kartais nė per plyšį ne
pamatytų, paskubomis val
gyti. Sakau koplytėlėje, nes 
joje paprastai misijonierius 
ne tik pamaldas laiko, bet 
ilsisi ir miega. Tos koplytė
lės dažnai esti molio krėstų 
sienų ir šiaudais dengtu sto
gu klojimai, kurių kurtinyje 
stūkso iškeltas medinis kry
žius.

Mandagumas
Kaip kiekvienam pirmą 

kartą atvažiavusiam misi j o- 
nieriui, taip ir man pirmąjį 
mėnesį teko pabūti naujoku 
pas vieną gerai kraštą ir 
žmones pažįstantį kunigą, 
kuris, bemokydamas vietinės 
kalbos, tuoj duoda ir nuro
dymų, kaip reikia elgtis, vie
nam atsidūrus tarp indų, 
žodžiu, svarbu susipažinti ir 
apsiprasti su naujomis, vi
siškai skirtingomis manda
gumo taisyklėmis.

Pats patyręs galiu ir ki
tam pasakyti, kad būtų ne 
tik nemandagu, bet stačiai 
neleistina vartoti nosiai ska
relę; jų papročiu tai reikia 
atlikti kairiosios rankos pir
maisiais dviem pirštais. Va
žiuojant traukiniu, ypač tre
čiąją klase, visai nereikia 
stebėtis matant piliečius be- 
teškiant nešvarumus per 
langelį, pirštus gi besivalant 
į suolą ar į sieną. Keliauda
mas paprastai demokratiš
kai, trečiąja klase, vis pasi
imdavau su savimi paklodę, 
kuria užsitiesdavau suolą, 
kad nesusitepčiau balto su- 
tono.

Svečiuose ar kompanijoj, 
ryžių su visokiomis marma
lynėmis privalgius ir vidu
rius pučiančių rūgusių pasu
kų atsigėrus, reikia (dova
nokite už gryną tiesą) gar
siai riaugėti; ir tokiu būdu 
— ne žodžiais, bet veiksmu 
įrodyti, kad valgis buvo gar
džiai pagamintas.

Vyras viešai niekuomet 
negali kalbėti su moterimi, 
net ir su savo žmona. Klaus
ti vyrą apie žmonos sveika
tą ir pan. būtų didelis užga- 
vimas. Žmona ir šiaip mote
riškė, įėjus vyrui į trobą, 
tuoj bėga pasislėpti. Nuėjęs 
net į aristokratiškas šeimy
nas svečiuose, niekad nema
čiau ir negalėjau pasveikinti 
šeimininkės. Jei kartais mo
teris ateina pas misijonierių, 
tai kalba ir atsako, skraiste 
veidą užsidengusi ir į sieną 
nusisukusi.

Einant į trobą, sandalus

reikia palikti lauko pusėje, 
prie buto, ir į vidų įeiti ba
sam. Tą patį reikia padary
ti, norint įeiti į pagonių 
šventyklas. Kastos krikščio
nys į bažnyčios vidų irgi 
niekuomet neina apsiavę: 
papades palieka šventoriuje. 
Užtat kai kurie kunigai ne 
tik čiabuviai, bet ir europie
čiai kai kuriose bažnyčiose 
eina laikyti mišių arba visai 
basi arba tam tikrais įvai
riomis spalvomis išsiuvinė
tais drobiniais bateliais. Aš 
darydavau, kaip pasitaiky
davo: kur būdavo daugiau 
krikščionių parijų, ten, kad 
ir su batais eisi prie alto
riaus — nieks nieko nesa
kys; bet kur būdavo aukštos 
kastos katalikų, ten, norėda
mas prie jų skonio ir cere
monialo prisitaikyti, laiky
davau mišias ar visiškai ba
sas ar Indijos „liturginiais” 
apavais.

Susitikus su draugu ar pa
žįstamu, kad ir raudonas jis 
būtų, kaip ridikas, reikia 
klausti, ko taip blogai atro
dąs, ar nesirgęs, kokia ne
laimė ištiko ir t.t.... Pasigė
rėjimas geru sveikatos sto
viu ar gražiu namu ar gerai 
užderėjusiais javais būtų lai
koma pavydo ženklu.

Skaudžiausias užgavimas 
— tai nutraukti kitam nuo 
galvos turbaną (kepurę) ir 
paleisti ar bent žadėti pa
leisti odine šliure. To gana, 
kad kaltininkas būtų paša
lintas iš kastos ir įstatymais 
nubaustas.

Yra dar daug ir kitų tai
syklių, kurių laikosi pagonys 
įvairiais atvejais ir visiškai 
privatinio pobūdžio reika
luose, bet jų mūsų krikščio
niška dvasia ir išauklėjimas 
neleidžia kelti aikštėn.

(Galas)

MINTIS

Ką matom?
Nuo ankstyvaus ryto iki 

žvaigždėtos nakties pro akis 
plaukia daugybė paveikslų. 
Yra pasakyta, kad matom 
tai, ko norim. Matymas yra 
pasirinkimas. Matom tuos 
dalykus, kurie mus domina. 
Nelaimės liudytojai įsidėmi 
visai skirtingas smulkme
nas. Siuvėjas gali smulkme
niškai atpasakoti apsirengi
mą vairuotojų, mašinistas 
žinos, koks buvo automobi
lis. Taigi, kiekvienas mato 
tą, kuo domisi.

Ką mes matom kasdieni
niame gyvenime? Ar matom 
vietelę, kurioj būdami galim 
linksminti kitus? O gal gy
venimas atrodo monotoniš
kas?

Ką matom, tai pareina 
nuo kiekvieno norų. Jei ieš
kosime gražių ypatybių kiek
viename pažįstamame, tai ir 
rasim jų labai daug. Ar ma
tai gamtos grožybes? Jei 
turėtum tik melsvą dangaus 
grožį', tai irgi būtų didelis 
turtas. Naktį visa panora
ma žvaigždėmis ir planeto
mis nusėta atsidengia prieš 
akis. Ar matom?

Ar matom žmogaus pa
žangą? Pažanga yra, nežiū
rint klaidų, kurios kiekvie
name žmogaus veiksme eg
zistuoja. Ką matysi savo gy
venime? Gali pasirinkti — 
ar gudriai, ar ne, bet tai, ką 
sieksi ir tai, ką gerbsi, atsi
ras tavyje.

Valerija Jakštaitė.

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

AMERIKA

Ginklų vajaus metu visa Lietuva sujudo stipriau apgin
kluoti karius bei šaulius. Aukos ginklais įteikiamos ati
tinkamomis iškilmėmis. Vaizdely matome tris gimnazis
tes, savo aukomis nupirkusias ir įteikiančias kariams 
šautuvą.

Klaipėdiečių Nuotaikos
Vienam Amerikos lietu

viui, pernai buvusiam Lietu
voje, kur jis aplankė lietuvį 
klaipėdietį ūkininką, su juo 
susipažino ir susidraugavo, 
klaipėdietis taip rašo (spau
sdinamos tik ištraukos):

„Mielas Tautieti, dar nėra 
metų, kai mes matėmės, o 
tiek pergyventa, tiek įvykių 
mūsų gyvenime, kad atrodo 
visas amžius praėjo nuo 
Tamstos gražaus atsilanky
mo. Vytauto Didžiojo gim
nazijos gražiuose rūmuose, 
kuriuose mudu lankėmės, 
kur Tamsta skaitei gražius 
žodžius „ir šviesa ir tiesa 
mūs žingsnius telydi”, — 
dabar susigrūdę vokiečių ka
reiviai, mokykla išvaikyta, 
šviesos židinys paverstas ka
reivinėmis... Radijo stoties 
bokštuose, kuriuos pastatė 
Lietuvos vyriausybė, plevė
suoja nebe mūsų, bet vokie
čių vėliava, su svastika. Iš 
stoties jau nebegirdime lie
tuviškos kalbos ir dainos, o 
vien tik vokišką agitaciją.

„Klaipėdos užėmimas įvy
ko kovo 23 dieną. Viskas ėjo 
gana tvarkingai. Tik žydij 
sinagogos tos dienos rytą 
jau visos buvo išdaužytos: 
knygos, baldai, žvakidės, 
langai ir durys viskas gulėjo 
gatvėse. Per keletą dienų 
niekas nematėme nei vieno 
žydo. Dar ir dabar Klaipėdo
je visos žydų krautuvės už
darytos, užantspauduotos.

„Visos lietuviškos mokyk
los ir vaikų darželiai užant
spauduoti, nežinia kada jas 
atidarys ir ar atidarys. Di
delė dalis lietuvių mokytojų 
pabėgo į Didžiąją Lietuvą.

„Visų nuotaika prislėgta. 
Nesijaučia gerai niekas. Sa
vo ūkyje turėjau keletą dar
bininkų iš Žemaitijos. Jų čia 
visi stambesnieji ūkininkai 
turėjo, bet dabar ir darbi
ninkai palengva palieka mū
sų laukininkus. Vakar iš 
mano ūkio du darbininkai iš
vyko. Klausiau jų, kodėl jie 
vyksta, juk aš algą mokėsiu 
neblogą, galės pas mane gy
venti, bet jie atsakė: „ge
riau alkani būsime, bet lais
vai gyvensime”.

„Kai vokiečiai čia užėjo, 
tai visą savaitę ’negalėjome 
gauti cukraus. Dabar jau at
vežė iš Vokietijos, bet jis 
dvigubai brangesnis, negu 
seniau buvo.

„Mūsų prekybos laivai da
bar plaukioja iš Liepojos 
uosto. Nors ir davė vokie
čiai mums laisvą zoną Klai
pėdoje, bet tuo tarpu nesi- 
naudojame. Liepoja džiau
giasi, o Klaipėda pyksta.

„Namų savininkai Klaipė
doje ir kituose miestuose 
tiesiog iš proto kraustosi, 
kad visi butai tušti ir pagal 
vokišką patvarkymą nevalia 
savo namų butus išnuomoti 
kam nori ir kaip nori. Taigi, 
visas gyvenimas paraližuo- 
tas, visi nuleidę galvas. 
Nors čia ir tikinama, kad 
ateityje bus geriau, bet nie
kas tuo netiki: nei ūkinin
kai, nei darbininkai, nei lie
tuviai, nei vokiečiai ir net 
patys vokiečių valdininkai 
tuo nesidžiaugia.

„Mieste ir visame krašte 
nemaža kariuomenės. Aplink 
Klaipėdą kasami. didžiuliai 
apkasai, statomos patran
kos. Atrodo, kad ir mūsų 
naujieji valdovai kažin ko 
neramūs... Bijo ko nors. Ma
nau, kad labiausiai bijo pa
čių gyventojų, kurie prisi
mins visuomet gražius aukso 
laikus, kai čia buvo lietuv
ninkų valdžia.

„Visoje Europoje dabar 
dangus niaukiasi. Visi ran
kas nuleidę, sunku pradėti 
bet kuris rimtesnis darbas. 
Visur laukiama perkūni- 
nijos...”

Taip rašo lietuvis ūkinin
kas iš Klaipėdos krašto.

Long Islandietis.

New Yorke ir Brooklyne 
žydai pradėjo atakuoti par
davėjus žurnalo „Social Jus
tice”, kurį leidžia kun. 
Coughlin. Bet kuo daugiau 
platintojai persekiojami, tuo 
daugiau jie gauna pritarėjų 
ir daugiau žurnalo egzem
pliorių parduoda.

Kas pasiryžo laimėti ar 
žūti, tas retai esti apgalėtas.

Iškilmingosios šventes
(Įspūdžių nuotrupos iš Lietuvos)

(Tęsinys)
Tautine olimpijada

Pirmoji Lietuvos Tautinė 
Olimpijada tęsėsi 2 savaites 
(liepos 17 — 31 d.d.) Kaune 
ir Klaipėdoj. Be Lietuvos 
sportininkų joje dalyvavo ir 
užsienio lietuviai. Pirmą 
kartą oficialiai į nepriklau
somą Lietuvą atvyko ir 
olimpijadoj dalyvavo Vil
niaus lietuviai, kurie čia nu
stelbė visus svečius. Tuo vil
niečių sutikimas buvo dar 
entuziastingesnis, kad jiems 
vadovavo garsusis mokyt. 
Pranas žižmaras, kuris per
nai garbingai apgynė lietu
vių vardą prieš lenkų kari
ninką. Jis Kaune taip iškil
mingai sutiktas, kad net 
Lenkijos pasiuntinybė Kau
ne jį buvo pasikvietusi.

Nemaža buvo ir Amerikos 
lietuvių sportininkų, kurie 
kėlė mūsų vardą Kaune. Jie 
gražiai pasirodė lengvojoj 
ir sunkiojoj atletikoje. La
kūnas Šaltenis, ruošęsis da
lyvauti oro rungtynėse, lai
ku nespėjo atvažiuoti dėl 
pavėluoto pinigų sukėlimo 
lėktuvui apmokėti. (Jam at
vykus buvo surengtos iškil
mingos sutiktuvės ir paro
dytas įvertinimas Amerikos 
lietuvių noro palaikyti arti
mus ryšius su savo Tėvyne. 
Lak. Povilas Šaltenis visur 
buvo širdingai priimtas ir 
pasirodė labai gražiai. Jo 
nuvežtas lėktuvas padovano
tas Šaulių S-gai).

Turint mintyj, kad olimpi
jada buvo valstybinio mas
to įvykis, jis turėjo praeit 
didesniu pasisekimu. Tiesa, 
olimpijada apėmė labai pla
čią programą: lengvąją ir 
sunkiąją atletikas, tenisą, 
žirginį sportą, plaukymą, 
kamuolio žaidimus, aviacijos 
sportą, šaudymą, irklavimą 
ir t.t. Bet ta programa buvo 
perdaug ištęsta, todėl ir lan
kytojų neužteko. Gerai dar, 
kad tuo pat metu įvyko 
skautų (Panemunėj) ir 
skaučių (Pažaislyj) stovyk
los. Jos kiek papildė Kauną 
svečiais. Jei olimpijados ren
gėjai būtų olimpijadą pri
traukę arčiau, arba ir visai 
sugretinę su „Pavasario” 
s-gos kongresu, tai provinci
jos gyventojų antplūdis 
olimpijados lankytojų skai
čių būtų pakėlęs bent trigu
bai.
Tautos ir kariuomeiės šventė

Šiandien Lietuvos jaunuo
lis nebėga nuo karo prievo
lės, o skaito sau garbinga 
pareiga uniformą nešioti. Be 
bendros tautos šventės rug
sėjo 8 d., Lietuvoje yra dar 
Kariuomenės ir Visuomenės 
susiartinimo šventė, kuri 
visomis priemonėmis stipri
na karių bendravimą su civi
liais gyventojais. Tas daug 
pagelbsti stiprinti bendrą 
gynimo ir gynimosi idėją, 
kuri turi daug teigiamos į- 
takos tautos moralei pavo
jaus metu.

Lietuva visada didžiavosi 
savo kariuomene, garbingai 
pasižymėjusia nepriklauso
mybės kovose. Ir pereitų 
metų kovo 19 d. įvykiai su 
lenkais tos pagarbos nesu
mažino, nes čia ji neturėjo 
progos savo žodžio tarti... 
Tačiau tam tikra dėmė pasi
liko, gal ir neužtarnautai.

Ypatingai buvo įdomu pa
matyti tautos šventę. Į ją 
paskubomis,' nebaigę savo 
numatytos kelionės į Lvovą, 
iš Varšuvos su lak. P. šalte- 
niu lėktuvu grįžom į Kauną 
rugsėjo 7 d. Kauno aerodro
me, kur turėjo šventės iškil

mės vykti, virė spartus pa
siruošimo darbas: statomos 
estrados, užtvaros ir t.t.

Rugsėjo 8 d. rytą neužte
ko jokių susisiekimo prie
monių į iškilmių vietą nu
vykti. Daugiau valandos iš
laukę taksi, nutarėm leistis 
į gatves jų gaudyti. Pasiga
vom. Kaina dešimteriopa ir 
tai, kai parodėm Krašto ap
saugos ministerio kvietimą 
ir specialų automobilium 
prie tribūnos privažiuoti lei
dimą.

Po iškilmingų pamaldų, 
prasidėjo paradas, kuriame 
atstovauta visoms kariuo
menės dalims ir ginklų rū
šims. Čia jojo grakštūs rai
teliai nenuvaldomais ark
liais, čia maršavo pėstinin
kai, tai dundėjo lengvoji ar
tilerija, sunkieji kulkosvai
džiai, tratėjo tankai ir tan
ketės, šarvuočių ir sunkve
žimių eilės su moderniom 
priešlėktuvinėm patrankom. 
Visi pabūklai nauji, moder
nūs. Senosios konstrukcijos 
jokių ginklų Lietuva nebetu
ri; jie eksportuoti į užsienį.

Didžiausį entuziazmą žiū
rovams kėlė savanorių žy
giuojančios eilės, kuriose 
matėsi ir aukštų valdininkų 
ir paprastų ūkininkų, jau 
sulinkusių senelių ir dar vi
sai jaunų vyrų. Jų krūtines 
puošė savanorio ir kitokį 
pasižymėjimo ženklai. Ir 
svetimų valstybių karo at
stovai dideliu susidomėjimu 
sekė savanorius, lyg bandy
dami pasverti tų narsuolių 
dvasią ir nustatyti jos ben
drą lygį. Lygiai dideliu ati
dumu jie sekė, ir mėlynam 
danguje pasirodžiusią karo 
aviacijos armadą, kurią su
darė per 80 modernių lėktu
vų, kurie, lyg gervių pulkas, 
išsirikiavę lygiomis eskadri
lių voromis, nuūžė dangaus 
skliautu.

Taip, ši kariuomenės šven
tė buvo ne vienintelė Lietu
voj tą dieną. Tokios šventės 
vyko visuose miestuose ir 
miesteliuose su kariuomenės 
paradais. Visur buvo de
monstruojami modernūs gin
klai, kurie tik vieni begali 
apginti tautos garbę ir lais
vę. Bet ar visada mažos val
stybės gali tą ginklą pavar
toti? Čekoslovakija, turėju
si moderniausius ginklus ir 
narsius karius, šiandien iš 
laisvųjų tautų tarpo pašalin
ta. Tik jos garbingi lakūnai, 
kaip spauda rašo, lyg arai 
pakilo į erdves ir išskrido 
kažkur. Jie pasirodys mėly
nam dangaus skliaute, kai 
išmuš valanda... Tai tik la
kūnai. O visi kiti čekų ka
riai buvo užklupti taip, kad 
jie neturėjo teisės ginklo pa
vartoti...

Pirmas dvidešimtmetis at
švęstas. Visos naujo pasiry
žimo didžiosios šventės pra
ėjo. Visa tauta stojo prie 
darbo, žadančio naujus lai
mėjimus. Bet ar jie nebus 
sutrukdyti, ar Lietuvos žmo
nės nebus priversti palikti 
darbą ir turtą, o eiti į apka
sus? Jei ištiktų didysis pa
vojus, kaip pasielgtų Lietu
vos vadai? Šie klausimai da
bar visiems lietuviams rūpi
mi, jie neleidžia mums ra
miai nusnūsti, jie neduoda 
susikaupti kasdieniniam dar
bui.

Kazys P. Vilniškis

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

2 Asmeniškai Lydimos „

IŠPLAUKS iš NEW YORKO
PER GOTIIENBURGĄ, ŠVEDIJĄ.

Pirmoji
Antroji

Abi ekskursijos užgirtos Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.

Gauk nemokamai suteikiamą musų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartlnj lei

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

Gegužės-May 31 d.
Liepos-July 1 d.

ekskursija 
vadovauja Vladas 
Mučlnskas, Švedų 
Amerikos Linijos 
lietuvių skyriaus 
vedėjas Amerikoj.

KUNGSHOLM------- birž. 3, rugp. l’J
DROTTNINGHOLM blrž. 12, llep. 13 
GRIPSHOLM--------liep. 24, nigs. 8;

Kreipkitės į savo vietini agentą, ar

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

New York, N. . Y.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO AUKŲ PA

KVITAVIMAS NR. 4

Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje pabėgėliams au
koja — $300.00;

Katalikų Federacijos 13 
skyrius Švento Kazimiero 
Parapijoje Worcester, Mass, 
aukojo $227.54, kurių tarpe 
stambių pavienių aukotojų: 
kun. A. Petraitis — $100.00, 
V. Rimša — $50.00, E. Bal- 
tramaitienė — $15.00. Au
kos skirtos Lietuvos Apsi
gynimo- Fondui, viso $227.54;

Montreal, Canada, Vilniui 
Vaduoti Sąjungos skyrius 
Apsigynimo Fondui — $25.- 
00 ir Klaipėdos pabėgėliams 
šelpti $5.00 — $30.00;

Katalikų Federacijos 33 
skyrius, So. Worcester, Ap
sigynimo Fondui — $8.55;

Patersono Lietuvių Lite
ratūros Draugijos susirinki
me Klaipėdos pabėgėliams
— $10.90;

Montrealio Lietūviii Sūnų 
ir Dukterų Pašalpinės Drau
gijos Sudburio skyrius Klai
pėdos krašto pabėgėliams — 
$10.00;

Adv. Kazimieras Gugis, 
Chicago, Klaipėdos pabėgė
liams — $10.00;

Kazimieras Vidikauskas, 
Philadelphia, $5.00, kurių 
$2.00 Klaipėdos pabėgėliams 
ir $3.00 Apsigynimo Fondui
— $5.00;

Pranas Justas iš New 
York Apsigynimo Fondui 
$5.00 ir Klaipėdos pabėgė
liams $5.00, viso $10.00;

Adv. Antanas Šalna iš So. 
Boston Klaipėdos pabėgė
liams $10.00.

Viso — $616.99.

PIRKITE GINKLUS
TĖVIŠKĖS ŠAULIAMS

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.).
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das, kurias paliko viesulas. 
Studentai, pagauti pavasario 
nuotaikos, linksmai dainuo
ja, dirbdami ir žaizdami 
sviedinį.

PASKUTINĖ PROGA

Gegužės 23 d. iš New Yor
ko išplauks Olandų linijos 
gražiuoju laivu „Nieuw Am
sterdam” L. Vyčių ekskursi
ja į Lietuvą. Kelionė į Lie
tuvą bus linksma ir greita, 
nes aštuntą dieną ji pasieks 
Kauną; kur ji bus gražiai 
sutikta.

Laiko liko jau labai ma
žai. Kurie šį pavasarį nori 
vykti Lietuvon ir dėl įvairių 
priežasčių dar neprisidėjo 
prie šios ekskursijos, prašo
mi tuojau, be ilgesnio atidė
liojimo, kreiptis pas A. J. 
Mažeiką, 145 Taylor St., 
Brooklyn, N. Y.

WATERBURY, CONN.

Radijo programa

Motinoms pagerbti gegu
žės' 14 d., sekmadienį, iš 
WBRY stoties perduodama 
radijo programa, komp. A. 
Aleksio vadovaujama. Pro
grama bus 4 vai. popiet.

Vakare 7 vai. par. salėje 
vyčių choro vaidinimas „Mo
tinos vargai”, koncertas, šo
kiai. Visi kviečiami atsilan
kyti. Koresp.

Gegužės 14 d. L. Vyčių 7 
kuopa minės Motinos Dieną. 
Į iškilmes pakviestos visos 
katalikų jaunimo draugijos.

Programos pradžia 8 vai. 
ryte šv. Juozapo bažnyčioje, 
kur per mišias bus bendra 
Komunija. Po pamaldų ben
dri pusryčiai organizuoto 
jaunimo su savo mamytėmis.

Pusryčiams paruošti dar
buojasi Monika ir Juzė Stok- 
nytės, V. Lukminas, J. Šem- 
brickas, V. Valuckas, Alf. 
Ambrožaitis, vicepirm. Alf. 
Varnauskas ir pirm. Petras 
Aleksandravičius.

Vakarinei programai va
dovauja Vyčių garbės narys 
komp. A. J. Aleksis su visu 
parapijos choru. Bus vaidi
nama „Motinos vargai”.

Visas vakaro pelnas para
pijos reikalams.

Meno sekcijos nariai, ku
rie dalyvavo kolegijos vai
dinime ir lankėsi ne tik įvai
riose Naujosios Anglijos lie
tuvių kolonijose, bet ir 
Brooklyne, Elizabethe ir 
Newarke, užbaigė savo mar
šrutą gegužės 7 d. Norwoo- 
de. Be to, meno sekcija ruo
šia programą Motinos die
nai. Kitos sekcijos ir spar
čiai dirba. Spaudos sekcija 
įsigijo ženklelius.

kleb. kun. K. Vasys, kun. J. 
Vaitekūnas — org-jos dva
sios vadas, kun. V. Puido
kas, M. A. Norkūnas — Vy
čių org. įsteigėjas ir kun. 
Gauronskas iš Waterbury. 
Visi linkėjo vyčiams iš ap
skrities virsti centru. Atsto
vų ir svečių buvo per 200.

Į naują valdybą išrinkta: 
Pr. Razvadauskas — pirm., 
B. Kudirka — vicepirm., E. 
Jasionytė — rašt, F. Puzara 
— ižd., J. Balanas ir P. Ra
kauskas
Dvasios vadu vėl pageidau
tas kun. V. Puidokas.

Po posėdžių vietinė kuopa 
svečius pavaišino. 116 Vyčių 
kuopai už jų nuoširdumą 
širdingas ačiū.

Sekantis suvažiavimas į- 
vyks Hartford, Conn., kur 
gražiai gyvuoja 6 vyčių kp. 
Šis vyčių suvažiavimas buvo 
vienas gražiausių ir sėkmin
giausių. Valio, vyčiai! Jūsų 
laukia graži ateitis!

Svečias.

iždo globėjai.

Vyčių kuopa stropiai ren
giasi pavasario sportui, nuo
širdžiam jaunuoliui V. Luk- 
minui vadovaujant.

Federacijos 22 kp. turė
jo specialų susirinkimą ba
landžio 30 d. Tartasi dėl Pa
saulinės Parodos ir išrinko 
komisiją rūpintis bilietų, 
ženklelių pardavimu bei ki
tais reikalais, kurie paleng
vins nuvažiavimą iš Water
bury. Komisiją sudaro pirm. 
J. Vilčiauskas, rašt. O. Gir- 
džiauskaitė, ižd. P. Jokubau- 
skas, nariai M. Kašėtaitė, 
An. Jenušaitienė, O. Bar
kauskienė, Magd. Karinaus- 
kienė, Urs. Laudinskienė, 
Ant. šambaris, J. Marcely- 
nas, J. Jakštas.

Valerija Jakštaitė.

Komitetas lietuvių reika
lams Pasaulinėje parodoje 
New Yorke remti dirba su 
atsidėjimu. Yra išrinkta į- 
vairios komisijos. Gegužės 
19 d. įvyks šokiai tikslu su
kelti pinigų išlaidoms pa
dengti. Susisiekimo reikalų 
sutvarkymo komisija jau tu
ri atspausdinusi kelionei bi
lietus po $2.00. Asmuo nusi
pirkęs tą bilietą galės atlikti 
kelionę į parodą ir atgal Lie
tuvių Dienoje rugsėjo 10 d. 
Bus pasirašyta sutartis su 
geriausia autobusų firma 
netolimoje ateityje. Tikima
si sudaryti 30 autobusų. 
Choras ir skudučių orkes
tras dirba per naktis rengda
miesi.

Marianapolio sviedinio ra
telis gerai pradėjo savo se
zoną, laimėdamas pirmą žai
dimą. Marianapolis — 7, 
Putnam Trade — 3. Gerai 
pasižymėjo Čepaitis, Pusčius 
ir Andrulonis. Ratelis šie
met gan geras, turim vilčių, 
kad jis turės sėkmingą sezo
ną. Jau paruošta sekanti 
žaidimo tvarka:

Gegužės 12 d. Conn. State 
Frosh (Storrs, Conn.), 16 d. 
Norwich Free Academy 
(Norwich, Conn.), 18 d. New
port, R. I.), 20 d. Wentworth 
Institute (Marianapoly j e), 
23 d. Putnam Trade School 
(Marianopolyje), 24 d. Fore 
Rever Apprentice School 
(Marianapolis), 26 d. New
port Naval School (Maria- 
napolyje) ir 27 d. Rhode Is
land State (Kingston, R. I.).

ralienė, gyv. 1337 Glyndon 
Avė. šeštadienio naktį buvo 
nusilpus, pašauktas dr. Mili- 
nauskas pagelbėjo; dabar 
guli namie. Gegužės 7 d. 
daug kaimynų atlankė ligo
nę. Vaikai Petras, Vincas ir 
Albertas susirūpinę motinos 
liga, dėkoja visiems atsilan
kiusiems svečiams.

— Motinos dieną, gegužės 
14 d., daug parapijiečių eis1 
prie Komunijos. Kun. L. J. 
Mendelis linki visiems tą 
dieną pasipuošti gėlėmis.

J. K.

PHILADELPHIA, PA.

Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street, 
Harrison, N. J.

SHENANDOAH, PA.

Slenka laikas! Organizaci
jos dirba, agituoja. Moterų 
Sąjunga, Susivienijimas nau
jų narių ieško, Sesučių kazi- 
mieriečių draugija surengė 
ir įvykdė sėkmingą kortų 
pramogą balandžio 28 d.

K. Studentų kuopa vėl tu
rės savo radijo pusvalandį 
Motinos Dienos proga gegu
žės 13 d. 8:30 vai. vakare iš 
WATR stoties.

Apuokas.

Šiuo metu studentai stro
piai dirba, valydami kolegi
jos parką. Jie ne tik rauna 
kelmus, bet ir sodina naujų 
eglių ir pušų. Marianapolis 
po užsodinimo šių medžių 
bus ne tik vėl toks pat gra
žus, kaip kad buvo, bet dar 
gražesnis.

Mokslo metams besibai
giant, studentai užimti įvai
riais darbais ir šiaip veikla.

Ant. Dranginis.

Bruzdam! Veikiam! Gy
vuojami Nesnaudžiam. Baž
nyčioje didieji vargonai tai
somi. Kaip bus malonu juos 
vėl išgirsti!

salėje priimtos į
Susirinkę T 

jų tėvai, moterų 
ratelis ir miesto

MARIAN  APOLIS

Marianapolis, kuris pernai 
buvo vėtros baisiai išardy
tas, vėl gražiai puošiasi įvai
riomis gėlėmis, jauna žalia 
žole; medžiai krauna naujus 
pumpurus, žodžiu, puošiasi 
pavasario grožybėmis, ku
rios iš dalies dengia tas žaiz-

Nepamainoma Atsakomybe
k

Mes Egzaminuojame Akis ir Išrašome Receptą, 
Suprojektuojame, Pagaminame ir Pritaikome Aki
nius, kada tik reikalinga.

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

Drs. Schonger & Stenger
OPTOMETRISTS

394 - 398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

331 - 335 Division Ave.
STagg 2-8342

SO. WORCESTER, MASS.

QUEEN

Leoskite perstatyti Jums 
Vėliausių Pavasarinių Madų 

Vyriškas Skrybėles Ir Reikmenis.

Mes laikome visą eilę

STETSONO SKRYBĖLIŲ IR 
MANHATTAN MARŠKINIŲ 
taipgi didelis pasirinkimas puikių 

vyriškų reikmenų.

Užeikite ir pasirinkite sau naujus 
Velykoms aprėdalus.

Asmeniško Patarnavimo Krautuvė

JACK LEVY
679 Grand St., Brooklyn

netoli Manhattan Ave. Tel. EVergreen 7-3958

Puikus vyčių suvažiavimas
L. Vyčių Naujos Anglijos 

apskrities suvažiavimas įvy
ko bal. 30 d. Aušros Vartų 
lietuvių par. salėje, 116 Vy
čių kuopos vadovybėje.

Suvažiavimo programa 
pradėta bal. 29 d. Atstovai 
pradėjo rinktis nuo pietų. 
Registracija vyko klebonijo
je. Popiet įvyko „soft-ball” 
rungtynės tarp Worcester ir 
So. Worcester kuopų. Lai
mėjo So. Worcester 116 Vy
čių kuopa.

Vakare Mayfair viešbuty 
įvyko puikus banketas, pa
įvairintas kalbomis, muzika, 
įvairiama programa ir šo
kiais. Kalbas pasakė kun. 
Bakanas, Pr. Rainys, M. A. 
Norkūnas (vyčių org. įstei
gėjas) ir Pr. Razvadauskas, 
apskr. pirmininkas.

Ryte visi nariai ir svečiai 
išklausė mišių ir pamokslo, 
pasakė kun. Bakanas. 3 vai. 
popiet pradėtos darbo sesi
jos. Vietinis kuopos pirm. 
Pr. Rainys tarė žodį ir pa
kvietė apskr. pirm. Pr. Raz- 
vadauską. Maldą sukalbėjo 
apskr. dvasios vadas kun. V. 
Puidokas. Apskr. pirm, tarė 
žodį į atstovus, pabrėžda
mas kaip reikia laikytis ir 
spręsti vyčių reikalus.

Prezidijumą sudarė Pr. 
Razvadauskas — vedėjas; 
B. Kudirka — pagelb.; E. 
Jasionytė — rašt.; Dvarec
kas — pagelb. Į rezoliucijų 
ir mandatų komisiją išrink
ta kun. V. Puidokas, Pr. 
Paulauskaitė, A. Gaputis, S. 
Perekšlis ir A. Kerdukas.

Sveikinimo kalbas pasakė

Moterų Kultūros ratelio 
remiamos, mergaičių skautų 
grupės iškilmingai gegužės 
1 d. par. 
skautes, 
skautės, 
Kultūros
mergaičių skautų taryba.

Sveikinimo žodžius tarė 
tarybos pirmininkė, Ratelio 
pirm. Jadauskienė ir kleb. 
kun. Karalius.

Darbavosi ne viena prie 
šio didelio darbo. Daugiau
sia nuopelnų p. Matulevičie
nei, ratelio visų veikimų 
pirm., kuri nenuilstančiai 
dirba mergaičių gerovei.

Gyvuokite ir aukite, skau
tės!

Jau viešai paskelbta iš sa
kyklos, kad parapijos pikni
kas įvyks birželio 25 d. pas
kutinį birželio sekmadienį, 

I Pulokienės ūkyje, Woodlin, 
(netoli Chester, Pa.).

Pulokienės ūkis yra prie 
didelio kelio, bet daug ir ne
žino, kur jis yra, todėl turė
tų būti išleisti plakatai su 
kelrodžiu.

Būkim visi pasirengę da
lyvauti parapijos piknike. 
Skelbiama iš anksto, kad vi
siems būtų žinoma, kad tą 
dieną nebūtų rengiama kito
kių pramogų.

Motinoms pagerbti
Gegužės 7 d. seserys kazi- 

mierietės šv. Kazimiero par. 
salėje ruošia motinoms pa
gerbti iškilmingą vakarą, 
kurio programą išpildys par. 
mokyklos mokiniai. Ačiū se
selėms kazimierietėms, kad 
jos savo iniciatyva rūpinasi 
tinkamai pagerbti motinas.

Kunigai iš sakyklos visas 
motutes kvietė atsilankyti ir 
pasigėrėti, kaip mokyklos 
mokiniai pasirodys. Po vai- 

buvo i dinimo bus bendras motinų 
pasikalbėjimas, vaišės ir t.t.

Kunigai kvietė nepamiršti 
ir mirusių motinų, kvietė at
likti išpažintį, priimti Komu
niją mirusių motinų intenci- : 
ja. Ar daug atsiras, kurie eis : 
prie Dievo stalo ir iškels sa- ■ 
vo širdyje puotą mirusiai : 
motinai pagerbti ? (

Stenkimės visi atlikti savo < 
pareigą — atsilankyti į se
serų rengiamą vakarą, kurio ; 
pradžia 5 vai. vakare. Nepa- ■ 
mirškime aplankyti ir miru
sių kapo. K. Dryža. <

Didysis choras gegužės 2 
d. įvykdė sėkmingą balių 
angliakasių salėje. Šokikų, 
kaip uodų, buvo pilna salė! 
Orkestras ir polką ir valsą 
ir fokstrotą grojo.

Vakaro pelnas choro kelio
nei į New Yorko Pasaulinę 
Parodą, į-Lietuvių Dieną.

Šio sėkmingo vakaro vedė
ju buvo A. Gataveckas.

Schuylkill klonio vargoni
ninkai posėdžiavo šv. Jurgio 
par. salėje gegužės 3 d. Dis- 
kusavo daug reikalingų da
lykų. Po susirinkimo vaiši
nosi pas p.p. Medonius.

Enė.

BALTIMORE, MD.

nuo

SO. BOSTON, MASS.

Į LIETUVĄ PER 7 DIENAS
Puikiuoju, pasaulyje greičiausiu laivu

QUEEN MARY
Ekspresiniai plaukimai per Chcrbourgą 

SPECIALUS EKSKURSIJŲ IŠPLAUKIMAI
MARY — May 24, June 7 AQUITANIA-------------- May 15, ji

AQUITANIA------- June 11, 28, July 15
Parslvežkltc savo gimines! Reikalaukite nemokamai knygelių: "Kaip 

parsivežti savo giimlnes iš Europos".
Dėl tolimesnių Informacijų kreipkitės j:

tUNARD ^SBTI
25 Broadway, New York City

vos naudai darbus niekino, 
visai nusisuko.

Auksinio jubiliejaus 
banketas

Geg. 7 d. Sus. L. šv. Ka
zimiero dr-ja minėjo savo 50 
m. gyvavimo sukaktį iškil
mingu banketu, kuriame da
lyvavo ir Lietuvos Generali
nio Konsulato atašė Vytau
tas Stašinskas. Baliuje buvo 
per 350 asmenų; daugiau ne
tilpo į salę. Minėjimas pra
ėjo įspūdingai. A.

ROCHESTER, N. Y.

Gegužės 7 d. ypatinga Ro- 
chesterio lietuviams diena. 
Pirma, 10:30 vai. bažnyčioje 
sodalietės iškilmingai minė
jo savo metinę šventę. Apė
jus visoms drauge su klebo
nu apie bažnyčią, viena jų 
apvainikavo Švč. Marijos al
toriaus stovylą, kalbėdama 
Marijos garbei maldą. Kle
bonas priėmė naujas nares 
jaunas mergaites, gražu ma
tyti, kad lietuviškos vaidilu
tės jau per pustuzinį metų 
gražiai, drausmingai, punk- 
tuališkai savo pareigas at
lieka. Dėl sodaliečių gyvavi
mo nuopelnas priklauso se
serims pranciškon. ir kleb. 
kun. J. Bakšiui. Bet mums 
dar trūksta vietos bernaičių 
skautų skyriaus; tuomet bū
tų lygsvara. Gal kun. P. Va
liukas galėtų tuo pasirūpin
ti?

Vakare teko dalyvauti šv, 
Marijos moterų draugijos 
vakarienėje. Kad ir šiltam 
ore, bet žmonių perpildyta 
salė. (Lietuvos gelbėjimo 
masiniame susirinkime buvo 
tuštoka). Maldą kalbėjo kum 
P. Valiukas ir keletą žodžių 
angliškai pasakė. Svečiai, 
žinoma, tikėjosi lietuviškos 
prakalbos.

Po vakarienės vienas Ge
dimino draugijos narys pa
sakė, kad jų draugija nutarė 
paaukoti Lietuvos rėmimo 
reikalui $25, pasiunčiant au
ką L. Raudonajam Kryžiui, 
vis dėlto džiugu, kad jie, 
nors su „naravu”, jau pra
deda Lietuvą remti. Dabar, 
sakoma, kad tautinė Lietu
vos sūnų draugija rengiasi 
aukoti ginklų fondui. Lau
kiama, kad ir katalikiškos 
draugijos, kaip šv. Jurgio, 
Petro ir Pauliaus, gal ir mo
terų draugija aukos ginklų 
fondui. Pas verslininkus ir 
profesijonalus lankysis ko
lektoriai. Taigi, Rochesterio 
lietuvių gvardija bruzda Tė
vynes paramai.

Ant. Žiemys.

VARGONININKAS 
Paieško Vietos

Gerb. Klebonų, reikalui 
esant, prašome kreiptis į 
„Amerikos” administraciją 
423 Grand St., Brooklyn,

— Bažnyčios bokštas 
viršūnės jau dažomas; kry
žius didžiulis spindi prieš 
saulę. Dažymo išlaidoms pa
dengti rengiamas parapijos 
išvažiavimas.

— Mirė V. Karaliaus 7 
metų amžiaus duktė; mirė 
dr. Milinausko uošvis J. Ma
čys, apie 60 amžiaus.

— VI. Draigino siuvėjų 
dirbtuvė jau pilnai dirba, 
vien tik apsiaustus. Prasidė
jo tikras sezonas; darbinin
kai patenkinti. Nori pasiūti 
250 apsiaustų per dieną, bet 
dar nesiseka, gamina tik 
200.

— Staiga susirgo Ona Ka-

Dariaus vardo aikštė
Bostono miesto taryba nu

tarė vieną aikštę, kur susi
jungia D gatvė ir Old Colo
ny Boulevard, pavadinti 
Stephen Darius Sq. Nors 
aikštė ir ne kokioj vietoj, 
bet geriau negu nieko, šiuo 
reikalu pasidarbavo Ameri
kos Legijono St. Dariaus po
stas.

Lietuviai nusigrįžta nuo 
„bendrafrontininkų”

Vietos lietuviai visai nusi
grįžta nuo vadinamų „ben
drafrontininkų”. Bal. 18 d. 
lietuvių salėje ruošė „ben
drasis frontas” prakalbas; 
plačiai garsino ir skelbė, kad 
bus aiškinama, kodėl Lietu
va neteko Klaipėdos. Kalbė
tojai buvo Siurba ir viso kas 
lietuviško niekintojas Kelei
vio redaktorius. Žmonių ne
susirinko nei šimtas. Kalbė
tojai kalbėjo labiau tuščioms 
kėdėms, nei žmonėms.

Bal. 30 d. vietos neva so
cialistai ruošė gegužės 1 d. 
minėjimo prakalbas lietuvių 
salėje. Čia be Michelsono bu
vo skelbiamas ir kalbėjo 
adv. Bagočius. Žmonių susi
rinko tik apie 150.

Tas aiškiai įrodo, kad lie
tuviai nuo tokių vadų, kurie 
tik vakar piknikus rengė ir 
aukas rinko Ispanijos bei 
Rusijos reikalams, o Lietu-

Senas vynas, kaip seni draugai, 
kuo ilgiau stovi, tuo geresnį skonį 
jis įgauna.
Seni draugai mus pažįsta, nauji — 
mus pažins. Kada jūs ieškote geros 
kokybės, madų ir stailų, mūsų išti
sa eilė moteriškų suknių ir paltų 
(dresses and coats) jus įtikins, kad

Sutaupysit Pirkdami

JULIUS DRESS SHOP
395 Grand St., arti Rodney St.,

Brooklyn

DIRMAVONEI-SUŽIEDOTUVĖMS-VESTUVĖMS
Rožančiai ir kryželiai ................................ nuo $1.00
Deimanto žiedai .............................................. ”
Laikrodėliai ...................................................... ”
Silverware ir laikrodžiai

6.50
2.00

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

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

Robert Lipton
Laikrodininkas nuo 1892 m.

701 GRAND STREET, BROOKLYN
Tel. STagg 2-2173 Tarp Graham ir Manhattan Avės. 
Atidarą vakarais.

Atsineškit šį skelbimą ir gausite nuolaidą.



Gegužės 12 d., 1939 m.

I IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

S8HHKO

VIETOS ŽINIOS

lay 15, m

ų: "Kaip

Šį sekmadienį per 9 vai. 
mišias šv. Vardo draugijos 
bendra Komunija. Tuoj po 
mišių salėj įvyksta svarbus 
susirinkimas; bus tariamasi 
šv. Vardo draugijos parado 
ir rengiamo baliaus reika
lais. Visi nariai prašomi da
lyvauti. Primintina kiekvie
nam patikrinti savo knygelę, 
ar, kartais, neužtęsti mokes
čiai. Valdyba.

salėje. Balius bus nepapras
tas, nes šv. Vardo dr-jos na
riai vis sugalvoja ką nors 
įdomaus, kas vakarą paįvai
rina ir padaro patraukliu. 
Visi dalyvaukite ir pasilink
sminkite. Bilietas 25 c.

Basebolo žaidėjai irgi ne
snaudžia. Nors kai kada ir 
pralaimi, bet negi visuomet 
galima būti ir laimėtojais? 
Reikia tik kantrybės, o su 
laiku ir jiems saulutė užte
kės.

ork City
7^” ’ vauti sv. 

draugijos 
ir šiltam 
perpildyta 
gelbėjimo 
rime buvo 
ilbėjo kim. 
etą žodžių 
i. Svečiai, 
lietuviškos

vienas Ge- 1 
narys pa- 

gija nutarė 
>s rėmimo 
unčiant au
ra Kryžiui, ? 
u, kad jie, 
’, jau pra- 
iti. Dabar, 
tinę Lietu- 
a rengiasi 
dui. Lau- 
atalikiškos 
šv. Jurgio, 
gal ir mo

kos ginklų 
liniukus ir i 
nkysis ko- 
tochesterio 
iruzda Tė-

Žiemys.

Mūsų parapijos jaunimo t 
rengtas vėliavų balius geg. 
6 d. buvo sėkmingas. Jauni
mo buvo kupina salė. Grojo 
du orkestrai.

Buvo atvykus jaunų šoki
kių grupė: 1 lietuvaitė, 3 ita- 
liukės ir 1 žydukė. Jų šokiai 
jaunimui labai patiko. Šios 
profesijonalės šokikės daly
vauja WMCA radijo stotyje 
kiekvieną šeštadienį'.

Kadriliaus šokimas irgi 
pavyko. Mūsų parapijos jau
nuoliai gražiausiai pašoko. 
Žodžiu, vakaras visais at
žvilgiais pavyko.

Gegužinės pamaldos įvyk
sta kasdien 7:30 vai. vaka
re. Sekmadienį — 4 vai. p.p.

Mūsų klebonui, kun. J. 
Aleksiūnui, gegužės 25 d. su
kanka 10 metų kunigavimo. 
Nepamirškime savo dvasios 
vado maldose, kad Dievulis 
suteiktų jam geriausios svei
katėlės ir kantrybės nešti 
sunkiĮ klebono pareigų jun-

Mūsų parapijos jaunuolių 
benas gros Pasaulinėje paro
doje, Lietuvos paviljono ati
darymo iškilmėse šį sekma
dienį, gegužės 14 d., 2 vai. 
popiet.

INKAS 
ietos 
ų, reikalui 
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lanhattan

Parapijos ekskursija į 
Rye Beach įvyks birželio 18 
d. laivu S.S. Cambridge. Bi
lietai kaštuoja $1.00 suaugu
siam ir 50 c. vaikui. Bilietus 
galima gauti klebonijoje ir 
pas komiteto narius.

Šv. Vardo draugijos ba
lius įvyks gegužės 26 d. par.

MASPETHO ŽINIOS

parapijomis bendrą birželio*/' 
18 d.

— Mokyklos vaikučiai mo
kosi lietuviškų šokių šešta
dieniais po pietų. Moko p-lė 
Baronaitė.

— Choras turi naujų na
rių vajų. Dabar ruošiasi Pa
saulinės Parodos Liet. Die
nos dainų šventei rugs. 10 d.

— Vyčių šokiai įvyks geg.
13 d. Grand Paradise salėje, 
Brooklyne.

— Suaugusius paruošti 
Sutvirtinimo Sakramentui 
pamokos įvyksta parapijos 
salėje pirmadienio ir trečia
dienio vakarais 8 vai.

— šeštinėse mišios lietu
vių bažnyčioje 6, 7, 8, 9 ir 
10 vai.

— Lietuvos Paviljono Pa
saulinėje Parodoje atidary
mo proga, 11 vai. mūsų baž
nyčioje iškilmingos pamal
dos Lietuvos intencija.

— Parapija laivo ekskur
siją šiemet turės su visomis

Gegužės 13 d. parapijos 
salėje, 64-25 Perry Ave., į- 
vyks metinis šv. Vincento 
draugijos balius. Yra pasam
dyta vienas geriausių orkes
trų New Yorko apylinkėje, 
todėl visi, kurie norite gra
žiai laiką praleisti, ateikite į 
balių.

Šeštadienį, gegužės 20 d., 
lietuvių piliečių klube, 60-39 
— 56 Drive, rengiama puiki 
vakarienė. Šeimininkės pri
žadėjo paruošti geriausią va
karienę. Pakviesta gerų kal
bėtojų ir dainininkų.

Bilietus galima įsigyti pi
liečių klube ir pas direkto
rius. Komitetas.

Lietuvių piliečių klubo mė
nesinis susirinkimas bus 
penktadienį, gegužės 12 d., 
klubo salėje, 60-39 — 56 
Drive. Visi nariai būtinai tu
ri atsilankyti, nes bus labai 
svarbių pranešimų ir nutari
mų. Narys.

Tel. EV. 4-9672 ATSILANKYKITE
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

SERGA K. DUMBLYS

Jau antra savaitė serga 
Kazys Dumblys, gyv. 19 
Chestnut St. Pradžioje liga 
buvo visai rimto pobūdžio, 
bet šią savaitę sveikata 
gerėjo.

PADIDĖJO ŠEIMA

pa-

Mūsų laikraščio bendra
darbio, visuomenės darbuo
tojo Stasio Lukoševičiaus 
šeima padidėjo gražiu sūne
liu. Motina ir sūnelis sveiki.

Linkime ir tėvams ir nau
jagimiui sveikatos ir džiaug
smo. Tegu naujas lietuvis 
seka tėvo pėdomis!

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

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.

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

M(KM

Gegužės 5 d., penktadienį, 
kun. P. Lekešis minėjo savo 
vardadienį iškilmingomis mi- 
šiomis, kurias jis pats atna
šavo; asistavo kunigai Bal- 
kūnas ir Kartavičius. Mišias 
užprašė ir altorius išpuošė 
visos draugijos, kurios svei
kina kun. Lekešį ir iš šir
dies linki geriausio pasiseki
mo jo pasiryžimuose.

Pranešimas sąjungietėms
Gegužės 14 d., motinų die

noje, 9 vai., bus laikomos 
mišios gyvų ir mirusių są- 
jungiečių intencija.

Visos sąjungietės prašo
mos susirinkti pasipuošusios 
gėlėmis. Po pamaldų pusry
čiai parapijos salėje; ruošia 
sodalietės mergaitės sesučių 
pranciškonių rūpesčiu.

KLAIPĖDOS 
PABĖGĖLIAMS

TRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

I
 Seymour’s

Geros Vertės Specialiai Šiam Mėnesiui

3 dia vestuvių 14 K geltono aukso žiedas ...................  <$6.00
Sterling silver stebuklingas medalikas su retežėliu ...........75

Vaikų rankinis laikrodėlis su 1 metų garantija ..

Popiežiaus Pijaus XII paveikslas .........................
Mėlyno stiklo rėmuose šventųjų paveikslai ......Chromium Cocktail setas, 6 cups, tray & shaker

1- Visa tai sudaro puikiausias dovanas kiekvienam šeimos 
' nariui.

Šį šeštadienį, gegužės 13 
d., Knapp Mansion salėje, 
Bedford Ave., Brooklyne, į- 
vyks Moterų Vienybės ren
giami pavasariniai šokiai, 
kurių pelnas Klaipėdos pa
bėgėliams šelpti. Visi kvie
čiami atsilankyti ir paremti 
labdaringą darbą.

PRAMOGA

1.00

2.49

713 Grand St., netoli Graham Ave., Brooklyn
Tel.: EVergreen 8-4735

Maža Krautuvė — Mažos Išlaidos — Mažos Kainos

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

•XSXIXSXsXsXsX^^

REIKALAS TAISYTI į
NAMUS! — j

Šauk t

Jums Nereikalinga 
Turėti Viduriu 

UŽKIETĖJIMO!
PASIGELBEKIT ŠIUO PAPRASTU, 

BET MALONIU BODU!
Visai nereikalinga kęsti nuolat nuo vi
durių užkietėjimo — nuo galvos skau
dėjimo, nuovargio, arba kitokių bėdų, 
kurios atsiranda Iš priežasties vidurių 
„netvarkos".
Milijonai žmonių surado, kad jie gali 
gauti veiklią Ir pasitikimą pagelbą nuo 
vidurių užkietėjimo paimant vieną ar 
dvi Ex-Lax plyteles! Sis garsus Huo- 
suotojas yra tikrai malonus paimti — 
turi gardaus šokolado skonį, Ex-Lax 
yra, veiklus Ir švelnus. Jis visiškai iš
valo jūsų vidurius ir nesukrečla jūsų 
virškinimo sistemos.
Ex-Lax yra Amerikoje labiausiai par
duodamas šeimos lluosuotojas. Jis yra 
lygiai taip geras valkams, kaip ir su
augusiems. 10 c. Ir 25 c. dėžutės yra 
pas jūsų vaistininkus.

.?

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

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.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!

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

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLATED LAXATIVE

j.

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.
Krallkauskas — Savininkas

Gamintojas Geriausios Rūšies
Nesvaiginančių 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 

Sodės

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

Lietuviams Duodame 
Išsimokčjimui 

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

4*

HAVEMEYER 8-0259 
RALPH KRUCH FOTOGRAFAS

65-23 Grand Avėnue 
MASPETH, N. Y.

Į SMART SHOES
J ČEVERYKAI VISAI ŠEIMAI 

ŽEMOMIS KAINOMIS
Dr. Posner’s Ir 

į Douglas vyrams Ir 
• moterims aukštos ff 
į rūšies čeverykal
1 nupigintomis \][

kainomis

329 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

GRYNAIS PINIGAIS 
PERKAME 

vartotus Dining Room, 
Bedroom ir Kitchen se

tus; taipgi siuvamas 
mašinas, ir t.t.

294 Grand Street 
Tel. EVergreen 4-8083

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
Tol. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuotojasj 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė., 
; Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9771'

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Phone STagg 2-0783 p
Night HAvemeyer 8-1158'

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

Operetės choras gegužės 
14 d. Liet. Piliečių klubo sa
lėje rengia vaidinimą, kon
certą ir šokius. Bus vaidina-' 
ma komedija „Šalaputris”? 
Dainuos mišrus choras, bus 
duetų ir solistų. Kadangi tą 
dieną yra Motinų Diena, 
tai dalis dainų skiriama mo
tinoms pagerbti.

Įžanga 75 c. ir 50 c. Į šo
kius 35 c. Pradžia 5 vai. po
piet. Šokiai po programos.

Gegužės 6 d. mirė Stasys 
Sarauskis, 58 metų amžiaus,1 
gyv. 297 Henry St., Brook
lyne.

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

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

Telefonas: STagg 2-4409

A. RODZEWICZ 
(A. Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pas! važinėj Imams.

| Tel. Virginia 7-4499 a 
| ESTATE OF | 
| BARRY P. SHAUNS | 
| (SALIN6KAS) |
| Vestie E. Davis, |
» Licensed Mgr. |
v Suteikiam garbingas | 
| ’ laidotuves • |
| $150 |
| KOPLYČIAS SUTEIKIAM |
| NEMOKAMAI |

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

OTOIOIO OIOIC

i 9-4464 Virginia 2-1717
VIE OF A. J. VALANTIEJUS

T. Fred Lefevre, Manager,
AS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Veronica R. Valantiejus
ENERAL INSURANCE AGENT

id Street, - Maspeth, nTY.
O:O:O:OTOIO:O1Q 0:0101010:010:0:0:0:0: o;o:o:o
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K. Krušinskui Sveikinimai VYČIŲ VAKARAS 
„AMERIKAI”

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS

K. Krušinskui, visuomenės 
veiklos 40 metų sukakties se darbuotoją reikšmingos 
proga, atsiųsta sveikinimų sukakties iškilmių proga, 
telegramomis ir laiškais, ku
rių dalį čia spausdiname. *

Telegramos:
Jubiliatui, išeivijos vete

ranui Krušinskui sveikini
mas! Ilgiausių metų linkėji
mai.

Kun. Ig. Albavičius.

Sveikinu Tautos reikaluo-

D. Klinga.

Laiškais:
Brangus bendradarbi ir 

bičiuli: —

12

Garbingos ir visai išeivi
jai naudingos sukakties pro
ga, prašau priimti mano 
nuoširdžiausius linkėjimus. 
Gausios Dievo palaimos ir il
giausių metų!

Kun. Dr. J". Navickas.

Brangus Tėvynaini! Malo
nu sveikinti pasaulionį apaš
talą katalikiškoje akcijoje. 
Linkiu, kad Tamstos visuo
meninės veiklos gražiais 
vaisiais susižavėtų jaunoji 
karta, o patsai už ištikimy
bę katalikybės ir lietuvybės 
idealams džiaugtumeis ne
vystančios garbės vainiku. 
Telaimina Viešpats geroje 
sveikatoje darbuotis ilgus 
metus Dievo garbei ir Tėvy
nės labui.

Priimk, prašau, nuošir
džiausius mano ir mano šei
mos sveikinimus Tavo reikš
mingo jubiliejaus proga. Ge
rasis Dievulis telydi Tavo ir 
Tavo malonios šeimos žings
nius ir tepadeda realizuoti 
visa tai, ko siekėte per ke
turiasdešimtį metų savo dar
bais ir rūpesčiais!

Su giliausia pagarba, 
Tave gerbiąs ir mylįs

L. Šimutis.
Chicago, Ill.

New Yorko L. Vyčių 
kuopa, minėdama Motinų 
Dieną, šį sekmadienį, gegu
žės 14 d., 6:30 vai. vak., Auš
ros Vartų par. salėje (Broom 
St.) ruošia didelę pramogą 
(koncertą, prakalbas ir pasi
linksminimą), kurios pelnas 
skiriamas „Amerikai”.

Kalbas pasakys kun. J. 
Balkūnas ir J. B. Laučka. 
Koncertinę programos dalį 
atliks Angelų Karalienės 
par. choro grupė, ved. Pr. 
Dulkės ir vietinis New Yor
ko choras. Visai programai 
vadovaus kun. K. Keidošius.

Vakaro rengimo komisija 
kviečia ne tik Manhattano, 
Bronxo, bet ir Brooklyno lie
tuvius gausingai atsilankyti.

Visiems atsilankiusiems iš 
anksto nuoširdžiai dėkoja
ma.

Mot. S-gos 35 kp. gegužės 
7 d. turėjo susirinkimą, ku
riame su nare M. Ručinskie
ne drauge atsilankė jos krik
štaduktė Ona Sartauskaitė, 
tik atvykusi iš Lietuvos. 
Viešnia papasakojo iš Lietu
vos gyvenimo. Sąjungietės 
palinkėjo viešniai būti links
mai ir patenkintai šioje ša
lyje. Lietuvoje ji paliko tė
velius ir brolį. .

Šį sekmadienį per 9 vai. 
mišias bus bendra Komuni
ja. Visos narės prašomos tin
kamai paminėti savo metinę 
šventę. Nare.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS

WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that Beer LW 
RW 956 has been issued to the undersigned ’•"« .i— —j—
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 133 Irving Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

KONCERTAS

NOTICE is hereby given that Beer License 
has 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 be consumed on the premises.

SB 144 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 182 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 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6402 — Uth Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSSIE SORBLUM
6402—Uth 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 nt 43 Schermerhorn St., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be

133

the premises.

WILLIAM ERNST
(BLACK EAGLE TAVERN)

Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

has been issued to the undersigned tort 
beer at retail under Section 76 of tb 
Alcoholic Beverage Control Law at pZ 
spect Park, Borough of Brooklyn, Cosnh 
of Kings, to be consumed on the proaK

SAMUEL T. ROBINSON
SB 144 Location—PICNIC HOUSE 
SB 143 Location— SHELTER HOUSE 
SB 142 Location—BOAT HOUSE

Prospect Park Brooklyn, N, J Dvi

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

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

aventadlenlals susitariu 
Tel.: EVergreen 8-0320

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

4302 FLATLANDS AVENUE

VALANDOS:
P. P.
rak.

Ir pagal sutarti
Tel.: NAvarre 8-1919

1—3

Kun. Pr. M. Juras, 
LRKSA dvasios vadas.

Giliai įvertindamas Tams
tos ilgą darbuotę mūsų Tė
vynės labui ir negalėdamas 
asmeniniai pasveikinti, pra 
šau Tamstos ir Tamstos šei
mynėlės priimti mano šir
dingiausius linkėjimus.

Dr. B. K. Vencius.

Aukštai Gerbiamas
Jubiliejate:
Tamstos gausūs ir kilnūs 

darbai nuveikti per 40 metų 
išeivijos ir Lietuvos gerovei 
sukelia didelę pagarbą kiek
vieno tauraus lietuvio širdy
je. Tokios brangios sukak
ties proga linkiu Tamstai 
geros sveikatos, ištvermės ir 
pasiaukojimo 
Bažnyčios ir 
bams!

Redaktorius
Wilkes-Barre,

LIETUVIŲ IŠKILMĖS 
MUZIEJUJE Aldona

consumed off the premises.
CHARLES LOFFMAN

Borough Hall Liquor Store
Schermerhorn St. Brooklyn, N. Y.43

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

DeKalb Ave. Brooklyn, N. Y.

tolesniems
Tautos dar

Matas Zujus.
Pa.

PRALEISTA

DR A. .PETRIKĄ 
tDANTŲ GYDYTOJAS)

221 80. 4th STREET

VALANDOS: 
e—12 ryte 
1— 6 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-6868

linėje 
praėji 
laukė 
daug 

| viljor 
W spam 

vaiši 
bran; 
spau 

l ryta 
tiesic 
durys 
kiečių 
pripaž

Tel. STagg 2-7177

N egalėdamas ' dalyvauti 
Jūsų jubiliejaus vakarienėje, 
sveikinu Jus, linkėdamas 
ilgo amžiaus ir sveikatos.

J. Tumasonis.

Aprašant K. Krušinskui 
pagerbti vakarienę, įsibrovė 
klaida: kalbėtojų sąraše ne
paminėtas komp. J. Žilevi
čius, kurs buvo atvykęs 
drauge su kun. Simonaičiu 
ir pasakė sveikinimo kalbą.

Vakarienės vyr. šeiminin
kėmis buvo M. Šertvytienė, 
K. Dumblienė ir M. Žerolie- 
nė.

Gegužės 6 d. Brooklyno 
muziejuje suruošta lietuvių 
liaudies meno paroda. Atida
rymo žodį pasakė gen. kon
sulato atašė A. Simutis. Dai
nų programą atliko operetės 
choras, V. Tamkiūtės veda
mas, Lyraičių grupė (ved. 
L. Antanavičienė) pašoko. 
Vėliau muziejaus vadovybė 
pavaišino lietuvių progra
mos komiteto narius ir jų 
svečius. Lietuviškų valgių 
parūpino EI. Vyzienė.

Šį šeštadienį, gegužės 13 
d., Brooklyno muziejuje, 
skulptūros skyriuje, 3 vai. 
popiet, bus antroji lietuvių 
pasirodymo dalis. Įėjimas 
visiems laisvas. Dainuos Lie
tuvos Dainos ansamblis, o 
pašoks šv. Jurgio par. vai
kų grupė.

Gegužės 26 d., paskutinį 
penktadienį, 8 vai. vak. Am. 
Liet. Muz. Men. Dr-jos kon
certas, Susivienijimo salėje. 
Po koncerto bus smagūs šo
kiai, kuriems gros Adomo 
Jezavito orkestras.

Koncertinė programa bus 
įdomi. Dalyvaus
Liutkiūtė, Stasys Kažemė- 
kas, pianistė Milda žudžiūtė 
ir kiti. Dalyvaus ir Lietuvos 
Dainos ansamblis.

Kadangi dalis pelno bus 
skiriama Pasaulinės Parodos 
Lietuvių Dienos Fondui, 
gausingas dalyvavimas už
tikrins, kad ta dalis bus ne
maža.

Įėjimas 75 c. ir 50 c. Vien 
tik šokiams 35 c. Bilietus 
galima įsigyti iš anksto pas 
kiekvieną draugijos narį, 
pas Jakštienę ir pas J. Gin- 
kų. R.
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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 
nge Control Law at 2141 E. 28th 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

MICHAEL DOHERTY 
Anchor Inn

2141 E. 28th St.-' Brooklyn,

Bever- 
Strcet, 
Kings,

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

Avenue D Brooklyn, N. Y.4304

NOTICE is hereby given that License No. 
SBI54 has bęen 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, 
be consumed on the premises.

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

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.

to

Y.

IŠ APREIŠKIMO 
PARAPIJOS

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)
ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonėa todėl, kad Jie valgo tikrų Lietuviu
Duoną. "GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lletuvlflką duoną, keltam

Ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia Ir l kitus miestus. ,

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

so.
Pavi 

me su 
VOS ŽD 
tumu: 
duoti, 
kukiui 
matai 
Jame 
Viską 
gai I 
čio, v

Dab 
ga dėl 
viljona 
komas 
čius m

Lietuviškų ’’MAISTO” Konservuotų
KUMPIŲ—Hams & Picnic-Hams, 
Krapuose Paraugintų AGURKŲ

Užsakymai priimami nemažiau 3 dėžių kiekiams

Tel. EVergreen 4-7142
SALDAINIU PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasinnklmae
AI8KRYMAS gamintas namie Ifi geriausios Smetonos. ALUS 18 gedausiu 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
J. GINKUS

495 Grand Street. Brooklyn, N. Y,

tarp ki 
būtų g 
čios, s: 
čio He1 
tą veic

-rfC WUO{ ;t-0.
MpNO/’Of/.A

Šv. Vardo draugijos suau
gusių vyrų bendra Komuni
ja bus gegužės 14 d. per 8 
vai. mišias. Visi nariai pra
šomi dalyvauti.

Valdyba.

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

„BOBUTĖS SUSIPYKO”

XAVERAS STRUM5KIS

ĮSTAIGA TARNAUJANTI* 
TEISINGAI IR MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

SAVAS PA5 5 AVA
Ruginė 2i/2 mt. 90 pr. 1.95 qt. Kalifornijos vynas 1.25 gal.

Apreiškimo par. sodalie- 
tės ir šv. Vardo draugija 
Motinų Dieną, gegužės 14 d., 
ruošia vaidinimą. Bus vai
dinama linksma komedija 
„Bobutės susipyko”. Po vai
dinimo bus vaišės. Vaidini
mo pradžia 4 vai. popiet. Bi
lietai po 35 c.

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 Karalienės par. vyrų choras. Prakalbas pasakys kun. J. Balkūnas, Mas- 
petho klebąnas ir J. B. Laučka, „Amerikos” redaktorius.

Šokiams gros visų mėgiamas JOE GRAY orkestras

PELNAS SKIRIAMAS Laikraščiui „AMERIKAI”

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

n

LITHUANIAN-AMERICAN 
IMPORT & EXPORT CORPORATION 
157 Chambers St., New York City 

REctor 2-2786

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

ATEIKITE IR BŪSITE ĮTIKINTI
Chevrolet 4 dr. sedans, choaches ir coupes
Chevrolet 4 dr. sedan
Chevrolet sedans, coaches ir coupes
Ford sedans, coaches, coupes ir convertible coupes 
Plymouth sedans, coaches ir coupes 
Dodge 4 dr. sedan, su dėže

1932
1933
1934
1935
1936
1936
1936 Buick 4 dr. sedan su radio ir šildytuvu
1937
1938
1938
1937

ir

Chevrolet sedans ir coaches
Nash 4 dr. sedan su dėže
Plymouth sedan
Chevrolet Station Wagon

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

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

DĖL AKINIŲ KREIPKITĖS PAS 
LIETUVIŠKĄ OPTOMETRIST^

Dr. J. Kauderer praktikuoja toj pado j vietoj nuo 
1905 metų Ir yra pasiruošęs visiems patarnavimams 

eF|W|M akims, būtent: aklų Išegzamlnavlmul Ir pritaikymui 
akinių.

Dr. Jacob Kauderer
OPTOMETRIST

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

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn
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Kampas Roebling St.

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

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

BROOKLYNE

savaičių 
retos lės 
galba da 
tetas yra

pirkiniu ir kaina jūs būsite pilnai pa
tenkinti.

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

Užtikriname,

gyvendin

ios auko 
sudaryta

kad

SUNDIAL 
SHOES

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

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

-VUZOTtW IR RADIO KRAUTUVE
Didelis pasirinkimas

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

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

Taipgi Visokį Kiti Elektriniai Namams Reikmenys. •

MASPETH MELODY SHOP į
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.
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