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Balandžio 22 d. Chicago j e 
į palaidota Motina Marija 
' (Kaupaitė), seselių kazimie- 

I piečių steigėja ir viršininkė, 
Į sulaukusi 60 metų. Jos kū- 
į ną lydėjo gausios minios. Ir 
I pats Chicagos arkivyskupas 
į buvo atvykęs atsisveikinti.
I Prieš 33 metus velionė, 
■ vispusiškai pasiruošus dide- 
įliam maldos, meilės ir jau- 
Inuomenės auklėjimo darbui, 
Įsu kitomis dviem pasiauko- 
Įjusiomis lietuvaitėmis (Dva- 
Iranauskaite ir Unguraityte) 
|sudarė branduolį lietuviškam 
(vienuolynui, 
(darbas, gausiai 
įmintas, atnešė 
•vaisių.
1 Šiandie seselių 
Įčių skaitoma iki 400. 
įveda ir išlaiko dvi aukštes- 
Ines mokyklas - akademijas, 
idvi ligonines; jos dirba per 
120 lietuvių parapijų mokyklų 
įlšioje šalyje. Jos plačiu mas
tu veikia ir Lietuvoje.

1PIE KĄ DABAI Į Motiria Mariją įrašė savo 
KALBAMA Farcta lietuvių tautos istori- 

___  (oje neišdildomomis raidė
ms. Ji buvo didelė, šventa 
smenybė. Ji buvo didi lie- 
Uvė, nepaprasta moteris.
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iš Lietuvos 

Įraneša, kad šiomis dieno
ms Lietuvos kariuomenės 
yriausiu kapelionu paskir
as vyskupas Teofilius Ma
sionis, neseniai sulaukęs 
Įunigavimo 40 metų sukak- 
les.
IVyskupo Matulionio pa
tyrimas labai įdomus ir 
likšmingas daugeliu atžvil- 
|ų. Svarbiausia, šis pasky- 
■nas parodo Lietuvos, baž- 
Ltinės ir valstybinės vy- 
lausybių didelį savarankiš- 
umą. Niekam ne paslaptis, 
pd vysk. Matulionis keleris 
jtus buvo kalinamas Sovie- 
kalėjimuose. Ir šiandie, 

,da Lietuva yra sudariusi 
bai tamprius ryšius su So
stais, vysk. Matulionis ski- 
imas į taip aukštą ir atsa
rgą kariuomenės dvasinę 
.dovybę.

xREAT NECĘ\

egužės 12 d. pas J 
svarbi pramogų 

io choras kelis 1 

arnavo ir jokio 4 
nereikalavo. M 

dino komediją J 

idai, šiemet vili 
uviams. Tas ! 
įgė Federacijos! 
ris vėl užkvietė H 
irą naujai p J 

s pelną šį kartą J 
siliks.
Gegužės 12 d. ahJ 

tho choras ir d 
•mediją „Teta ijl 
>s”. Jie gerai pJ 
dp ir anksčiau. 3 

linų programa į j 
rašom prižadėti bį 
is 12 d. ir įsigyti į 

ederacijos narią. 
us daugiau praneš

Jos pradėtas
Dievo lai- 
milžiniškų

kazimierie-
Jos

Pasitraukė Generolas Stasys Raštikis
k __________________ —-------------------------------------------------

Kaunas. — Balandžio 24 
d. pranešimu, generolas Sta
sys Raštikis, nuo 1934 metų 
rudens stovėjęs Lietuvos ka
riuomenės priešakyje, pasi
traukė iš kariuomenės vado 
pareigų. Nauju kariuomenės 
vadu paskirtas divizijos ge
nerolas V. Vitkauskas, anks
čiau buvęs Vilniaus rinktinės 
vadas ir paskutiniu laiku 
ėjęs kariuomenės vado parei
gas.

Prieš paskyrimą Vilniaus 
rinktinės vadu, gen. Vitkaus
kas yra buvęs pėstininkų 
vyr. inspektoriumi. Jam te
ko vadovauti Lietuvos ka
riuomenės įžygiavimui į Vil
nių praeitų metų rudenį.

ANGLIJOJE LABAI PADI
DINTI MOKESČIAI

Londonas. — Anglijos vy
riausybė paskelbė naujus pa
didintus mokesčius, kurie 
reikalingi karo vedimo rei
kalams. Naujas valstybės 
biudžetas priimtas 9 bilijonų 
335 milijonų dolerių sumai, 
kurios pusė turės būti su
kelta naujais mokesčiais. Y- 
patingai aukšti mokesčiai 
uždėti tabakui, alui, degti
nei, degtukams. Pakelti ir 
pašto ženklai.

Pirmą kartą Anglijos is
torijoje įvedami prekybos 
mokesčiai. Nuo prekybos 
mokesčių atleisti tik būtinas 
maistas, vanduo, elektra.

ITALIJA ARTI KARO? PASUKITE LAIKRODŽIUS!

dabartinio karo ap-

posėdyje Mussolini 
ir tokius žodžius.

Brooklyno lietuvi] 
šsiilgę gerų, dideliu 
vaidinimo. Jau kt 
;ai, kai neturėta i 
?esnio vaidinimo. I Telegrama 
“ brannem Iro r

Teatro mėgėjai [j 
kevičiūtė ir Vincas I 

ieškodami tinkam: 
mo į visuomenėse 
mus, sudarė vadint 
ir pirmam pasirodyi 
rinko didelę, labais 
veiksmų komediją, 
kuri statoma scena 
Įdžio 28 d. McCadt 

~~~ Nėra ■jotioOcj: 
lietuvių visuomet 
mėgėjų pastangas^ 
tins ir gausiai M 
d. atsilankys į Mc( 
lę.

—Pratvalkių kd 
mokšų valsčiuje, j 
niausią Vilniaus b

. teris — Murauste
I kusi 115 metų. Te

■ me kaime gyw[Džiaugdamies šiuo pasky- 
. Murauskų šeima. iLi
į turi 105 metus, oi|vos kariuomenei

- metus amžiaus.

ė ir Šok
PARAPIJOS DRV 

įžės-May 50 

AR. AUDITORUM 
Sts., Brookly&l

i. 5 vai. vak.
Tik šokiams 35 ffl 

Komiteto Narius ir $ 

ae ruoštis dalyvauti.]

K0W

nu, iš širdies linkime Lie- 
l ir jos 

Ujam vyriausiam kapelio- 
li labai vertingų pasiseki- 
į' budint Lietuvos laisvės 
fgyboje.
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Norvegijos skaudi padėtis 
xiems norvegams dar tra
škesnė, nes paleista labai 
tag pranešimų apie pačių 
įrvegų išdavystes ir t.t. 
radžioje norvegai, bent jų 
Įriausybės įstaigos, bandė 
meigti pirmuosius praneši
ąs apie atsakingų parei
gių išdavystes.
Eią savaitę prabilo ir įžy- 
įoji norvegų rašytoja Sig- 
B Undset, kuri atsišaukime 
tautą pasmerkia susvyra- 
Isius vyrus ir kviečia visus 
Tvegus pasirodyti pasau
li tauriais tėvynės mylėto-

— Atgautieji Vilniaus sri
tyje yra apie 486 kilometrai 
įvairių plentų, kurie tačiau 
paveldėti labai blogame sto
vyje. Apskaičiuojama, kad 
apie 90 nuošimčių visų Vil
niaus srities plentų yra rei
kalingi skubaus remonto. 
Šiemet numatyta atremon
tuoti 90 kilometrų plentų.

— Vilniaus Geležinis Fon
das yra nusistatęs Vilniaus 
krašte įkurti per 100 sekly
čių, kuriose bus įrengtos 
skaityklos, knygynėliai, ra
dio priimtuvai ir kt. kultūri
nės pramogos. Spaudos toms 
seklyčioms G. F. prašo re
dakcijų, kad siųstų nemoka
mai.

— Prekybos ir Pramonės 
departamento išduotų leidi
mų eilėje naujoms įmonėms 
-steigti ir esamoms pagerinti, 
yra be kt. sekamos: Šiau
liuose — įrengti dirbtinio 
gintaro ir rago dirbtuvę, 
avižinių dribsnių ir kruopų 
dirbtuvę; Vilniuje — skuti
mosi peilukų dirbtuvę „Ze
nitas” ; Kaune — kosmetikos 
laboratoriją, geležinių lovų 
ir apkaustų dirbtuvę, betono 
ir teraco d-vę, chemijos la
boratoriją; Šiauliuose — va
tos fabriką. Kitos įmonės 
daugiausiai lentpiuvės, ma
lūnai ir tp.

— Svarstomas klausimas 
netrukus įvesti mokesčius 
vien gungiams. Patiriama, 
kad ši žinia daugelį paskati
no greičiau ruoštis vedy
boms. Kai kas nori suspėti 
apsivesti dar prieš tai, kol 
naujieji mokesčiai įsigalios.

Roma. — Praeitą sekma
dienį, bal. 21 d., Mussolini 
pasirodė balkone daugtūks- 
tantinei italų miniai, ragin
damas italus dirbti ir gink
luotis. Po to jis turėjo už
darą fašistų partijos įžymių 
pareigūnų posėdį, kuriame 
padaręs 
žvalgą.

Tame 
pasakęs
„Netikėkite, kad Italija ne
įstos į karą. Italija pagerbs 
savo sutartis, Italijos 
yra šventas”.

Prieš kelias dienas i 
nių reikalų ministerio < 
laikraščio redaktorius 
radiją pasakytoje 
viams kalboje pareiškė, kad 
Italijos įstojimas į dabartinį 
karą gali būti tik savaičių 
klausimas.

Balandžio 28 d. pradeda
mas dienos šviesos taupymo 
laikas, tad šeštadienį, bal. 27 
d., pasukite savo laikrodį 
viena valanda pirmyn.

„Amerikos” rengiamas 5 
veiksmų dramos - komedijos 
„Glušas” vaidinimas balan
džio 28 d. bus pradėtas nau
ju laiku (4 vai. popiet, Mc 
Caddin salėje, Berry St., tar
pe So. 2 ir So. 3 Sts., Brook
lyn).

Atvyko Vyskupas P. Būčys
ATVYKO POPIEŽIAUS

ATSTOVAS

Kaunas. — Balandžio 24 d. 
į Kauną atvyko šventojo 
Sosto nuncijus, arkivyskupas 
Centoza. Tai pirmas popie
žiaus pilnateisis atstovas 
Lietuvai po kelerių metų.

ETUVIAI GYD

V ALAND® 

8-10 ryto 
i—a p. p- 
6-8 vai 

šventadieniais & 
TeL EVerptea1

VALANT^ 

9—12 rjte 
1-8 vst 

Penktadieniai* 
Tel. EVerpttn •'

ED J. WENTZ
/ENCIUS) \

DVOKATAS I

Zisos tautos turi išdavikų, 
Į nelaimė tai tautai, ku- 
je jų lizdai perdaug įsike- 

Nelaimė ir mūsų tau- 
kad nepriklausomybės 
pradžioje buvo lietuvių, 

iė su svetimaisiais trem- 
lietuvišką žemę ir kėlė 
klą prieš savo kraujo bro- 
į Nelaimė mums, kad ir 
nai rudenį buvo Vilniaus 
įšte lietuvių, kurie prašė 

kurias sritis prijungti 
e svetimos valstybės.

------0------
šiaip ir buvo anksčiau spė
ta, generolas Raštikis iš 
stogų nebegrįžo į kariuo- 
hės vado pareigas. Jo vie- 
| paskirtas div.; generolas 
Brauskas. 1
Poli būnant, nelengva ką

a.

nors apie pasikeitimus pasa
kyti. Šiandie Lietuvai ir lie
tuvių tautai reikalinga tam
priausia vienybė. Gen. Raš
tikis buvo tos vienybės di
džiausias šalininkas ir rėmė
jas. Jei jis turėjo pasitrauk
ti iš labai svarbių pareigų, 
gal tikrai jo sveikata pašli
jo. Gal kitos priežastys. 
Gal — bet tų „gal” gali bū
ti ir labai daug.

Vėliau gal paaiškės, kodėl 
taip svarbiu momentu Lietu
vos kariuomenė neteko savo 
priešakyje labai šviesios as
menybės.

------ 0------
„Vienybės” žmonės pasisa

ko nesą „fanatiški laisvama
niai” ir jiems rūpįs gyvas 
laikraštis, kuriame visi gali 
savo nuomones laisvai reikš
ti. Šiam pasisakymui lyg 
patvirtinti, „V.” pirmo pus
lapio pirmoje skiltyje (bal. 
24 d.) raginama rinkti pre
numeratas Lietuvos laisva
manių laikraščiui.

Gal netrukus „V.” pa
skelbs kokio kito „bendra
darbio” atsišaukimą paremti 
ir Lietuvoje slaptai veikian
čių komunistų priešvalstybi
nę spaudą . . . Juk tai priduo
tų laikraščiui „gyvumo”.

žodis

užsie- 
Ciano 

i per 
karei-

CHRYSLERIO DARBININ
KAMS KOMPENSACIJA

ROOSEVELT ŽADA PLA
ČIAI KELIAUTI

VIDURINIŲ MOKYKLŲ 
TINKLAS LIETUVOJE ŠOKIŲ SALĖS GAISRE 

ŽUVO 211 NEGRŲ
Kaunas. — Vidurinių 

mokslų dep-to surinktomis 
žiniomis, šiemet Lietuvoje 
yra šios vidurinės mokyklos: 
valstybinių gimnazijų 36 su 
16,450 mokinių, privatinių 
gimnazijų 30 su 5,095 moki
niais. Lietuviškų privat. 
gimnazijų yra 11 su 2,540 
mokiniais; mažumų privat. 
gimnazijų 19 (vokiečių 1, 
rusų 1, lenkų 3, žydų 14) su 
2,555 mokiniais. Iš viso yra 
66 gimnazijos su 668 klasė
mis, 21,546 mokiniais ir 1,- 
335 mokytojais.

Valst. progimnazijų yra 
18 su 2,114 mokiniais, pri
vatinių progimnazijų 7 su 
502 mokiniais, iš tų: lietu
viškų 2 su 268 mokiniais, 
mažumų 5 su 240 mokiniais 
(vokiečių 1, žydų 4). Iš vi
so 25 progimnazijos su 91 
klase, 2,616 mokinių ir 210 
mokytojų.

Tautybėmis mokiniai yra 
pasiskirstę: lietuvių 80.35 
nuoš., latvių 2.29 nš., lenkų 
1.54 nuoš., žydų 15.33 nuoš., 
vokiečių 1.3 nuoš., rusų 1,05 
nuoš., kitų tautybių 0.14 nš.

Vilniaus krašte šių metų 
pradžioje buvo 8 valstybinės 
vidurinės mokyklos (2 pro
gimnazijos ir 6 gimnazijos) 
su 80 klasių, 3,265 mokiniais 
ir 198 mokytojais. Iš viso 
Lietuvoje šių metų pradžioje 
buvo 99 vidurinės mokyklos 
(27 progimnazijos ir 72 gim
nazijos) su 839 klasėmis, 
27,426 mokiniais ir 1,763 mo
kytojais.

Natchez, Miss. — Balan
džio 23 d. vidurnaktį kilo 
gaisras negrų šokių salėje. 
Liepsnos taip greitai plėtėsi, 
kad visas namas tuojau pa
skendo ugnyje. Kilus pub
likoje didžiausiai panikai, 
dauguma dalyvių žuvo, nes 
negalėjo tvarkingai išbėgti 
pro vieninteles duris.

Suskaičiuota, kad žuvo 211 
negrų, kurių tarpe keliolika 
gydytojų, advokatų, mokyto
jų.

KANADOS MINISTERIS
PIRMININKAS PAS 

PREZIDENTĄ

Warm Springs. — Pas a- 
tostogaujantį prezidentą 
Rooseveltą šios savaitės pra
džioje viešėjo Kanados mi- 
nisteris pirmininkas Mac
kenzie King. Prezidento sek
retoriai spaudai paaiškino, 
kad- Kanados ministerio pir
mininko apsilankymas yra 
grynai privatus, draugiško 
pobūdžio, nes ministeris pir
mininkas ir prezidentas esą 
seni draugai, pažįstą viens 
kitą jau 30 metų.

NAUJA PREKYBOS
SUTARTIS

SKAUDI TRAUKINIO 
NELAIME

Little Falls. — Balandžio 
19 d. vakare greitasis New 
Yorko traukinys prie vieno 
pasisukimo sutiko didelę ne
laimę: nuvirto garvežys ir 
keliolika vagonų. Traukinys 
važiavo į Chicagą. Nelaimė
je žuvo 30 asmenų, kelios 
dešimtys sužeistų.

Nelaimės priežastimi lai
koma per didelis greitis. 
Traukinys turėjęs eiti nelai
mės vietos apylinkėje tik 45 
mylias, o važiuota iki 59 
mylių greičio per valandą.

Kaunas. — Berlyne pasi
rašyta nauja Lietuvos - Vo
kietijos prekybos sutartis, 
kuria žymiai padidinami ir 
praplečiami ūkiniai santy
kiai.

Amerikiečių spaudos pra
nešimu, Vokietija nuo šiol 
gaus du trečdalius Lietuvos 
eksporto, apie 70 milijonų 
dolerių vertės. Už prekes 
bus atsiteisiama daugumoje 
reikalingomis Lietuvai pre
kėmis. Kadangi prekyba su 
Anglija šiuo metu nebeįma
noma, tai Lietuvai daugiau
sia teks prekiauti su Vokie
tija ir Sovietų Rusija.

GAUSUS PIENOCENTRO
SUVAŽIAVIMAS

RUSIJA LIKSIANTI 
NEUTRALI

Maskva. — Radijo stotis 
plačiai pranešė apie mūšius 
Norvegijoje; pranešimas pa
darytas vokiškai ir angliš
kai. Jame dėl Norvegijos 
padėties kaltinamos Angli
jos ir Prancūzija, kurios no
rinčios laužyti visų neutra
lių valstybių pasirinktą neu
tralumo kelią. Rusija ir to
liau paliksianti visiškai neu-

i trali.

Kaunas. —■ Ministeris pir
mininkas A. Merkys pasakė 
kalbą „Pienocentro” suvažia
vime, kuriame dalyvavo 615 
atstovai. A. Merkys iškėlė 
milžinišką Lietuvos ūkio pa
žangą. Lietuvos ūkininkas, 
atidžiai sekdamas ir pasi
duodamas vyriausybės agro
nomų nurodymams, prakti
koje jau įsitikrino pažan
gaus ūkio vedimo naudingu
mu.

Ministeris pirmini nkas 
skatino ir toliau vystyti iki 
šiol parodytą darbštumą ir 
didinti gamybą. Toliau savo 
kalboje ministeris 
ištikimą SSSR su 
sutarčių vykdomą.

pabrėžė
Lietuva

Detroit. — Chrysler auto
mobilių dirbtuvių 25,000 dar
bininkų praeitų metų rudenį 
buvo išėję 54 dienų streikui. 
Jų atstovai kreipėsi į valsty
bės bedarbių kompensacijos 
įstaigą, prašydami atlygini
mo už nedirbtą laiką. Dar 
nenustatyta, kurie ir kiek 
darbininkų gaus atlyginiiųą, 
bet išmokėjimas sieks beveik 
du milijonu dolerių.

17 MILIJONŲ DAR 
NESUSKAITYTA

Washington. — Gyventojų 
surašinėjimo vadovybė pra
nešė, kad dar liko apie 17 
milijonų gyventojų, kurių 
nepasiekė surašinėtojai. Ap
skaičiuojama, kad jau sura
šyta apie 115 milijonų.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt spaudos at
stovams pasisakė birželio 
mėnesio pradžioje pradėsiąs 
’Igą kelionę skersai valstybę. 
Šis pranešimas sukėlė res
publikonams rimto susirūpi
nimo, nes manoma, kad pre
zidentas savo kelionę sunau
dosiąs grynai politiniams 
tikslams.

Roosevelt tačiau pareiškė, 
kad jo kelionė priklausysian
ti nuo tarptautinės padėties 
ir nuo Kongreso išsiskirsty
mo laiko. Jei Kongresas iš- 
siskirstysiąs anksti, tai Roo
sevelt tuojau ir išvažiuosiąs 
ilgon kelionėn.

New York. —Balandžio 25 
d. italų ,,Conte Di Savoia” 
laivu atvyko Jo Ekscelencija 
vyskupas Petras Pranciškus 
Būčys, tėvų marijonų gene
rolas. Jį pasitiko kun. dr. 
Jonas Navickas, tėvų mari
jonų procincijolas, grupė ku
nigų. Drauge su aukštuoju 
svečiu atvyko ir kun. dr. K. 
Reklaitįs, tėvų marijonų pro
kuratorius 
Sosto.

Vyskupas 
šioje šalyje
lankydamas tėvų marijonų į- 
staigas. Pirmiausia jo su
stojimo vieta — Marianapo- 
lio kolegija. 

--------.----
ŽUVO AMERIKOS KARO 

ATSTOVAS

prie Šventojo

Būčys prabus 
ilgesnį laiką,

LAUKIAMA ŠVEDIJOS 
UŽPUOLIMO

Paryžius. — Čia gauta 
daug žinių, kurios kalba apie 
artimą pavojų Švedijai, nes 
pastebėtas padidintas Vokie
tijos karinių laivų judėjimas 
Baltijos jūroje. Vokietijos 
spauda ir radijas paskutiniu 
laiku labai griežtai pasisa
ko prieš Švedijos vyriausy
bės kai kuriuos žygius, o 
ypač prieš švedų spaudą, 
kuri paskutiniu laiku įžei
džiamai atsiliepusi apie Vo
kietijos kariuomenę.

Viename švedų laikrašty
je įdėtas aprašymas apie at
bėgusių norvegų moterų pa
sakojimus, kuriuose pasaky
ta, kad vokiečių lėktuvai ap
šaudę bėgančius civilius, be
ginklius gyventojus. Vokie
čių spauda pažymi, kad tai 
vra didelis garbingos vokie
čių kariuomenės įžeidimas ir 
jis turi būti paskutinis.'

Paskutiniame anglų 
prancūzų kariuomenių 
riaušių štabų posėdyje
mą kartą dalyvavo lenkų ir 
norvegų vyriausybių atsto
vai. Lenkams atstovavo gen. 
Sikorski ir „užsienių reikalų 
ministeris” Zaleskis.

ir 
vy- 
pir-

PIKIETAVIMAS TEISĖTAS

Washington. — Vyriausias 
Teismas padarė pagrindinį 
sprendimą, kuriuo darbinin
kų pikietavimas pripažįsta
mas konstituciniu ir todėl 
negali būti „įstatymų, drau
džiančių pikietavimą.

Teismo vardu sprendimą 
parašė naujasis teismo na
rys Murphy.

ŠVEDIJOJE PASKELBTA
DIDŽIULE PASKOLA

LENKAI IŠSIKRAUSTO 
RUMUNIJOS

IŠ

Bukareštas. — Rumunijo
je lenkų atbėgėlių pasiliko, 
palyginamai, labai mažai. Jų 
buvo per 100,000, o dabar li
kę tik apie 14,000. Daug 
lenkų išvyko į Prancūziją, o 
dalis grįžo į savo tėviškes.

Vokietija n e p r b t estavo, 
kai rumunai leido lenkams 
išvykti į Prancūziją, aiškin
dami, kad prancūzams teks 
daugiau sunkumų lenkus ap
rūpinti maistu.

Dombas. — Balandžio 21 
d. šiame norvegų miestelyje 
nuo vokiečių bombos žuvo 
kapitonas Robert M. Losey, 
Amerikos karo atstovas. Ve
lionis jaunas vyras, 31 me
tų amžiaus, kilęs iš Iowa. 
Jam buvo pavesta atvykti iš 
Švedijos ir pagelbėti ameri
kiečiams išsikraustyti iš 
Norvegijos.

Švedų laikraščiai rašo, kad 
kap. Losey stovėjo vieno tu
nelio viršūnėje, kai vokiečių 
lėktuvai bombardavo mieste
lį. Bombos skeveldra patai
kė kapitonui tiesiai į širdį.

KARAS SU JAPONAIS 
NEIŠVENGIAMAS ?

RUMUNAI SUSITARĖ 
VOKIEČIAIS

SU

Bukareštas. — Rumunijos 
vyriausybė susitarė su Vo
kietijos vyriausybe prekybos 
santykiams palaikyti. Pagal 
papildomą sutartį, rumunai 
prižadėjo parduoti Vokietijai 
130 tūkstančių tonų aliejaus 
kiekvieną mėnesį.

Vokiečiai norėjo žymiai di
desnio aliejaus kiekio, bet 
rumunai atsisakė.

vyno komisijos posėdyje ad
mirolas Taussig pareiškė 
savo nuomonę, kad Jungti
nių Amerikos Valstybių ir 
Japonijos karas ateityje ne
išvengiamas. Jo nuomone, 
Japonijos militaristai, jei 
nebus sulaikyti Kinijoje, vė
liau veršis į Filipinų salas, 
Olandijos Indiją ir kitur.

Siekdami viešpatauti pa
saulyje, admirolas sakė, ja
ponai pirmoje eilėje turėsią 
nugalėti Ameriką, kaip di
džiausią kliūtį jų pasiseki
mams. Jo nuomone, Ameri
ka turi padidinti savo laivy
ną, kad japonai bijotų šios 
šalies galingumo visuose 
frontuose.

Norvegijoje Didelės Kovos
ANGLAI BANDO NAUJUS 

LAIVUS

Londonas. — Anglijos vy
riausybė paskelbė, kad šio
mis dienomis vandenyse 
bandomi nauji 5 kariniai lai
vai, kurių kiekvienas 35,000 
tonų. Dar statomi nauji ke
turi karo laivai, kiekvienas 
PO 40,000 tonų.

JUGOSLAVIJOJE 
VALOMASI

Belgradas. — Jugoslavijos 
vyriausybė pradėjo smarkų 
„valymą” visų įtartinų as
menų, kurie tarnaują sveti
mų valstybių reikalams. Su
imtas ir išgabentas į valsty
bes vidurį buvęs ilgametis 
ministeris pirmininkas Sto- 
dijanovičius su keliais buvu
siais jo vyriausybės nariais. 
Buvęs ministeris pirminin
kas įtartas suokalbyje su 
Vokietijos vyriausybe.

Jugoslavijos vyria usybė 
šiuo metu tariasi su Sovietų 
vyriausybe užmegsti • arti-

Stockholmas. — Švedijos 
vyriausybė balandžio 24 d. 
nutarė sukelti vidaus pasko
lą daugiau šimto milijonų 
dolerių sumai. Atsišaukime 
pažymima, kad Švedija turi 
padidinti savo karines jėgas. 
Švedija niekam negrasinan
ti, bet pasiryžusi visomis jė
gomis ginti savo žemę, savo v 
laisvę, nepriklausomybę, ke-, mesnius prekybinius santy- 
lių šimtų metų savo kultūrą.1 kius.

Stockholmas. — Iš čia 
pranešama, kad dviejose 
Norvegijos dalyse vyksta di
deli vokiečių ir sąjungininkų 
mūšiai, bet jų padariniai vi
siškai nežinomi, nes abi pu
sės giriasi savo tariamais 
laimėjimais. Abi kovojančios 
pusės stengiasi viena kitą 
apsupti ir atkirsti nuo susi
siekimo su užnugariu.

Bal. 24 d. iš Berlyno pra
nešta, kad vokiečiai sulaikę 
ir labai atmušę anglų puoli
mą Oslo šiaurėje, bet kiek 
vėliau iš Londono pranešta, 
kad anglai sugrįžę ir sėk
mingai pravedę savo ataką.

Netoli Švedijos pakraščių 
ėję dideli mūšiai ir tarp lai
vynų pajėgių Iš Švedijos 
pakraščių buvę matyti apie 
10 laivų naikintuvų. Taip 
pat pastebėti kariniai lėktu
vai, bombardavę laivus.

RADIJO STOTIS 
AMERIKIEČIAMS

Kaunas. — Vėl pradėta 
steigti radijo stotis, kuri 
trumpomis radijo bangomis 
perduotų svarbias žinias lie
tuviams Amerikoje.
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Lietuvos Vardas Kanadoje
Prof. dr. Kazys Pakštas 

šiuo metu keliauja skersai 
Kanadą, kur jam suruoštas 
platus paskaitų tinklas. Ti
kime, kad visiems gali būti 
įdomu žinoti, kaip sekasi 
Profesoriui kelionė, tad čia 
paduosime kai kurias ištrau
kas iš prof. Pakšto laiškų 
„Amerikos” redaktoriui.

siveržimas į Daniją ir Nor
vegiją, daugelio manymu, 
galįs karą žymiai sutrumpin
ti. Šiems skandinavams čia 
simpatijos nepaprastai dide
lės ir jų ateiviai čia laikomi 
geriausiais piliečiais ir pio- ' 
nieriais. Šita aplinkybė di
dina kanadiečių karingumą. 
Tačiau karo čia dar beveik ' 
nejausti. Visko krautuvėse ! 
pilna ir komfortinė gyveni
mo dalis visai nesiskiria nuo 
Jungtinių Valstybių. Tiktai 
kareiviai dažniau gatvėse 
matomi ir laikraščiuose karo 
žinioms teikiama svarbiau
sia vieta. Jokių laisvės var
žymų praktikoje irgi dar ne
jaučiama. Gyvenimas pla
ka normaliu pulsu.

Balandžio 13, 14 ir 15 d.d. 
mano kelionė iš Frederictono 
į Montrealį buvo pilna nema
lonių nuotykių. Mat, didelis 
lietus ir pradėjęs smarkiai 
tirpti gilus miškų sniegas 
apsėmė gerą dalį geležinke
lio ir sustabdė traukinius. 
Mano traukinys išstovėjo 18 
valandų dideliuose miškuose 
ir balose Kanadoje, arti U. 
S. A. sienos. Gyventojų be
veik nėra ir klaikioje tuštu
moje nejauku buvo tūnoti. 
Prisirinko apie pusę tuzino 
tokių nelaimingų traukinių. 
Man teko Montrealio lietu
viams prakalbą nukelti iš 
sekmadienio į antradienį. 
Tad ir žmonių mažiau susi
rinko.

Montrealio didžioji spau
da, ypač prancūzų, labai sve
tingai sutiko. Įdėjo apie Lie
tuvą ir Baltiją 5 stambius 
straipsnius ir keletą mažes
nių. Įdomu, kad mūsų nepri
klausomybės išlaikymas ir 
Vilniaus atgavimas buvo 
draugiškoje dvasioje pami
nėtas. O apie Lietuvą di
dieji dienraščiai labai plačiai 
rašė pačiais maloniausiais 
žodžiais. Mūsų šalis tomis 
dienomis Montrealio publikai 
atrodė kaip kokia egzotiška 
ir kartu labai moderniška 
pasaka. Stambiomis raidė
mis marguliavo spaudoje 
straipsnių antgalvės ir sky
riai, pavyzdžiui: Lietuva 
priglaudžia savo priešus (čia 
nupasakota Lenkų armijos 
tragedija — ji ruošėsi prieš 
pusantrų metų užimti Lietu
vą, o dabar pateko Lietuvon 
kaip varginga minia); Geo
grafas sulaikytas geografi
jos, Pietietis iš Šiaurės, Ma
žumų problema (kaip ji Lie
tuvoj jau išspręsta), Lietu
vių draugystės (Skandinavi
joj ir kitur), Lietuva išlaiko 
savo nepriklausomybę, Pa
žangos ir tikėjimo šalis, 250 
laikraščių, Milijonas dainų, 
Lietuvių kalba, tikyba, Kry
žiai pakelėse, Bičių kultas, 
Diktatūros ir disciplinuotos 
demokratijos ir tt.

Kanados Tarptautinių Rei
kalų Institute prakalbos esti 
uždaros ir be jokių kores
pondentų. Duodama daug 
klausimų. O Montrealio Geo
grafinei Draugijai paskaita 
puikioje Botanikos Daržo Sa

Į gyvenimą spindintį, gražų,
Į gyvenimą pilną žiedų,
Į gyvenimą, sėtą miražais, 
Džiaugsmo juoku apsvaigęs brendu.

Į gyvenimą kupiną laimes,
Į gyvenimą vargo, skausmų, 
Ilgesys palydės ir palaimins, 
Ilgesys pasitiks prie namų.

Dar šypsosis čia saulė išblyškus 
Ir pavasariai laime žydės, 
O jaunatvė po lauką, po mišką, 
Vis ieškos sidabrinės žvaigždės.

Iš Tėvų Žemės

Kanadon įvažiavau balan- ] 
džio 8 d. ir Pajūrio Provinci- i 
jose beveik visur, ypač aukš- < 
tesnėse vietose, pamačiau 1 
dar didelius lopinius sniego, i 
Ežerai ir upių daugumas dar : 
tebėra stipriai užšalę. Miš- : 
kai pilni sniego, kurs šian- : 
dien, pradėjus smarkiau ly
ti, sparčiai tirpsta.

Pirmą kalbą pasakiau St. 
John Tarptautinių Reikalų 
Institutui apie mažųjų Eu
ropos tautų konfederaciją ir 
apie teisingą taiką. Paskiau 
teko kalbėti Halifax© Tarpt. 
Reik. Institutui ir Dalhousie 
Universitetui, St. John Ka
nadiečių Klubui ir šiandien 
Frederictono Tarpt. Reikalų 
Institutui: vis apie Baltijos 
kraštus, daugiausia apie Lie- i 
tuvą. Halifax tai artimiau
sias Europai Kanados uos
tas, esąs apie 780 mylių į 
rytus nuo New Yorko.

Puj-ųriiĮ Provin
cijos savo miškaisTSiplomis 
ir žemės menkumu lababpri- 
mena Suomiją. Tačiau kli
matas čia šiltesnis ir oras 
šviesesnis. Ši aplinkybė lei
džia čia auginti daug gerų 
obuolių, kurių sultys dažnai 
čia vartojamos prie valgio. 
Gyventojai daugumoje britų 
kilmės su mažu priedu pran
cūzų šiaurinėje daly, arčiau 
prie Šv. Lauryno upės. Nau
jų iš Europos ateivių beveik 
nėra. Miesteliai ramesni ir 
visoks judėjimas gatvėse žy
miai lėtesnis, negu Jungtinė
se Valstybėse.

Žmonės čia malonūs, labai 
mandagūs ir institutuose bei 
klubuose teikia tikrai nuo
širdų priėmimą ir gražų ge
rai apgalvotą svetingumą. 
Po prakalbų visuomet seka 
gana ilgos diskusijos, kurių 
metu iškeliami įdomūs klau
simai ir parodoma didelio 
susidomėjimo Lietuva, jos 
didžia praeitimi ir jos da
bartiniais kultūriniais bei 
e k o n o miniais laimėjimais. 
Kadangi pastaraisiais laikais 
stambi dalis spaudos Balti
jos kraštus eskiziniuose že
mėlapiuose įterpia į Rusijos 
ribas ir protektoratą prily
gina nepriklausomybės pra
radimui, tai darosi labai 
pravartu aiškinti, kad Bal
tijos respublikos tebėra ne
priklausomos ir labai yra pa
siryžę tą nepriklausomybę 
išlaikyti ir stiprinti.

Prakalbos iliustruojamos 
daugeliu žemėlapių ir pa
veikslų. Publika jais domi
si ir kai kurie ilgai juos var
to ir žiūrinėja. Daugeliui 
kanadiečių Baltijos tautų 
kalbinė ir kultūrinė prigul- 
mybė vis dar lieka didelė 
paslaptis, ir jie palieka gi- Įėję sutraukė 450 žmonių ga
liai nustebinti, kad rytiniuo
se Baltijos krantuose nėra 
nei slavų, nei germanų ir ku
riasi ten labai savotiškos ir 
nepriklausomos kultūros ži
diniai.

Kanadiečiai ruošiasi labai 
ilgam karui, bet vokiečių į-1 ekrane.

— Balandžio pirmąją sa
vaitę žemės reformos reika
lams Vilniaus srityje buvo 
nusavinti dar keli smulkesni 
dvarai Maišiogalos ir Rie
šės valsčiuose. Ligi šiol jau 
nusavinta apie 100 dvarų 
bendro 30,000 hektarų žemės 
ploto. Rytų Lietuvos beže
miai ir mažažemiai nekan
triai laukia tų dvarų, parce- 
liacijos. Kasdien gaunami 
nauji prašymai žemei gauti, 
kai kuriomis dienomis po vi
są šimtą prašymų. Jau gau
ta per 5,000 prašymų.

—Potvyniai ši pavasarį ne 
vien Vilnių ir Kauną buvo 
staiga beužklumpą, bet ir vi
soje provincijoje pridarė 
daug nuostolių ir vargo. Pa
vyzdžiui, Joniškio apylinkės 
upeliai labai smarkiai išsi
liejo. Vietomis buvo išlieti 
keliai ir nutrauktas susisie
kimas. Kai kurie ūkininkai, 
užtrukę su reikalais mieste, 
grįždami namo ir radę sker
sai kelio beplaukiančias 
upes, su visais vežimais bu
vo numarmėję į vandenį. 
Žmonių aukų tačiau nepasi
taikė.

— Lietuvos geležinkeliais 
vyksta dideli prekių perveži
mai. Iš Lietuvos geležinke
liais gabenami linai, popier
malkės, rąstai, grūdai, lentos 
ir kt. miško medžiaga. La
bai dažnai būna dienų, kad 
per visas Lietuvos pasienių 
geležinkelių stotis iš Lietu
vos į užsienius ir iš užsienių 
į Lietuvą perduodama ir pri
imamą net po 300 vagonų 
įvairių prekių. Tuo būdu 
kasdien susidaro po 600 va
gonų priėmimų ir perdavimų 
apyvarta. Prekių perveži
mas Lietuvos geležinkeliais 
ne tik nemažėja, bet didėja.

—Motinos diena ir šeimos 
savaitė šiemet numatoma 
ruošti Lietuvoje gegužės 5- 
12 d. Iškilmės bus jungia
mos Vilniuje. Numatoma 
premijuoti Vilniaus srities 
lietuvių gausias ir dorovin
gas šeimas, be to bus rūpina
masi sumažinti gausioms 
šeimoms mokesčius, atpigin
ti susisiekimą, gausių šeimų 
vaikams teikti stipendijas ir 
kt.

— Ūkinis gyvenimas Vil
niuje ir srityje diena iš die
nos gyvėja, steigiamos vis 
naujos bendrovės. Ūkiškam 

( gyvenimui kredituoti čia į- 
sisteigė savo skyrius Lietu- 

I vos Bankas, Ūkio Bankas, 
Komercijos Bankas, Centra- 
linis Žydų Bankas, kurie turi 
pakankamai darbo ir kurių 
veikimu gyventojai yra pa
tenkinti. Vietos gyventojai 
sakosi nematę lenkų laikais 
tokio greito, lankstaus, man
dagaus patarnavimo. Paga
liau, kreditas dabar yra žy
miai pigęsnis, negu anks
čiau.

— Vatikano oficiozas „Os- 
servatore Romano” pranešė, 
kad popiežius paskyrė Kau
no vyskupijos sufraganu Vil
kaviškio kunigą, kun. semi
narijos profesorių Dr. Vin
centą Brizgį, gimusį 1903 m. 
lapkr. 10 d. Plynių km., 
Daukšių parapijos, Marijam
polės apskr. Kun. Brizgys, 
baigęs Vilkaviškio vyskupi
jos kun. seminariją, į kuni
gus įšvęstas 1927 m. birž. 5 
d., 3 metus vikaravęs Suval
kų Kalvarijoj, 1930 m. išvy
ko į Romą, į Gregorianumo 
universitetą, kurį baigė filo
sofijos ir bažnytinės teisės 
daktaro laipsniais. Vysk. 
Brizgys, visą savo profeso
riavimo laiką dirbęs Katali
kų Akcijoje ir labdarybėje, 
laikomas gerai susipažinusiu 
su darbininkų klausimais.

— Vytauto D. Universite
to Botanikos sodo tvarkyto
jas prof. Regelis gavo iš Ja
ponijos miesto Kobe prašy
mą atsiųsti V. D. U. Botani
kos sodo planą, kuriuo nori
ma pasinaudoti steigiant Ko
be miesto sodą-arboretumą.

— Ledams išėjus Nemune 
ir Neryje, laivininkystė upė
mis prasidėjo nuo balandžio 
vidurio. Pirmasis laivas Ne

imamu į Jurbarką išplaukė

— Skelbiama, kad Sovietų 
Sąjunga rengiasi sujungti 
Dniepro upę su Nemunu ka
nalų sistema ir tokiu būdu 
padaryti tiesioginį susisieki
mą tarp Juodosios ir Balti
jos jūros. Tokiu būdu gal 
netolimoj ateityje garlaiviai 
iš Odesos galės pradėti 
plaukti pro Kauną iki Klai
pėdos. Vokiečiai tokia susi
siekimo,, linkme interesuoti irv 
tikisi, kad susisiekimas ga- , , ,v. _ ,
lės jau prasidėti 1941 metais, j a an zl° 
tačiau abejojama, kad taip Zomčc Ū. 
greit sektųsi sureguliuoti vi-; jos Dotnuvoje 
są upynų sistemą.

— Lietuvos Karininkų Ra
moves seniūnų taryba pa
skyrė 8,000 litų įrengti Val
kininkų (Trakų apskr.), Bez- 
donų (Vilniaus apskr.), 
Dūkšto (atgautojoj Zarasų 
dalyje) ir Ignalino (Švenčio
nėlių apskr.) pradžios moky
klų bibliotekoms, ši graži 
dovana rodo, kad kariai ne 
tik saugo savo tėvynės lais
vę ir nepriklausomybę, bet 
ir rūpinasi jos švietimo rei
kalais.

— Apie pavienių žmonių
pergyvenimus šių metų Eu
ropoje, vaizdžiai kalba seka
ma vieno iš Varšuvos į Vil
nių atbėgusio lenko tragedi
ja. Maždaug prieš porą mė
nesių, po Varšuvos subom- 
bardavimo, du šio atbėgėlio 
mažamečiai vaikai rado sode 
nesprogusį artilerijos sviedi
nį ir parsinešę namo pradėjo 
ji tyrinėti. Bekrapštinėjant, 
sviedinys sprogo ir abu vai
kai buvo sudraskyti į gaba
lėlius. Grįžusi namo moti
na ir radusi baisų vaizdą, iš-1 
ėjo iš proto ir šoko iš ket-' 
virto aukšto į gatvę. Nuvež
ta į ligoninę nelaimingoji 
moteris mirė, f_____ __ _
nomis minėtasis atbėgėlis ^9. 
Vilniuje, sužinojęs savo šei- torijoje žinoma, yra įkurtas 
mos likimą, mėgino nusižu- 1030 metais, Dabar turi apie 
dyti, išgerdamas acto esenci-

' jos. I J
— Administracijos depar

tamento žiniomis, apie 200 į-

— Žemės Ūkio Akademi- 
’ ; lektorė M. 

Glemžaitė paruošė spaudai 
knygą „Siuvinėjimas lietu
viškais raštais”. Knygoje be 
gausių praktinių nurodymų 
bus per 150 iliustracijų. Jų 
daugelis atlikta keliomis 
spalvomis, kas padės norin
čioms siuvinėti pasirinkti ne 
tik pavyzdžius, bet ir pride
rinti tinkamiausias spalvas. 
Knyga laukiama visų mėgs
tančių tautinius raštus siu
vinėti moterų.

— Vilniaus krašte jaučia
mas gyvas pavardžių atlietu- 
vinimas. Per gana trumpą 
laiką savo pavardes atlietu
vino jau per 1,000 asmenų.

— Vilniaus miesto savi
valdybė netrukus pradeda 
vesti miesto kanalizaciją ir 
tvarkyti gatves. L i g š i o 1 
miestas turėjo 104 kilomet
rus kanalų, kurių tinklą šie
met norima padidinti 8 kilo
metrais, o vandentiekį 10 ki
lometrų. Prie tų darbų gaus 
darbo apie 8,000 darbininkų. 
Miškų darbininkai, miškams 
dėl atlydžio patvinus ir ne- 

j begalint dirbti, perkelti. Už 
1 miško darbus jau išmokėta 
i per 100,000 litų.
1 — Kauno miesto istorija, 

Šiomis die- nu0 J° įsikūrimo, skaitoma 
Kaunas, kiek is-

Karui iškilus, pradžioje 
Indijos vardas labai dažnai 
minėtas. Dabar vėl mažiau 
kalbama, lyg Indijos nepri
klausomos valstybės steigi
mo klausimas būtų netekęs 
reikšmės. Indų tautinio judė
jimo vadas Mahatma Gandhi 
paprašė savo šalininkus su
silaikyti nuo griežtai nedrau
gingų Anglijai žygių, iki pa
aiškės tolimesnių derybų 
padarimai.

Indija didelis, turtingas 
kraštas. Iš jo anglai semia 
nepaprastus turtus. Indijo
je gyvena per 360 milijonų 
žmonių Bet Indija nėra 
vienalytis kraštas; jame yra 
apie 45 tautelės, kurios kal
ba dviem šimtais kalbų ir 
yra pasidalinusios į per 2,000 
atskirų giminių. Indus labai 
dalina ir griežtas tikybinis 
atsiskyrimas; musulmonai 
ir braminai vieni kitų nepa
kenčia ir pagal tikybinius į- 
sitikinimus Indija pasidali
nusi į dvi atskiras valdomas 
dalis, su kuo čia, pasinaudo
dami „L. Aido” surinktomis 
žiniomis, ir susipažinkime.

Didžioji Indijos dalis, tu
rinti apie 222 milijonus gy
ventojų, vadinama Britų In
dija, yra anglų valdoma jų 
įstatymais. Tiesa, tam tikrą 
autonomiją turi ir indai. Jie 
turi ir savo tautinį kongre
są — tautos atstovybę. Ta
čiau šio milžiniško krašto in
dai siekia daug toliau, negu 
turimoji autonomija. Jie sie
kia visiškos nepriklausomy
bės. Tam jų siekimui ypač 
atstovauja Mahatma Ghandi 
ir jo partija tautiniame kon
grese.

Kas kita yra antroji Indi
jos dalis. Tai yra septyni 
šimtai savarankių kuni- 
tysčių su 78 milijonais gy
ventojų. Visi kunigaikščiai 
turi anglus patarėjus, kad 
valdydami savo kunigaikš
tystes savais įstatymais tie 
kunigaikščiai nenusižengtų 
Britų Imperijos interesams

Hyderabado valdovas, { 
žarnas Mir Osman Ali Kį 
nas laikomas turtingi^ 
žmogumi pasulyje. Jo į* 
tai įvertinami 280 milijį 
svarų sterl. Vien auksoh 
dinių jis turįs 50 milijį 
sv. sterl. vertės. Kasdien 
turįs po tūkstantį 
sterl. pajamų. Jo brangi

Ar Mes 1
. Kada kitos tautos d 

savo teatru šir 
^jis, lietuviai teatro 
ntfgą, pradžią tegavi 
$ amžiaus pabaigoje.

vadinami lietuvišk 
įjrų teatrai, kurie buv 

IjĮjtę po visas tas vietas 
Įgivo susispietę lietuvia: 
Uut: po Rusijos didmiei 

menius Europos auksį. Vilniuje, Kaune ir po 
jjetuvą. Prie įvairių < 
jizacijų spietėsi scenos 
jjjij būreliai, šie scenos

pnimo, tai buvo jų idė 
įrbas. Ir tas jų darba 
didino svarbų vaidmenį 

kreiptis i patį nizamą,btJsi ^os .^a 
nai turi atgabenti jam nemažesnį už lite: 
dovaną, be kurios negalibį I® va^meni ^er ,s( 
prie valdovo prileistas, S populiarizuota lie1 
sunku tad buvo Hyderabad ^a’ Pa9 ^e^uv^1Į v^su 
valdovams ir tokius pasak / organizuota visur, 
kus turtus susikrauti, Įį |P0 didelis tautinis da: 
bartinis Hyderabado nij | 
mas, jau 73 metų senis, ia 
pats būdamas labai tanp 
bet turėdamas išlaidų s& ^uoti ‘beveik prof* 
dabartinio karo pradžioje] ^ų trupę — Skrajo 
rašė Anglijos karaliui via ^trą. Atgavus Liet 
milijono s varų. sterlingi) į p riklausomybę, veli* 
kį, kaip simbolinę auką i® į Qjjnskiui buvo pav 
reikalams.

Po Hyderabado valdoĮanį lietuvių teatrą Viln 
turtingiausiu pasaulyje į Lenkų įsiveržimas į V 
komas antras indų h (ą darbą nutraukė. Tuc 
gaikštis — Mysores mofe fo Kaune, su vos tik sus 
dža Sri Krishnaraja Wai nšos Švietimo Ministe 
Bahadur as. Jo kunigaikštj juama, buvo suorgan: 
te yra Vengrijos dydžio 
apie 9,000,000 gyventojų.|iietuvos valstybinis tea 
kunigaikštis ir pats yra 
bai išlaidus. Vien savos Dėl stokos pars 
logijos sodui jis išleii 
kasmet po 16,000 sv. š jįo pertraukti ne 
Jo rūmai statyti ištisus 
metų. Tai esąs indų an _ Drama, Oper 
tektūros šedevras. Tuose Baletas—yra Lietuvos ki 
muose yra net elektrinis to gyvenimo pažiba.

liai įvertino 600 milijonui, 
sterlingų.

Hyderabade iki šioltį į., 
vykdomas labai senas pa> negaudavo jokio 

i i . . Ji 'J win Ini Kiivm tu iritys, kad kiekvienas didį 
jo nizamo valdinys, kuris y 
ri kuriuo svarbiu reikt

teną populiarizuota liet

jė organizuota visur.

Tokie plataus masto n 
į vaidinimai paskatino 
.Vaičkų, prieš didįjį 1

organizuoti nuolatinį p:

tis Tautos Teatras, ph

Pradžia buvo nepapr;

irprityrusių aktorių, da 
s v 

tortą. Dabar Valstybės

na įvairių tautų ir sukėlė 
daug klausimų apie Lietuvą 
ir Vilnių. Ji praėjo labai 
jaukioje ir draugiškoje at
mosferoje, paįvairinta apie 
tuzino margaspalvių žemėla
pių ir 

| ekran<
daugelio paveikslų

Jau kalbėjau ir Ottawoje, 
Kingstone. Šios dvi paskai
tos lietė teisingą teritorijų 
paskirstymą Europoje ir ma
žųjų tautų konfederaciją 
Centro Europoje, šie klau
simai sukelia nepaprastai į- 
mių diskusijų, bet jų spau
dai kol kas neduodama.

150 tūkstančių gyventojų ir 
į 10,000 pastatų
I — Aušrininkui Dr. Jonui 
Šliupui šiemet sueina 60 me- 

monių" LietuTOje’ tebesamdo kai jis Pradėjo dirbti 
s v e t i m salius darbininkus, 1J®tuv}'i tautinio atgimimo 
kurių apie 60 nuoš. yra spe- ■ 
cialistai. Iš viso svetimšalių ' 
Lietuvos įmonėse dirba apie i 
400, kuriems praėjusiais me
tais išmokėta atlyginimų 
apie 4 milijonai litų. Nauju 

1 svetimšalių samdos įstatymu 
įvedami mokesčiai samdyto
jams, kad jie jaustų intereso 
svetimšalius darbininkus pa
keisti Lietuvos piliečiais.

— Miškų departamentas 
pavedė visiems Rytų Lietu
vos miškų urėdams surašyti 
visus smėlynų plotus, taip 
pat visus nederlingos žemės 
plotus, kuriuose galėtų augti 
medžiai. Surinkus davinius, 
bus einama prie nederlingų
jų plotų apželdinimo miš
kais.

—Iš patikimų šaltinių pra
nešama, eilė lietuvių Suval
kų „trikampyje”, kurie anks
čiau vokiečių buvo išvežti į 
priverčiamojo darbo stovyk
las, esą paleidžiami ir su
grįžtą į savo'i gyvenamąsias 
vietas, išskyrus tuos, kurie 
esą patys pareiškę norą pa

silikti Vokietijoje.

; dirvoje.

— Ūkininkams Klaipėdoje 
uždrausta gyvuliams sušerti 
bet kokius ankštinius grū
dus. Visas turimas grūdų 
atsargas, pasilikus reikiamą 
kiekį sėklai, privalo parduo
ti ūkinėms organizacijoms, 
iš kurių gaus pakvitavimus, 
kad pristatė. Pasiskersti 
kiaulę ūkininkai turi gauti 
leidimą. Skerdę be leidimo 
skaudžiai baudžiami. Nami
nius paukščius uždrausta 
parduoti, kad paukščių lai
kytojai paruoštų daugiau 
kiaušinių vidaus rinkai.

—Šiomis dienomis duotas 
leidimas statyti kreidos fa
briką. Anksčiau buvo duo
tas leidimas įsteigti žemės 
ūkio mašinų fabriką. Pra
monės ir Prekybos departa
mente nurodoma, kad dar 
vis yra eilė šakų, kurioms 
reikalingos saVos, vietinės į- 
monės, fabrikai. Visi, kas 
turi tam noro, kapitalo ir 

. reikalingo supratimo bei pa- 

. tyrimo, gali gauti leidimus 
1 tokioms įmonėms steigti.

imperijos inLeiesamo, i- 
Tie kunigaikščiai taip pat I 
negali turėti atskiros savo 
užsienio politikos. Jie yra 
Anglijos karaliaus vasalai— 
tarnai. Didžioji Britanija už 
tai turi pareigą ginti nuo bet 
kurio užpuoliko jų teritori
jas. Tos kunigaikštystės gi 
yra įvairiausio dydžio: di
džiausioji, Hyderabad© kuni
gaikštystė, turi 15 milijonų 
gyventojų ir yra maždaug 
Jugoslavijos dydžio, o ma
žiausioji, Lava, tėra tik apie 
30 kv. mylių dydžio. Iš šių 
kunigaikštysčių anglai tikisi 
rimtos pagalbos.

Kai tik prasidėjo dabarti
nis karas, susirinko visi ku
nigaikščiai tradicinio savo 
seimo ir priėmė bendrą de
klaraciją, pritardami Indijos 
v i c e k a raliaus sprendimui, 
kad Indija prisideda prie 
Anglijos karo su Vokietija. 
Šie Indijos kunigaikščiai lai
ko savo didžiausiu priešų 
Ghandi, siekiantį jų kuni
gaikštysčių santvarkos pa
naikinimo ir įjungimo į ben
drą būsimą nepriklausomą 
Indijos valstybę. Dėl to In
dijos kunigaikščiai pasižadė
jo teikti Anglijai šiame kare 
ir piniginę ir grynai karinę 
pagalbą.

Per praėjusį Didįjį karą 
santarvininkai gavo iš Indi
jos 550,000 karių ir 350,000 
karo meto darbininkų. Visa 
tai yra gavę beveik tik iš tų 
Indijos k u n i g a i k š tysčių. 
Šiam karui anglai tikisi gau
ti iš ten iki milijono vyrų, 
jei karas truks ilgesnį laiką. 
Dar didesnės anglai tikisi pi
niginės paramos, nes beveik 
visi tie Indijos kunigaikščiai 
yra labai turtingi. Anglų 
apskaičiavimu, visi kartu jie 
turį 300 milijonų svarų ster
lingų vertės aukso, tiek pat 
sidabro ir dar begales brang
akmenių. Kai kurie kuni
gaikščiai yra tiesiog pasa
kiškai turtingi.

ležinkeliukas ilgais k 
riais iš virtuvės į vaisą 
balių sales valgiams ir 
mams vežioti. Tarp 
bės šio kunigaikščio 
brangenybių esą vieni fc, štai, visą spėk 
liai iš 25 almazų, užperka Kauno k 
vienas esąs kregždės" 
nėlio dydžio.

Trečiuoju paeiliui 
giausiu pasaulio žmo^R vaidmenį. Tuo i 
laikomas taip pat indai 
Galioro maharadža, 23 
jaunuolis. Jo turimi b 
akmeniai įvertinami 80 
Ii jonų svarų sterl. R 
jis turįs dar labai daug 
so. Jo kunigaikštystė 
tris milijonus gyventojų jplfe rengti vien tik š

Nebe toks turtuolis, 
užtat labai pažangus 
Patialos maharadža. Jo 
nigaikštystėje moterys 
balsavimo teisę anksčiau 
gu Anglijoje. Da. . , 
maharadža yra 27 meC®“1?, P^tymu 
žiaus. Dar jo tėvas 
Patialos kunigaikštystėje 
mokamą privalomą pra

ii visuomenė labai nu 
į skaitlingai jį la 

bės Teatras lanke 
vien inteligentų, be 

darbininkų, k:

iai, vieno ar kito f; 
b darbininkai! Valst 

vaidina svarbų

mama Lietuvoje. I 
m organizacija, kiel 

draugija turi dar 
mėgėjų grupes.

to grupes rasime Liet 
lestuose, miesteliuose,

, Dabar Lietuvoje

. Būtinai, be to 
būti vaidinimas ar k

inė dalis. Susipi 
ilietuvos visuomenė si 

i lanko visus mė 
fenus, nekalbant

iriuos bilietai lieka išp: 
is 4 savaitės prieš

mokslą ir astuonias i feerikos lietuviai m 
valandas per dieną rauotis savo bent ski

x t jv i > teatru, bet jau 
Užtat Jodhpuro W ^dKaugtis savo 

tysteje tik pries kėlėt,
tepanaikinta vergi].,. „;į6 Hlitusl0£ 
milijonai to krašto gyta , Xn.maF
tepanaikinta vergija, o

• w w vi u J L Q» MC4 MAA V1410 A Vimilijonai to krašto gyva l /. f, ‘ 
jų ir šiandien tebeW 
sunkų baudžiavos W n, stipriausiųjų 

Indų keliui į laisvę nd palaikyme iš 
trukdo anglai, kiek iš i jt Daug kalbama 
įsigalėję savi valdovai^ ®imo nutautėjimą, 
neleidžia indams^ susipai ® kalbli> nep 
su naujais žmonijos lain ii visiems prie tų prie 
mais, išvysti laisvės si iį padeda sulaj 
Anglai tuo naudojasi, siautėjimo bangą mūši 
bendradarbiauja su turte m tarpe? 
skendusiais maharadžom negaįji pas'.

t. ■ -1’laisvas valandėles 
fe, rolėms išmokti 
Su noru patys imas 
h. Pradžioje, čia a 
^jaunuoliams sunki 
yi roles kaip reikia, 

kalboje, bet padir 
laiką padarytų t 

Ar bereikia g<
* lietuvių kalbos mo 
•’tonoje jaunuoliai m 
^didžiausiu noru? 
įgalime pasakyti 
^visuomenę,, plačias
* k visi nuoširdžia

neleidžia trijų šimtų m 
nų tautai išeiti į nepril 
somų valstybių eiles.

— Malūnų pramonė ja 
viena iš gausiausių 
nes šakų Lietuvoje. 
j e veikia 4 stambūs maloj 
kuriuose 1939 m. ir 
dirba 125 žmonės. VPJ 
malūnų gamyba sudaro! 
nuoš. D. Lietuvos 
gamybos. Malūnų 
Vilniuje yra vienintelė, j 
rios nei Ikaras, nei naujoj 
tuacija nebuvo išvedę W jaunuolių" "paster 
siaus vyrote. tod šie aukojasi sc



Balandžio m, jų

Susiskaldžiuti)
lalandžio m. 26 d., 1940 m.
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Hyderabado 
žarnas Mir Osm^ 
nas laikomas takosi 
žmogumi pasulyj^ 
tai įvertinami aį 
svarų sterl. Viej. 

ė- dinių jis turįs |

Kada kitos tautos didžia- 
savo teatru šimtme

čiais, lietuviai teatro užuo- 
nazgą, pradžią tegavo tik 
.9 amžiaus pabaigoje. Tai 
)uvo vadinami lietuviškų va- 

hi I sv. sterl. vertės, j carų teatrai, kurie buvo pa- 
u- turįs po tuksiu )litę po visas tas vietas, kur 

)uvo susispietę lietuviai, bū- 
;ent: po Rusijos didmiesčius,

.u- sterl. pajamų. į
>a- menius Europos
bu liai įvertino 600 ^Vilniuje, Kaune ir po visą 

Į sterlingų.
Hyderabade iį;as

lia įvykdomas labais 
j °- tys, kad kiekvi^ 
'_nU jo nizamo valdiny 
"ra ri kuriuo svaį m n 11 • i* i

Jietuvą. Prie įvairių orga- 
iizacijų spietėsi scenos mė
gėjų būreliai. Šie scenos mė
gėjai negaudavo jokio atly- 
inimo, tai buvo jų idėjinis 
arbas. Ir tas jų darbas su- 
aidino svarbų vaidmenį mū-^•a kreiptis i patįiį vaiuineių mu-

■ai- nai turi atgali ?,tautos Sal "eI
ir dovaną, betaį :lek įz literatu-

300 prie valdovo ft os \eT,,s“nos
bai sunku tad P°P’?1?"zu?ta hetuvnl 
inis valdovams litį ?lba> patl he,tuvn> ™uome- 
>nai kus turtus suį e °rf.T, <■ visur Tai 

, ... „ uvo didelis tautinis darbas. >Pą- bartims Hydeiį
s į” mas, jau 73 metą Į Tokie plataus masto mėgė- 
Lali- j pats būdamas k ų vaidinimai paskatino a. a.

’. Vaičkų, prieš didįjį karą, 
rganizuoti beveik profesinę 
aktorių trupę — Skrajojantį 
?eatrą. Atgavus Lietuvos 
[e p r iklausomybę, velioniui 
L. Glinskiui buvo pavesta 
rganizuoti nuolatinį profe- 
inį lietuvių teatrą Vilniuje, 
lenkų įsiveržimas į Vilnių 
ą darbą nutraukė. Tuo lai
bi Kaune, su vos tik susikū- 
lisios Švietimo Ministerijos 
prama, buvo suorganizuo- 
ks Tautos Teatras, pirmas 
sietuvos valstybinis teatras. 
IPradžia buvo nepaprastai 
Imki. Dėl stokos paramos 
| prityrusių aktorių, darbas 

L ne vieną

:alba, pati lietuvių visuome-
. visur. Tai

Lali- pats būdamas 
tnas 
ido- 
>mis 
e.
tu-

l In
ai iu 
ikrą 
. Jie 
įgre- 
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iptyni 
kuni-

kščiai 
, kad

bet turėdamas iii 
dabartinio karo J 
rašė Anglijos 4 
milijono svarą J 
kį, kaip simbolis] 
reikalams.

Po HyderabJ 
turtingiausiu J 
komas antras I 
gaikštis — Myd 
dža Sri Krishnan] 
Bahaduras. Jo H 
tė yra Vengrį 
apie 9,000,000 gd 
kunigaikštis ir; 
bai išlaidus, vj 
logijos sodui į 
kasmet po W.|k0 pertraukti ne vieną 
Jo rūmai RSfrtą. Dabar Valstybės Te
metu. Tai esaj;įras — Drama, Opera ir 
tektūros sėdinėtas—yra Lietuvos kultū- 
rnuose yra netgyvenįm0 pažiba. Pla- 
ležinkeliukas ĮrLjį visuomenė labai nuošir- 
riais iš virtuvės:|įaį^ skaitlingai jį lanko, 
balių sales vate’ 
mams vežioti k

menui? Jei scenos mėgėjų 
grupės susilauktų didesnio 
pritarimo, paramos iš visuo
menės pusės, jos visu smar
kumu augtų, didėtų savo na
rių ir jėgų skaičiumi. Jau
nimui tai būtų plati dirva 
pasireikšti, parodyti savo 
iniciatyvą. Tada nereiktų 
dejuoti, kad jaunimas nuo 
mūsų šalinasi, tolsta. Vieti
niam jaunimui nesvetimas 
yra scenos menas, jiems net 
labai artimas. Dėl jo jie no
riai mokosi lietuvių kalbos. 
Ar ne laikas būtų rimtai pa
galvoti ir visiems nuoširdžiai 
prisidėti savo parama šiam 
svarbiam darbui? Mes sa
vo tarpe turime nemažai ga
bių jaunuolių, baigusių dra
mos mokyklas, iš kurių galė
tume lengvai sudaryti ir 
nuolatinį skrajojantį teatrą. 
Tai galima bus padaryti vien 
susilaukus nuoširdaus prita
rimo iš skaitlingos visuome
nės pusės. Tad, daugiau pri
tarimo jaunimui, mėgstan
čiam scenos meną!

BRAZILIJOS LIETUVIAI

nio gyvenimo pažiba. Pla- 
oji visuomenė labai nuošir-
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j tikisi

ilstybės Teatras lankomas 
I vien inteligentų, bet ir 
prastų darbininkų, kaimo 
įonių. Štai, visą spektak- 
sau užperka Kauno kiem- 
rgiai, vieno ar kito fabri- 
| darbininkai! Valstybės

labarti- 
visi ku- 
□ savo 
drą de- 
Indijos 

mdimui, 
la prie 
□kieti j a. 
jčiai lai- 

priešų 
ų kuni- 
kos pa- 
lo į ben- 
lausomą

AMERIKA

PLATUS VIEŠIEJI DAR
BAI VILNIUJE

Nuliūdusios: Šv. Kazimiero Seserys, velionės sesuo, 
seserėčia ir giminės.

Vilnius. — Pagal patvir
tintą 1940 metams viešųjų 
darbų planą, šiemet viešiems 
darbams bus išleista 8,269,- 
640 litų, iš kurių apie 4 mi
lijonai teks viešiesiems dar
bams Vilniaus srityje. Vil
niaus savivaldybei paskirta 
net 2,605,000 litų, iš kurių:
a) Turniškių hidroelektrinės 
stoties statybai 600,000 lt.;
b) gatvių, kelių ir aikščių 
tvarkymui 1,000,0000 lt.; c) 
kelio tiesimui į Panerio kal
nus 335,000 lt. d) vandentie
kio ir kanalizacijos darbams 
500,000 lt.; e) inteligentams 
bedarbiams 100,000 lt.; f) 
moterims bedarbėms 50,000 
lt. Vilniaus apskr. valdybai 
paskirta 160,640 lt., iš kurių 
bus statomos kelios geležin
kelių stotys ir tvarkomos 
Naujosios Vilnios gatvės.

Trakų apskr. valdybai 
467,000 lt. — kelių statybai, ‘ 
plento Vilniaus-Kaunas sta
tybos darbams, Kaišiadorių, 
Vievio ir Trakų miestų tvar
kymui ir tt.

Valkininkų v-bai 66,500 lt. 
Eišiškių, Rudiškių, Valkinin
kų miesteliams tvarkyti ir 
vieškeliams V a 1 k i n inkaį- 
Onuškis, Valkininkai - Nau- 
jadvaris ir Eišiškės - Šalči
ninkėliai statyti.

Švenčionėlių apskr. v-bai 
76,000 lt. plento Švenčionė
liai - Kaltinėnai statybai, 
Švenčionėlių ir Pabrendės 
miestelių tvarkymui ir mo
kyklų vidaus įrengimui.

Numatoma, kad šiais me
tais bus plačiau pritaikintas 
darbo prievolės įstatymas. 
Sumažėjus pramonės gamy
bai, Vilniuje paliko be darbo 
daug moterų, kurių daugu
mas išlaiko savo šeimas. To
kiems moterims bus organi
zuojami joms pritaikinti 
darbai. Numatoma organi
zuoti skalbyklas, miškų žel- 
dymo bei valymo darbus, 
taip pat lengvesnius darbus 
prie Neries krantų stiprini
mo. '•

MOTINA MARIJA (KAUPAITĖ) C.S.C., 
Šv. Kazimiero Kongregacijos Įsteigėja ir Generalė 
Vyresnioji, po ilgos ir sunkios ligos mirė 1940 m. 
balandžio 17 d. 9 vai. vakare, šv. Kazimiero Seserų 
Vienuolyne, Chicago, Illinois.

Velionė gimė 1880 m. sausio 6 d. Lietuvoje, 
Gudelių kaime, Ramygalos parapijoje. Paliko nu
liūdusias šv. Kazimiero Seseris, savo seserį B. Va- 
lonienę, seserėčią K. Cibulskienę ir gimines — West 
Virginia, Worcester, Mass, ir Chicagoje. Lietuvoje: 
brolį Julių, seseris: B. Sabonienę, A. Krotkienę ir 
brolėčias — vienuoles kazimierietes: Seserį M. Tar- 
ciziją, Seserį M. Modestą, Seserį M. Salomėją ir 
Salomę Kaupaitę, Nekalto Pras. Kongregacijos narę.

Kūnas buvo pašarvotas šv. Kazimiero Seserų 
Vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd. Pirmadienį, 
balandžio 22 d., 9:30 vai., buvo gedulingos pamaldos 
už a. a. Motinos Marijos vėlę. Po pamaldų nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

LIETUVOS VĖLIAVOS 
ĮDOMI KELIONE

kasęs griuvėsius, vėliavą ra
do rūsyje. Dabar vėliava te
bėra Varšuvoje ir ją netru
kus Barcsay žada atgabenti 
Lietuvai.

Kun. Jeronimas J. Vaičiūnas,
Cicero, III., lietuvių šv. Antano parapijos klebonas, 
šiomis dienomis minįs kunigavimo 25 metų sukaktį. 
Jo pastangomis, Cicero lietuviai turi gražią bažnyčią 
(ją šventino J. E. arkiv. J. Matulevičius), puikią mo
kyklą, gerai organizuotą koloniją. Jubilijatas yra ar
timas spaudos bičiulis, „Draugo” leidėjų bendrovės 
pirmininkas.

Kaunas. — 'Egerio (Ven
grijoje) muziejaus direkto
rius Barcsay vienoje vengrų 
didikų šeimoje užtiko Lietu
vos kariuomenės 1765 metų 
vėliavą, kurios vienoje pusė
je ornamentuotuose rėmuose 
yra nestilizuotas Vyčio Žen
klas, o antroje pusėje, taip 
pat rėmuose, karaliaus Sta
nislovo Augusto paveikslas. 
Vėliavos viršuje yra toks į- 
rašas: „Vivat, Stanislaus 
Augustus rex”, o apačioje 
„Pro fide rege et patria” 
(kas lietuviškai išvertus 
bus: Tegyvuoja karalius 
bus: „Tegyvuoja karalius 
Stanislovas Augustas” ir 
„Už tikėjimą, karalių ir tė
vynę”).

Lietuvos kariuomenės ke
turi pulkai kartu su lenkais 
tuomet kariavo su vengrais 
ir vengrai “su kariuomenės 
dalimi paėmė ir vėliavą. Po 
kiek laiko ta vėliava pateko 
į vieno vengro didiko, buvu
sio vengrų armijos karinin
ko, namus ir tuose namuose, 
kaip tų didikų šeimos turtas 
išliko ligi šių laikų. Tokios 
Lietuvos kariuomenės vėlia
vos iš tų laikų nėra nei vie
name Vengrijos muziejuj. 
Vėliava yra dailininko pieš
ta. Direktorius Barcsay no
rėjo vėliavą atgabenti į Lie
tuvą. Bet šio karo pradžio
je jis buvo Varšuvoje ir, dėl 
karo nebegalėdamas atvykti 
į Lietuvą, vėliavą paliko vie
nuose namuose. Per karą tie 
namai buvo sugriauti. Ne
seniai jis buvo nuvykęs į 
Varšuvą, surado tuos namus 
ir pasamdęs darbininkus, at

ŽYDŲ IR ŪKININKŲ 
VARGAIApie pirmuosius lietuvius 

emigrantus į Braziliją rašo 
Klemensas Jūra „Liet. Ai
de”. Brazilijos vardas lie
tuvių lūpose bene dažniau
siai skambėjo masinės 1926- 
1927 metų emigracijos metu. 
Ankstesnėje praeityje Brazi
lijos vardas Lietuvoje tebu
vo žinomas vien iš geografi
jos vadovėlių. Tačiau ši ma
sinė lietuvių emigracija į 
Pietų Amerikos kraštus ne
buvusi pirmoji. Pasirausus 
Sao Paulo ir Rio de Janeiro 
archyvuose, randama, kad 
iki 1887 m. Brazilija pakan
kamai įsiveždavo Afrikos ne
grų, bet 1888 m. paskelbus 
Brazilijoje vergų išlaisvini
mą ir galutinai atskyrus ją 
nuo Portugalijos, darbinin
kų klausimui pasidarius vis 
aštresniam, didžiųjų fazendų 
savininkai pradėjo dairytis į 
Europą (ir į Rusiją), prašy
dami leisti rinkti ir savo lė
šomis įsivežti europiečių dar
bininkų. Tuomet ir iš Lie
tuvos, kuri buvo palikusi 
Rusijos provincija, išvyko 
apie 850 šeimų. Archyvuose 
randama, kad tie Kauno gu
bernijos „rusai” prieš pen
kiasdešimt metų išlipo tuo
laikiniuose mažučiuose Bra
zilijos ir Argentinos uostuo
se.

Jie plaukė ilgus mėnesius 
blogiausiais suklypusiais lai
vais, o išlipę — pateko į ša
lį, apie kurią nebuvo nė pa
sakose girdėję. — Iš lietuvių 
per pirmąją emigraciją at
vykusių į Braziliją, daugu
ma pasibaisėję sunkiomis 
darbo ir gyvenimo sąlygo
mis, išbėgiojo į kitas Pietų 
Amerikos valstybes, steng
damiesi pasiekti Šiaurės Am. 
Valstybes, kiti grįžo atgal į 
Lietuvą, ne vienas, reikia 
manyti, žuvo, nepakėlę ver
giškų sąlygų ir žiauraus kli
mato, ir tik keletas šeimų 
pasiliko Rio Grande de Sul 
estade, kur jie savarankiš
kai įsikūrė žemės ūkyje.

Nepalaikydami jokio ryšio 
su savo gimtuoju kraštu, jie 
per kelias dešimtis metų 
nutautėjo, o kurie ir beliko, 
tai tik liko jų lietuviškos pa
vardės ir tos gerokai subra- 
zilintos. Pasitaiko, kad šian
dien kai kurie „tikri brazi- 
leiros” savo kilmės doku
mentuose dar turi įrašą „li- 
thuano”.

Antroji, kiek gausesnė lie
tuvių emigracija į Pietų 
Ameriką, t. y. į Braziliją 
prasidėjo 1904-6 metais. Šios 
emigracijos likučių dar ir 
dabar galima surasti kai ku
riose Brazilijos provincijose 
ne visai ištautėjusių. Ypač 
tie, kurie įsikūrė Brazilijos 
pietuose, ir dabar jie turi 
gražias lietuviškas sodybas,
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Visame Suvalkų krašte ne
bėra nė vieno žydo. Jiems 
buvo įsakyta, viską palikus, 
išsikraustyti. Neklausiusiem 
grėsė mirties bausmė. Dau
guma pabėgo į Lietuvą, — 
dabar Suvalkų kalvarijoj ir 
kt. miesteliuose pilna tokių 
atbėgusių žydų. Kadangi žy
dai tesivertė prekyba, tai 
dabar, be jų, prekyba visai 
apmirusi. Juntama didelė pi
nigų stoka. Dažniausiai da
bar laikomasi mainų preky
bos. Į Lietuvos pasienį at
vyksta net nuo Suvalkų mo
zūrai javų vežimais vežini ir 
maino juos į atšmugeliuotą 
iš Lietuvoj 
druską. O medžiagų drabu
žiams, avalynės, geležies ir 
šiaip įvairių reikmenų visai 
nebėra. Nemenkas ūkinin
kams sunkumas tai buvusių 
Lenkijos valdininkų išlaiky
mas. Tokių čia yra apsčiai. 
Visi jie atleisti iš darbo ir 
užkarti ūkininkams išmai
tinti ir išlaikyti. Ūkininkai 
patys yra rekvizicijų labai 
nualinti. Dabar tie patys 
lenkų valdininkai, kurie ūki
ninkus plėšė ir skriaudė, pas 
tuos pačius ūkininkus gavo 
prieglaudos ieškotis.

Duok vaikui tikslą ir tvir
tą norą jam atsiekti, nežiū
rint neturto, ir išgirsi apie 
jį kada nors.

— Vanamaker

Visatos pradžioje, kai Vi
sagaliui Tvaštriui atėjo eilė 
tverti moterį, pasirodė, kad 
visa medžiaga jau buvo su
naudota vyrui sukurti ir 
tvirtų elementų nebeliko mo
teriai tverti. Šioje keblioje 
padėtyje, po gilaus galvoji
mo, štai ką jis padarė:

Jis paėmė vyro apvalumą: 
šliužų lankstumą, jaunų aug
menų sugebumą prisišlieti; 
žolės drebulingumą; žoly
nų žydėjimą; lapų leng
vumą; kiškio bailumą; pono 
puikybę; bičių spiečių triuk
šmingumą; saulės spindulių 
skaistų džiaugsmingumą;
debesų ašaras; vėjo nepasto
vumą ; papūgų švelnumą; 
deimanto kietumą; medaus 
saldumą; tigro žiaurumą; 
ugnies žėrėjimo šiltumą; 
sniego šaltumą; šarkos ple
pumą; balandžio burkavimą; 
gervės veidmainingumą; šu
nelio ištikimybę; stirnos 
žvilgsnį; rožės žiedo kvapu
mą — ir, šitą visą sudėjęs į 
krūvą, jis sutvėrė moterį ir 
atidavė ją vyrui.

Tačiau savaitei praslinkus, 
vyras atėjęs pas Tvaštrį ta
rė:
—Viešpatie, šis sutvėrimas, 

kurį man atidavei, mano gy
venimą baisiausiu sielvartu 
paverčia. Ji nuolat plepa ir 
erzina mane, vesdama iš 
kantrybės, niekad neduoda 
man ramumo; ji reikalauja 
nepaliaujamai jąja rūpintis 
ir visą mano laiką atima; ji 
verkia be jokios priežasties

ir visada tinginiauja. Taigi, 
aš atėjau tau ją atiduoti, ka
dangi aš negaliu su ja gy
venti.

Tvaštris tarė:
—Na, gerai — ir atsiėmė 

moterį.
Bet vienai savaitei pra

slinkus, vyras vėl atėjo pas 
Tvaštrį ir štai kaip prakal
bėjo:

— Viešpatie, aš tik dabar 
pajutau, kad mano gyveni
mas tapo baisiai nuobodus, 
kai sugrąžinau Tau šitą su
tvėrimą. Man dabar prisime
na, kaip ji šokdavo ir dai
nuodavo, vylingai savo aku
tėmis glamonėdavo; žaisda
vo ir mylėdavo mane. Jos 
juokas buvo muzika, o ji 
buvo graži pažiūrėti ir švel
ni paliesti; taigi, pasigailė
damas, grąžink man ją at
gal.

Tvaštris tarė:
— Labai gerai — ir vėl ją 

atidavė.
Tačiau, tik trims dienoms 

praslinkus, vyras vėl su
grįžo pas Jį ir prabilo:

— Viešpatie, dabar aš ži
nau, kaip iš tikrųjų yra: 
daugiau bėdos, negu malonu
mo. Prašau, atsiimk ją vėl.

Bet Tvaštris dabar supy
kęs sušuko:

— Nešdinkis iš čia grei
čiau. Tavo tokio elgesio aš 
nepakenčiu. Manykis, svei
kas, kaip gali.

Tada vyras pratarė:
— Bet aš negaliu su gy

venti...
Tvaštris atsakė:
— Bet tu negali ir be jos 

gyventi. Tai taręs nusigrįžo 
ir ėmė toliau savo darbą 
dirbti.

Vyras, . iškėlęs rankas, 
širdgėlingai pasisielojo:

— Ką aš dabar darysiu? 
Negaliu nei su ja gyventi, ne
galiu ir be jos gyventi!..

brangenybių esą 
liai iš 25 almą 
vienas esąs kręl 
nėlio dydžio.

Trečiuoju ^latras vaidina svarbų kul- 
giausiu pasaĖfinj vaidmenį.
laikomas taipp-r 
Galioro mahand 
jaunuolis. Jot 
akmeniai įverti 
Ii jonų svarų d 
jis turįs dar lak 
so. Jo kunigai 
tris milijonus f 

Nebe toks tr
i užtat labai Fjncertinė dalis. Susipratu- 

Patialos nu' 
nigaikštystėjenUaį ianko visus mėgėjų 
balsavimo teiselflįnįmus, nekalbant apie 
gu Anglijoje fcfesionalų pastatymus, į 
maharadža ynIriuos bilietai lieka išpirkti 
žiaus. Dar jofrtais 4 savaitės prieš vai- 
Patialos kūninį 
mokamą printj 
mokslą ir ašt 
valandas per^įu teatru, bet jau nuo 

Užtat Jodhp:|iai Sali džiaugtis savo sce- 
3 mėgėjų grupėmis. Jos 
vo ir yra paplitusios po 
as lietuvių gyvenamas ko- 
ajas. Scenos menas yra 
has iš stipriausiųjų šulų 
Įuvybės palaikyme išeivi- 
e. Daug kalbama apie 

v, iiuvOrULvjiincį, tad
įsigalėję vietoj kalbų, neprisi-
neleidžia iuo^li visiems prie tų priemo- 
su naujais j® j, kurios padeda sulaikyti 

įautėjimo bangą mūsų iš- 
ių tarpe?
[aunimas negaili paskirti 
ro laisvas valandėles pra
boms, rolėms išmokti ir k.
Su noru patys imasi to 

įbo. Pradžioje, čia augu- 
ms jaunuoliams sunku iš
irti roles kaip reikia, lie
pų kalboje, bet padirbėję 
bsnį laiką padarytų tame 
langą. Ar bereikia geres- 
I lietuvių kalbos mokyk- 
I kurioje jaunuoliai moko
mi didžiausiu noru?
ką galime pasakyti apie 
įsų visuomenę, plačias ma- 
I Ar visi nuoširdžiai re
ni jaunuolių i pastangas, 
įP kad šie aukojasi scenos

Tuo nesi- 
tikinama Lietuvoje. Kiek- 
Bna organizacija, kiekvie- 
| draugija turi dar savo 
enos mėgėjų grupes. To
ks grupes rasime Lietuvos 
lestuose, miesteliuose, kai
tose. Dabar Lietuvoje ne
šima rengti vien tik šokių 
Larus. Būtinai, be to, tu- 
Ibūti vaidinimas ar kokia

įietuvos visuomenė skait-

ą.
terikos lietuviai negali 

^Ižiuotis savo bent skrajo-

tystėje tik prid 
tepanaikinta I 
milijonai to 
jų ir šiaudini 
sunkų baudžias

Indų keliui i;

jasižadė- 
įme kare 
ii karinę

trukdo anglai. jįįm0 nutautėjimą

neleidžia indac-j

Lįjį karą 
iš Indi- 

• 350,000 
cų. Visa 
tik iš tų 

: š tysčių. 
kiši gau- 
no vyrų, 
snį laiką, 
tikisi pi

es beveik 
igaikščiai 
. Anglų 
kartu jie 
žarų ster- 
, tiek pat 
Les brang- 
rie kuni- 
iog pasa-

mais, išvysti] 
Anglai tuo p 
bendradarbiai 
skendusiais H 
neleidžia trijų 
nų tautai i$ 
somų valstybė

— Malūnu 
viena iš 
nes šakųW 
j e veikia 4 sM 
kuriuose 1$ 
dirba 125 
malūnų g^j 
nuoš. E, k 
gamybos. q 
Vilniuje yJ 
rios nei $ 
tuacija ne 
siausvyrod

jų laukuose skamba lietuviš
kos dainos. Jie skaito Šiau
rės Amerikos lietuvių laik
raščius, kai kurie išsirašo 
net iš Lietuvos. Jų ir tre
čioji karta tobėra tokia pat 
lietuviška, kaip ir jų tėvai. 
Kaimo aplinkuma išlaikė 
juose lietuvybę ir išlaikys ją 
ateičiai. Lietuvą jie nemo
ka įsivaizduoti, apie ką kal
ba kaip apie gražiausią ilge
sio ir pasakų šalį, apie kažką 
švento, brangaus, bet labai 
tolimo-nepasiekiamo. Tėvy
nė jų lūpomis tariama su di
džiausia meile ir tą meilę jie 
įskiepija taip pat savo vai
kams, ko nebesugeba pada
ryti paskutinės-masinės emi
gracijos lietuviai, kurie ki
tokiose aplinkybėse paliko 
tėvynę ir kitaip ją vaizduo
jasi.

— Baltosios Vokės dvare 
yra žuvų perykla, kurios sa
vininkas yra Suomijos pilie
tis Mikalojus Tjaderis. Miš
kų departamento vandenų 
skyrius šioje perykloje užsa
kė milijoną sigų. Šį pavasa
rį tos sigos bus įleistos į Dū
sios ežerą Alytaus apskrity
je, kurs randasi Metelių eže
rų grupėje. Pernai apie pu
sė milijono sigų buvo įleis
ta į Daugų ežerą.

. 5

— Kai kurie lenkai atbė- 
gėliai norėdami bet kuriomis 
priemonėmis įsigyti Lietuvos 
pilietybę, net tam tikslui 
moterimis naudojasi, steng
damiesi galima greičiau su
sidraugauti su Lietuvos pi
lietėmis ir su jomis apsives
ti. Vilniuje nepalankų įspū
dį padarė žinia, kad vienas 
atbėgėlis, buvęs Poznanės 
valdininkas, paskubomis „su
simylėjęs” su viena iš Kau
no atkelta mašininke ir, ne
spėjęs apsivesti, pradėjo 
skelbtis, kad dabar jis turi 
teisę čia liktis ir gauti pilie
tybę.

PENKIŲ VEIKSMŲ KOMEDIJA

C. LIIŠ1S
Rengia „AMERIKA”

SEKMADIENĮ

Balandžio - April 28,1940McCaddin Salėje
Berry St., tarpe So. 2nd ir 3rd Sts., ' Brooklyn, N. Y.

VAIDINIMO PRADŽIA 4 VAL. POPIET ŠOKIAI 7 VAL. V AK.

Komediją Glušas vaidina: Eleonora Bartkevičiūte, Aldona Šertvityte, Sofija 
Kazlauskaitė, Elena Matulionyte, Marytė Seniskevičiūtė, Vincas Trainis, Vik
toras Raudonaitis, Kazys Marma, Kostas Kazlauskis, Viktoras Čiepaitis, An
tanas Matulionis, Jurgis Tumasonis, N. N., B. Laučka

BILIETAI: 75 CENTAI ir 50 CENTŲ.



Balandžio m. 26 d., 1940 m.

Rengia Parapijos Mažasis ir Didysis Chorai

Sekm., Gegužes-May 5,1940
JERSEY CITY, N. J.

BALTIMORE, MD.

HARTFORD, CONN.

Vilniaus Džiaugmai ir Vargai
krūti-

NEWARK, N. J.

li-

KEARNY-HARRISON, N. J.

K. Tel. Harrison 6-1693
PHILADELPHIA, PA.

i

St., Borough of Brooklyn, County of KisSS 
to be consumed on the premises.

310 John Street, 
Harrison, N. J.

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

Nuolatinės novenos pamal
dos prie šv. Onos antradie
nį vakarais: lietuviškai 7:30; 
angliškai 8:15. a

M KARALIENĖJ 
PARAPIJOS

žymiai 
galvas

Sąjungietės reiškia gilios 
užuojautos savo iždininkei 
An. Laukžemienei dėl jos 
mylimo vyro mirties.

įijoms būtų šiame sus 
įe atstovaujama.

KNYGŲ SKAITYTOJAMS 
PRANEŠIMAS

B. J. SHAWKONIS 
(Ašakūnas) 

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

\1ETO
! J'!'f / -.''.•’f'f’frf

jgAUGIJV SVARBU
SUSIRINKIMAS
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NOTICE is hereby given that License 1 
RL 1726 has been issued to the undeni 
to sell beer, wine and liquor at retail mil

________ 12 d. sodalietės
RW 446 has been issued to the underagn Ijiofinolaewir.
to sell beer and wine at retail uri ®UDelemiS CIS beU-

4M lie“ A^”^ ^DlUmjoS IT tUFČS 
’“T to “ " ’^ius. Sodalie- 

'^os pranešti, kiek

JOSEPH & SALVATORE MORRONGDJU1 «. .
234-6 Flushing Ave. and W Danus gražiai
............ “ _______________ i Gintas pelnas pa-

.... uZp J Parapijai, Sodalie
wine and liquor at retail rnrn •. •
of the Alcoholic Beverage Cl vi L VaiKlUamS,

R pagelbėjo.
'Ubuvo bendra ko-

& Gnu a h «
Brooklyn, n. i <• Gaila, kad nedaug

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI

įdžio m. 26 d., 194

VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS

L. Vyčių New Yorko ir 
New Jersey apskrities suva- 
žiavimas įvyks sekmadienį, 
gegužės 5 d., lietuvių Laisvės 
salėje, 269 Second St., Eliza
beth, N. J.

Posėdžio pradžia 2:30 vai. 
popiet. Visi atstovai prašo
mi susirinkti laiku. K. V.

Balandžio 19 d. Motuzai 
rodė krutamus paveikslus 
lietuvių salėje. Matėme New 
Yorko pasaulinę parodą, lie
tuvių dieną; visi vaizdai la
bai greit mainomi, nei vaiz
duotėje nespėjome patikrint. 
Lietuviškų dainelių negalė
jom suprasti, nes garsiakal
biai griausmingai ūžia. Pa
rodė gražių Lietuvos pasta
tų, bažnyčių, trobesiu, tiltų. 
Iš to matėm nepriklausomos 
Lietuvos milžinišką pažangą.

Rodė ir žygiavimą į Vil
nių, Lietuvos karininkas, a- 
tėjęs prie balkio, skersai ke
lio nutiesto, pasisveikino su 
rusu karininku ir nupiauna 
puikiu balkį; atrodė kad ne
iškilmingai Lietuvos karei
viai ėjo; vieni jojo, kiti taip 
arklius vedėsi. Patrankos va
žiavo, gėles kareiviai priimi
nėjo, Aušros Vartų koplyčioj 
giedama, bet nenuklausėme 
dėl ūžimo, ką jie ten gieda. 
Švč. Panelės Atvaizdo tik 
pažibos buvo žymu; altorius, 
žvakės, kunigai gerai matėsi. 
Sako, tą dieną lijo, tad susi
žavėjimui reikėjo į Vilnių 
persikelti mintimis. Bal. 19 
d. ir mus gerai sulijo, einant 
namo, tad ir filmininkams 
reikėjo dovanoti, nes tokia
me ore sunkus paveikslų nu-

Tamošiūnai ištarė rengė
joms ir svečiam širdingą 
ačiū už surengimą puotos ir 
dalyvavimą. Ten Buvęs

METINISDIDŽIULIS

KONCERTAS
Radijo Programa

Pr. Ausevičiūtė, gyv. 2064 
E. Stella St., pradeda naują 
lietuvių radijo programą, 
kuri bus sekmadieniais 12:30 
vai. iš WTEL stoties. Ause
vičiūtė yra muzikos mokyto
ja. Jos mokiniai pasirody
davo Antanaitienės progra
moje.

Sveikinu naujos progra
mos vedėją ir linkiu gražiau
sio pasisekimo.

K. Dryža.

— Labai gerai veikia so- 
dalietės, kurių yra 75. Geg. 
5 d., atlaidų metu, bus ap
vainikuota švč. Panelės sto- 
vyla. Gegužės karalaitė šie
met išrinkta EI. Pavilonytė.

— Čia lankėsi iš Pennsyl- 
vanijos Pranas Katilius. Su
sivienijimo reikalais jis kal
bėjo jaunimo dr-jų susirinki
muose. Kazys Šimkus įga
liotas organizuoti jaunimo 
kuopas Connecticut valsty
bėje. Linkime jam pasiseki
mo.

— Kun. J. Kripas šiuo me
tu daro par. narių sąrašą.

Kalakutas.

Mirė Laukžemis
Bal. 12 d. šv. Mykolo 

goninėje mirė Augustas 
Laukžemis. Palaidotas bal. 
16 d. šv. Kryžiaus kapinėse, 
No. Arlington, N. J.

Velionis buvo 60 metų am
žiaus. Priklausė Švč. Trejy
bės liet, parapijai. Iškilmin
gas mišias atlaikė kunigai 
Kelmelis, Kemežis, Šernas, 
Simonaitis. Mišių metu gie
dojo par. choras, varg. Bur- 
kės vedamas. Varg. Mitru- 
lytė iš Chester, *Pa., giedojo 
solo.

Mot. S-gos 68 kuopa, tre
tininkės ir Maldos Apašta
lystės dr-ja užprašė mišias 
ir in corpore ėjo prie komu
nijos mišių metu. L. Vyčiai,

Balandžio 26 d. toj pačioj 
salėj rodomi Pabaltijo ir 
Skandi navijos paveikslai. 
Rodys VI. Mučinskas. VI. 
Draigino siuvyklos darbinin
kai jau pradėjo dirbti; iš 
bedarbių fondo pradėjo gau-j demokratų klubas ir daug 
ti pašalpas tie, kurie ketvir
tą kartą užsiregistravo.

J.

Gegužės 2 d. įvyks šv. Ka
zimiero sęsebų par. mokyklų 
8 skyriaus vaikų išvažiavi
mas Juozapo Marijos Vilos 
gražiame sodne. Jau keli me
tai, kai tokius piknikus ren
gia (vaikams dovanai) Juo
zapo Marijos Vilos vadovy
bė.

Manant leisti savo dukrą 
į aukštesnę mokyklą, verta 
rimčiau pagalvoti, kokia mo
kykla geriausia. Tinkamiau
sia ir saugiausia mokykla 
Tamstų dukrelei — Juozapo 

. Marijos Vilos mokykla, New
town, Pa. Ten be būtino 
mokslo, kaip visose aukštes
nėse mokyklose, mokoma ti
kėjimo, doros ir susivaldy
mo.

Brangųjį gyvenimo ir 
mokslo dukrelių laikotarpį 
paveskite seselėms kazimie- 
rietėms, rimtai prityrusioms 
mokyti lietuves. Ten jos iš
moks ne tik lietuviškai, bet 
ir gerbti, kas tik yra lietu
viška. Tėveliai ir motinėlės, 
kai atvyksite į Juozapo Ma
rijos Vilos Seserų pikniką 
birželio 9 d., pasitarkite pla
čiau apie jų mokyklos sąly
gas, kurios labai prieinamos.

F. P.

šeimų ir atskirų asmenų už
prašė mišias, suteikė gėlių 
puokštes. Laidotuvėse patar
navo grab. M. Akialis.

Velionis buvo gimęs Nau
miestyje, Tauragės apskr. 
Amerikoje išgyveno 37 me
tus ir per 30 metų Newarke 
turėjo savo spaustuvę „Lith
uanian Press”, buvo plačiai 
žinomas, ypač tarp prekybi
ninkų savo gamybos kalen
doriais. Visada sąžiningai 
patarnavo.

Dideliame nuliūdime liko 
našlė Anelė (Venskaitė), ki
lusi iš Vainuto parapijos, sū
nūs Juozas, Augustas ir Da
nielius ir dukterys Adelė, 
Elena ir Veronika, sesuo 
Elzbieta New Yorke ir sesuo 
Marijona Gečienė Lietuvoje.

Velionio šeima labai dė
kinga visiems užjautusiems 
liūdesio valandą, visiems pa
tarnavusiems. Įstaigos rei
kalus ir toliau ves duktė 
Adelė ir sūnus Augustas, ku
rie susipažinę su spaustuvės 
reikalais ir visuomet prie tė
velio dirbo.

Pasižymėjo
Sesuo kazimierietė Dovy

dą, kurios tėvai Petras ir 
Ona Jurgaičiai gyvena 219 
Mifflin St., dirba Scrantono 
Liet. par. mokykloje. Ten ji 
įrengė puikų vaikų darželį, 
apie kurį gražiai aprašė an
gliška spauda.

Štai ir atėjo mūsų Šv. Onos 
parapijos pirmo metinio ba- 
zaro atidarymo diena. Ba- 
zaras tęsis per tris vakarus, 
balandžio 26, 27 ir 28 d.d., 
parapijos salėje, Grand St. ir 
Manning Ave. Klebonas su 
įvairių parapijos draugijų 
komitetu per ilgą laiką dir
bo, kad bazaras būtų pasek
mingas.

Salėje pastatyta daug sta
lų - būdų, kur bus vedami į- 
vairūs vertingų daiktų lai
mėjimai. Kas vakaras bus 
kokia nors įvairenybė ir mu
zika šokiams. Bus skanių 
valgių ir gėrimų. Paskutinį 
vakarą bus išleista 50 dol. 
laimėjimui.

Įžanga į bazarą tik 10 cen
tų ; su įžangos bilietu kas va
karas bus galima laimėti 
gražių dovanų. Drąsiai ga
liu pareikšti, kad mūsų kle
bono naujas užsimojimas — 
bazaras bus labai pasekmin
gas ir duos parapijai daug 
gražaus pelno. Laukiama pa
sižadėjusių svečių iš kitų ko
lonijų.

Lietuvių kalbos mokykla 
jaunimui kiekvieną trečia
dienio vakarą 7:30. Pereitą 
trečiadienį buvo atvykę vy
čiai iš Bronxo. Vakaras gra
žiai praleistas su įvairiomis 
kalbomis, dainomis ir žaidi
mais. J.

Vakarienė ir šokiai
Moterų Sąjungos 63 kp., 

minėdama savo gyvavimo 10 
metų sukaktį, rengia vaka
rienę ir šokius gegužės' 5 d., 
6:30 vai. vak., 6 Davis Ave., 
Kearny, N. J.

Tą dieną bus paminėta ir 
Motinų Diena, 8 vai. ryte 
užprašytos mišios, per ku
rias visos narės eis bendrai 
prie šv. Komunijos.

Nors skaičius nėra didelis, 
bet visos narės darbuojasi 
kuopos gerovei, prisideda 
darbu ir aukomis prie kiek
vieno parengimo. Tikimasi, 
toliau padidės narėmis. Da
bar yra vajaus laikas, prašo
me moteris ateiti ir prisira
šyti prie Moterų Sąjungos. 
Įstojimas dykai. Moterų Są
junga yra vienintelė pašalpi- 
nė dr-ja Amerikoje tik mote
rims, tad kodėl prie jos ne
prisirašyti ?

Kviečiam visus dalyvauti.
Komitetas.

68 kuopos sąjungietės su
rengė netikėtą puotą savo 
raštininkei Juozapinai Ta
mošiūnienei ir jos vyrui Ed
vardui, minint jų vedybinio 
gyvenimo 15 metų sukaktį. 
J. Tamošiūnienė jau ketveris 
metus išbuvo nutarimų raš
tininke ir mūsų kuopai visa
dos pasidarbuoja.

Sukviesta daug svečių. 
Dalyvavo Tamošiūnų 3 sū
nūs ir dukrelė, jubilijato mo
tinėlė, sesutė, broliai, jubi
liatės tėvai ir sesutė. Visi 
išreiškė gerų linkėjimų.

Svečiai ir kuopa įteikė 
Tamošiūnams dovaną. Visi 
buvo puikiai pavaišinti.

—Kai kurių įmonių dar
bininkai, ilgesnį laiką dirb
dami, jiems pavestą darbą, 
patiria, kas tas darbas gali
ma atlikti daug tobuliau. >Tai 
patyrę kai kurių įmonių dar
bininkai painformuoja įmo
nių vadovybes. „Maisto” į- 
monės vadovybė savo darbi
ninkams, kurie iškels gerų 
sumanymų darbo tobulinimo 
reikalų, pažadėjo skirti pini
gines premijas. Dabar ir ki
tos įmonės susidomėjo šiuo 
sumanymu ir skelbia mokė
siančios darbininkams pre
mijas, jei jų pasiūlymais pa
sinaudojant bus galima dar
bas tobuliau atlikti.

Kartą Adomienei bešne
kant su Julijoniene abi apsi
verkė. Atsidususi Julijonie
ne ir išsitarė: Tokia jau da
lia. Jai pasidarė lengviau, 
nutarus, kad tai tokia dalia. 
Ateina kruša—suplūkia ja
vą, ar sulaikysi? Kaip ap
kamšai duobėje bulves, o 
ima ir sušąlą. Džiovini šie
ną, dangus be jokio debesė
lio, tik kur bus nebuvęs—de
besiūkštis — ir lietus. Čia 
sveikas žmogus, o paslys 
vandenį nešdamas—ir nusi- 
laužia koją. Tai kas, ar tai 
ne dalia, ar tai ne lemtis?”

Ne tik žmonos, bet ir bro
liai artėja viens kitam. Abu

■ drauge pradeda arti. Abu 
į drauge ilsisi, nors ant to pa
ties kelmo dar nesisėda. 

'Abu tyli, nors kalbos būtų 
daug. „Sėdi galvas palenkę.

: Julijonas nusispiauna ir iš
Ir 

taip sėdi ilgą, sunkią valandą. 
O laukais ateina žalsva vasa
ros naktis, plevena blausios 
žvaigždės, sakytum ir jos 
vengia žveikti į varganą že
mę, kur tiek liūdnų dainų 
dainuojama”.

Perskaičius šią ičįomią 
apysaką, gailimės brolių Do
meikų, nes jie su savo žmo
nomis pasidaro ne tai pasa
kos žmonės, bet tikri, gyvi, 
mums pažįstami asmenys.

Naujasis skaitymo ratelis 
neužilgo išsiųs į Kauną už
sakymą. Kas nori smagaus 
ir nei kiek nenuobodaus pa
siskaitymo prašomi greitai 
pranešti apie tai, įdedant če
kį ar money orderį, vertės 
55 centų, o Jūsų kopija 
„Broliai Domeikos” atplau
kus iš Kauno bus greitai per
siųsta. Rašykite adresu: Li
thuanian Book-of-the-Month 
Club, 129 West 88th Street, 
New York City, New York.

Komisija

80 Godwin Street, Paterson, N. J.
Programoje Dalyvauja Šių Parapijų Chorai:

Angelų Karalienės, Brooklyn, N, Y.; Motinos Sopulingos, 
Harrison, N. J., Šv. Petro ir Povilo, Elizabeth, N. J. ir 
abu vietinės parapijos chorai.

PRADŽIA 6:30 VAL. VAKARE
Įžanga: suaugusiems 50c. — : — vaikams 15c.

Po koncerto įvyks smagūs šokiai
Rengėjai visus maloniai kviečia atsilankyti, papratimo batu patrina.

Vienas „Amerikos” ben
dradarbis gavo savo Vilniuje 
gyvenančio giminaičio laiš
ką, kuris gali būti įdomūs ir 
visiems skaitytojams, tad 
prašome pasiskaityti.

REIKALINGAS
Reikalingas darbininkas, 

sugebąs važiuoti arkliais ir 
juos prižiūrėti (teamster). 
Norintieji darbo kreipkitės į:

Joną Tatuli,
Marianapolis College, 

Thorųpson, Conn.

Kaip iš amerikiečių lietu
vių laiškų ir Jūsų spaudos 
matyti, Jūs Vilniaus atgavi
mu labiau džiaugiatės nei 
mūsų kai kurie poneliai. Tie
sa, verta ko ir pasidžiaugti. 
Vilniuje kiekvienas kampe
lis mums brangus, kiekviena 
gatvė mums kalba turtingą 
istoriją. Bet dar daug lie
tuviškos kantrybės teks pa
dėti iki sulenkintas, sužydiš- 
kėjęs miestas bus paverstas 
vertu mūsų sostinės vardo. 
Aišku, visa tai daug kaš
tuos. Jaunimas čia visiškai 
sugadintas, su niekuo nesi
skaito. Prieš Vasario 16 kai 
kuriose gimnazijose uždarė 
visai kelias klases, nes buvo 
neįmanoma dirbti dėl su mo
kiniais įvykusių nesusiprati
mų. Teks visiems pasiauko
ti sostinei apvalyti nuo įvai
riausio plauko atbėgėlių, ku
riems tikrai nerūpi mūsų 
valstybės reikalai.

Atmerkus akis, reikia pa
sakyti, kad visi lenkai pas 
mus turi pergeras gyvenimo 
sąlygas. Visokio plauko žmo- 
neliai juos „nenčina”, auko
ja, kiek galėdami. Man pa
čiam teko stebėti, kaip iš 
Kauno atvykstantieji eks
kursijomis lietuviai pagadi
na Vilniaus gatvėmis slan
kiojančius vaikus, dalydami 
jiems, kad ir po keliolika 
centų.

O gražios Vilniaus apylin
kės! Aną dieną buvau įko
pęs į Gedimino kalną. Įlipau 
į patį bokštą. Nuostabiai 
gražus įspūdis. Panerių kal
nai, Antakalnis ir didžioji 
miesto dalis matosi kaip ant 
delno. Kyšo bažnyčių bokš
tai per namų stogus, viens 
už kitą gražesni ir įvaires
ni. Labai didingai atrodo 
katedra, ji pat Gedimino 
kalno papėdėje. Čia pat ka
reivinės, iš kurių prieš dve- 
jis metus lenkai rengėsi žy
giuoti į laisvąją Lietuvą, į 
Kauną, kur pernai rudenį jie 
surado sau prieglaudą. O tų 
kareivių tada čia buvo de
vynios galybės. Mano vienas 
geras pažįstamas, pernai 
lankęsis Vilniuje per Sekmi
nes, pasakoja, kad Vilniuje 
kiekvienas trečias asmuo bu
vęs uniformuotas. Karui pra
sidėjus, kai kurie jų buvo iš
siųsti į frontą, o kiti nešė 
kudašių į Lietuvą. Dabar 
taip pat nemažai matyti ka
reivių drabužiais, su konfe- 
deratkėmis šliaužiojant po 
Vilnių, bet šiame elgesyje 
linkęs esu matyti lenkišką 
demonstravimą. Buvusius ei
linius kareivius gal ir gali
ma pateisinti, nes jie labai 
neturtingi ir todėl gal neturi 
iš ko nusipirktu kepurių, bet 
buvę karininkai ar šiaip ko- 

1 kie aukštesni j/areigūnai per-

daug jau išpūstom 
nėms vaikšto.

Lenkų moterys 
kuklesnės, kiūtina 
nuleidusios. Bet vieną daly
ką pasakysiu: aukštesnio 
rango lenkų poniutės buvo 
pašėlusiai išlepintos; jos da
bar, kai pateko į nepavydė
tiną gyvenimą, visai ištižo. 
Parduoda daiktus, brange
nybes ir kai kurios net pa
čios bando save pasiūlyti, 
bet paprasto darbo dirbti 
neina, kad nesuteptų savo 
„aukštos” kilmės. Ką pa
darysi, kad jau toks gy
venimas su skaudžiomis 
tragedijomis!

Žmonėse plačiai kalbama, 
kad rusai žada mums terito
rinių nuolaidų, bet spaudoje 
apie tai nematome. Vilniuje 
labai sunku rasti sau butą. 
Kambarių pakaktų, bet visa 
bėda, kad daug visokio plau
ko lenkų pribėgę iš viso 
svieto, apgyvendinę visus 
kampus. Daug vargino šal
čiai, beveik sibiriški, nes tu
rėjom ir 42 laipsnius Celsi
jaus, tai jau pasiutusiai šal
ta. Kai griebdavo kokia ban
gelė, tai net veidai raityda- 
vosi. Kol ateidavai į tarny
bą, likdavai visas apšarvo- 
jęs. Kas turėjo lietuviškų 
avių kailinius, tie atspariai 
laikėsi, o su poniškais ap
siaustais gatvėse tekdavo ir 
gerai pašokti. ..
Vilnius, 1940 m. vasario 28 d.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1609 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con. 
trol Law at 426 Prospect Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCIS M. DEVANEY
426 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2085 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con. 
trol Law at 765 Washington Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GEORGE RANDALL 
Museum Bar & Restaurant

765 Washington Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7297 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail unfa 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 193 Meserole Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS MAGDA
193 Meserole Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2107 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 195 Greenpoint Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

B. SOCHMAN & MAX BROWN
185 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y, 

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6100 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
trol Law at 2888 Atlantic Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HELEN CHIBOWSKI
2888 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na i 
RL 1551 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-

i trol Law at 2863 Atlantic Ave., Borough i 
of Brooklyn, County of Kings, to be am- : 
sumed on the premises.

SIMON RASCHER
2863 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na; 
RL 7250 has been issued to the undersigned' 
to sell beer, wine .
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 244 So. 4th Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.
SAMUEL WEINGAST & LOUIS ZEIDNE!

(Republic Bag & Grill, Inc.)
244 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
RL 6105 1 ' 1

| to sell beer, wine and liquor at retail unda
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
trol Law at 1630 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LILLIAN WYNN 
(Rainbow Inn)

1630 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na, 
RL 2306 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 299 Wyckoff Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GEORGE JETTER 
(Linden Bar & Grill) 

Wyckoff Ave., Brooklyn, N. I.

Jei nori laisvės — mokėk 
jai tarnauti.

-O-------
Kaip nuostabu ir stebuk

linga : kai tik žmogui pra
nyksta iš akių jo aukščiau
sias ir vienintelis tikslas, 
tuojau griūva visa dvasiškų 
vertybių hierarchija. Kas bu
vo pačiame gale, dabar stoja 
priešakyje.

— M. PeČkauskaite

Senieji knygų skaitytojų 
ratelio nariai jau žino, kiek 
daug malonumo galima rasti 
beskaitant gražią lietuvišką 
apysaką. Tie, kurie dar to 
malonumo nepatyrė, turi 
dabar progą tai patirti, užsL 
sakydami naująją Lithua
nian Book-of-the-Month Club 
knygą, „Broliai Domeikos”. 
Ši Liudo Dovydėno be galo 
įdomi apysaka gavo Lietu
vos premiją. Perskaičius du- 
tris skyrius, jau jaučiama, 
kad ne per klaidą ta dovana 
jai buvo skirta. Ir kuo gi
lyn į knygą, tuo sunkiau ją 
padėti į šalį.

Aprašyti knygos „Broliai 
Domeikos” čia nesugebame. 
Autorius 254 puslapiuose 
pilniausiu pasisekimu vaiz
džiai nupiešė dviejų brolių, 
Julijono ir Adomo, charakte
rį, su visomis jų žmogiško
mis silpnybėmis. Pavydas ir 
kerštas įnarplioja juos į ei
les visokių teismuose tardy
mų, kol po keletos metų ta- 
symosi po teismus prasisko
linę, suvargę ir beveik visą 
žemę praradę, pradeda vėl, 
nors labai iš lėto, užmegsti 
geresnius ir daugiaus broliš
kus santykius. Žinoma, iš 
pradžių negi galima save 
kaltinti, kad tvartai ir kluo
nai ištuštėjo. Norisi už
miršti, kad advokatai ir 
skolintojai ne mažai jiems 
kaštavo.

.penktadienį, balam 
į Apreiškimo par. s; 
jf8L vak., įvyksta la 
įns mūsų apylin 
gjjij atstovų susirk 
/vienam klausimui 
^ti: kaip ir kokioi 
įonėmis įgyti „Ame 
'naujas, patogias pat 

Draugijoms buvo 
įoėti kvietimo laišk 
įt išrinkti atstovus į 
įinkimą. Kiek žinon 
gelis draugijų išrinko s 
įtovus, kurie maloni 

būtinai dalyvat 
j susirinkime. Jei k 
įaiigijų susirinkimai n 
iję valdybos prašomi

aeen issued to the undersigned , , ■
ine and liquor at retail undo JldiUll didelį Vieningi 

the Alcoholic Beverace Coa. . xjvuuomenmį susiprat 
Visi atsakingi šios apj 

š veikėjai malonu 
imi ir laukiami i 

is hereby given that License Na- .. • l„i„—nn j 
has been issued to the undersigned 2'MDIi DaiaDOZlO ZO Q

įvak., Apreiškimo pai 
B Atstovų registracij 
I[dėta nuo 7:30 va.

Padėka
So Rožančiaus dr-joi 
iuoširdžiai dėkoju ui 

■r, wine and liquor at retail under —__ 1
i7 of the Alcoholic Beverage Co ir patarnavimą preky 

‘ 221 Wyckoff Ave., Borough d "
County of Kings, to be kb- —-13 SlHiaDSkUi, Pet' 

iair Ginkui ir kitatau
te (409 B’way) 

NOTICE is hereby given that License ML
RL 7299 has been issued to the undersigned UuTHll^HniS x CtrilaiUS 

ičiams. Visoms au- 
i narėms, visiems 

Ėinkams-ėms; už kvie- 

 

dvasioms..... vadams, 
" štabui ir Ginku. 

adiją). Ačiū visiems 
tusiems, visiems pa

tai jums visiems 
aDievas. Laikykimės 
$ ir skaitykime bei 

H . Ameriką”.

Section 107 of the Alcoholic Beverage C* n «;• • v. -
trol Law at 234-6 Flushing Ave. 4 I Hli vDS OlJeVlCleiie.

299

NOTICE is hereby given that License Na 
RL 1843 has been issued to the undersigned: 
to sell beer, wine and liquor at retail mder 
Section 107 __ __  .. ..
trol Law at 221 Wyckoff Ave., Borough d 
of Brooklyn, C 
sumed on the premises.

HENRY ADAM BRODMAN 
221 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. I,

NOTICE is hereby given that License Kl 
r._ ___  :__ :__________ : '
to sell beer, wine and liquor at retail mte 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Q» 
trol Law at 4 81 Court Street, Bora 
of Brooklyn. County of Kings, to be I 
sumed on the premises,

THORPE'S TAVERN, INC. 
481 Court Ct., Brooklyn, N.

’tJWTZ'S !s hereby given that License & 
RL 2138 has been issued to the unde 
to sell beer, wine and liquor at retail uj 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trol Law at 882 Manhattan Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to be » 
sumed on the premises.

JAMES PANTELEAKIS 
d-b-a Pallas Rest. 

Manhattan Ave., Brooklyn, N.

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL 

BEER, WINES & LIQUUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7181 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 52 Meserole St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
TWENTIETH CENTURY TAVERN, INC.
52 Meserole St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12239 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control at 192A 
Norman Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOHN KRISTOF
192A Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12020 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1201 Foster Ave., 
County of Kings, 
premises.

JACK
1201 Foster Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6182 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3138 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NORWOOD PALACE REST. INC.
3138 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL1871 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2837—-39 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
NIEL RODDEN & CHARLES FRATELLO 
2837—39 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5661 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 917 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAUL KATZ
917 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

retail under

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

ALTSHULER
Brooklyn, N. Y.

7 Hall St., 1

NOTICE is hereby given that 
RL 2243 has been issued to the 
to sell beer, ’ 
Section 107 of __  ________ ____ _ .
trol Law at 2707-09-11 Beverly Rd., Boron 
of Brooklyn, County of Kings, to be <» 
sumed on the premises.

JOHN JOSEPH FILAND 
d-b-a Beverly Bar & Grill I 

2707-09-11 Beverly Rd., I

NOTICE is hereby given that License N
RW 423 has been issued to the undersigi ■! \ .
to sell beer and wine at retail ’‘■‘4116168 StOVyla bUS 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Ci ’ ■ 
trol Law at 133 Irving Avenue. Bowel 
of Brooklyn, County of Kings, to be co 
sumed on the premises.

WILLIAM ERNST
133 Irving Ave., Brooklyn, N. I

NOTICE is hereby given that License N

Section 107 of 
trol Law at 
of Brooklyn, ( 
sumed on the premises.

IRVING FLAMM ' 
451 Meeker Ave., Brooklyn, N J

NOTICE is hereby given that License S 
GB 12031 has been issued to the undersign* 
to sell beer at retail under Section Hi1 
the Alcoholic Beverage Control Law at 11 
Greenpoint Ave., Borough of BrookU 
County of Kings, to be consumed off fl 
premises.

JOHN SZELIGOWSKI
117 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. '

NOTICE is hereby given that License N 
GB17029 has been issued to the undersign 
to sell beer at retail under Section 1W1 
the Alcoholic Beverage Control Law 
263 Wilson Ave., ' Borough of B 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

THEODORE FUGEL 
263 Wilson Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
SB 59 has been issued to the unders 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control law 
Boardwalk 200 West of Brighton 1st 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

OCEANIA RESTAURANT, Inc. 
Boardwalk 200 West of Brighton 1st 

Brighton Beach, Brooklyn, N. Y. .
----- :--------- M-------------

NOTICE is hereby given that License 
SB60 has been issued to the undersi 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
Foot of Brighton 1st Road & Board 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

OCEANIA RESTAURANT, Inc.
Foot of 

Brighton
Brighton 1st Road & Boa 
Beach __ Brooklyn, N.

NOTICE _____  ____ __________
RL7346 has been issued to the undersi 
to sell beer, wine and liquor at retail 
der Section 107 of the Alcoholic Be 
Control Law at 408 Jay Street, 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises. 

STAR DELICATESSEN, Inc.
408 Jay Street Brooklyn, N-

is hereby given that License

NOTICE is hereby given that License 
RL7083 has been issued to the unde 
to sell beer, wine and liquor at retail 
der Section 107 of the Alcoholic 
Control Law at 269 Prospect Park W 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises. 
PATRICK CUNNINGHAM & JAMES BM 
269 Prospect Park West Brooklyn, N-

įvairius rakau 
nomis Pasirinki

SETS — PAR]
- KITCHEN SI

^8 - MATRASA1 

lluo CHAIR 0 
’Wil RAKAN]

W. PETRAITIS, 1 
Gi’aa.d Street, -

F Tel. EVergreei



landžio m. 26 d., 1940 m.
Balandžio m, gų
NOTICE is hereby 
RL 1609 has been lnį?>„ 

to sell beer, wine j iTfriV I'vYr'AVih'? T I* »
Section 107 of the A1«J5«T^ £
trol Law at 426 
Brooklyn, County 
on the premises. b 

~ FRANCIS M 
426 Prospect Ave.,

NOTICE is hereby . 
RL 2085 has been 1X?> 
to sell beer, wine % 
Section 107 of the Akg< 
trol Law at 765 Waabh^*1 
of Brooklyn, County^- 

sumed on the ■ premia
GEORGE Ra 

Museum Bar l 
765 Washington Ave.

AMERIKA

Troškimai yra lengvi varg
šų malonumai.

Publika pirma nori su
prasti, o paskui tik pajusti.

— Coctesu

uoste sustos didžiulis „Cler
mont” laivas, kuriuo važiuos 
Elizabetho lietuvių milžiniš
ka ekskursija, kun. J. Simo
naičio vadovaujama. Drauge 
su Elizabetho lietuviais ir

PAMINKLAS DARIUI 
IR GIRĖNUI

Birželio 9 d. sąjungietės 
turės gražią laimėjimų pra
mogą, kurios pelnas „Ameri
kos” naujų patalpų fondui.

Serga sąjungietės B. Mie
želienė ir A. Rugienienė. Lin-

VIETOS ŽINIOS
DRAUGIJŲ SVARBUS 

SUSIRINKIMAS

i
jų su motinomis ir seserimis 
dalyvaus.

Brooklyno ir apylinkės 
keliolikos draugijų bendra
me susirinkime, 1938 m.

■ I RL 7297 has been issued 31 

to sell beer, wine and iLl"
I Section 107 of the Ate-? 

trol Law at 193 Mewin'?1
J Brooklyn, County of Kį»„ - 

Į on the premises. '
• THOMAS Uto
. 193 Meserole Ave.
1 __ t___ ______ ____
’ Į NOTICE is hereby ten a

I RL 2107 has been issued t^ 

- to sell beer, wine and 
Section 107 of the Ate?

1 trol Law at 195 GreaS 
of Brooklyn, County jj?1 

J sumed on the premises. “
B. SO CHM AN A 

,-185 Greenpoint Ave.,

L. NOTICE is hereby gte'?' 
Į RL 6100 has been issmd

U to sell beer, wine and Ite?
I Section 107 of the AW' 

trol Law at 2888 1Z 
of Brooklyn, County ofr? 
sumed on the premises, ” 
2888 Atlant^^

NOTICE is hereby gh»l? 
RL 1551 has been išradi 
to sell beer, wine and In-“ 
Section 107 of the Alte*" 
trol Law ht 2863 Ath^

š

i.
i- 
)S 
)S 
e- 
ni

ią 
o- 
o- 
a-

lis 
iž
us 
ja
lai 
če- 
tės 
ija 
1U- 
er- 
Li- 
ith 
jet, 
irk. 
»ija

Šį penktadienį, balandžio 
d., Apreiškimo par. salė- 
8 vai. vak., įvyksta labai 
rbus mūsų apylinkės

augijų atstovų susirinki- 
s vienam klausimui iš

ręsti : kaip ir kokiomis 
emonėmis įgyti „Ameri- 
i” naujas, patogias patal- 

Draugijoms buvo iš- 
ntinėti kvietimo laiškai, 
šant išrinkti atstovus į šį 
irinkimą. Kiek žinome, 

ugelis draugijų išrinko sa- 
atstovus, kurie maloniai 
šomi būtinai dalyvauti 

e susirinkime. Jei ku- 
draugijų susirinkimai ne

ko, jų valdybos prašomos n, AtlUi L® • - • •
of Brooklyn. County jTlSirUpmtl, 
sumed on the premisa.

2863 Atlantic Ave.’,'

NOTICE is hereby nra 
RL 7250 has been lsu|,X 
to sell beer, wine and fc®. 
Section 107 of the Alate i 
trol Law at 244 Šj/jį 
of Brooklyn, County o| r® 
sumed on the premisa. 
SAMUEL WEINGAST 11® 

(Republic Bar i 
244 So. 4th St 

NOTICE is hereby pra 
I RL 6105 has been issmd pT, 
to sell beer, wine and lię® 
Section 107 of the Alate 
trol Law at 1680 Falta 
of Brooklyn, County d frį 
sumed on the premisa. 

LILLIAN IBJ 
(Rainbow la, 

1630 Fulton SL

_ kad ir
snimASfciiugijoms būtų šiame 

©kime atstovaujama.
ugretinkime savo 
odydami didelį vieningu- 
ir visuomeninį susiprati- 

. Visi atsakingi šios apy- 
ės veikėjai maloniai 

ečiami ir laukiami šį 
ktadienį, balandžio 26 d., 
ai. vak., Apreiškimo par. 

ėję. Atstovų registracija 
pradėta nuo 7:30 vai. 

are.

toms 
suki

NOTICE is hereby gros,! 
RL 2306 has been issued a 
to sell beer, wine and bps i 
Section 107 of the Alate 
trol Law at 299 Wyebr! > 
of Brooklyn, County of 
sumed on the premises.

GEORGE JETS 
(Linden Bar 1£ 

299 Wyckoff Ave.,

NOTICE is hereby gms i 
RL 1843 has been issued» s 
to sell beer, wine and hqut

GĖLŲ KARALIENES 
PARAPIJOS

eiles,

iėk

)ra- 
iau- 
las, 
škų 
bu
joja

aite

Padėka
žino Rožančiaus dr-j os 

u nuoširdžiai dėkoju už 
^w10L°22i%Sla® ir Patarnavimą preky- 
of Brooklyn, County it by 
sumed on the premises.

HENRY ADAM 
221 Wyckoff Ave,

NOTICE is hereby girai-. -r-, j
rl 7299 has been issued tsifiems draugams Pctnlams 

 

tm cnll hdw wino nnd Imhof f_

section 107’of the aw*igtrupaiciams. Visoms au- 

 

trol Law at 481 Coat L- .

of Brooklyn, County of LjPlSlOmS 
sumed on the premises.

THORPES TAVUS 
481 Court Ct,

NOTICE is hereby giro a 
RL 2138 has been taedaif 
to sell beer, wine and Ikuri 
Section 107 of the Akote 
trol Law at 882 Manter 
of Brooklyn, County of k: 
sumed on the premises.

JAMES PAI 
' d-b-a Pallu ta

882 Manhattan Ave.,

NOTICE is hereby gira tt 
RL 1726 has been issued Ion 
to sell beer, wine and lite i 
Section 107 of the Alate! 
trol Law at 284-6 Flmhag/ 
St., Borough of Brooklyn, te 
to be consumed on _the g®

234-6 Flushing Ave. ud 
7 Hall St., g

NOTICE is hereby gira a 
RL 2243 has been issued u v 
to sell beer, wine and lite1 
Section 107 of the AtateJ 
t rol Law at 2707-09-11 Bete' 
of Brooklyn, County of Ke 
sumed on the prenira 

JOHN JOSEPH R 
d-b-a Beverly Be į 

2707-09-11 Beverly Rd.

kams Šimanskui, Pet- 
skui ir Ginkui ir kitatau- 

Deesten (409 B’way),

narėms, visiems 
ininkams-ėms; už kvie- 

dvasioms.__ vadams,
erikos” štabui ir Ginku.
radiją). Ačiū visiems

ankiusiems, visiems pa
sienis. Lai jums visiems 
da Dievas. Laikykimės 
ybėje ir skaitykime bei 
ūme „Ameriką”.

Ona Sijevičienė.
f -------------

joseph & Salvatore ii Jdahecių balius gražiai 
rko. Gautas pelnas pa
tas parapijai. Sodalie- 
lėkingos CYC vaikinams, 
e daug pagelbėjo.
ai. 21 d. buvo bendra ko- 
ija. Gaila, kad nedaug 
•inko; gal lietus paken-

ko

i

NOTICE is hereby gira 4 
RW 423 has been issued u: 
to sell beer and ww >■. 
Section 107 of the Atote 1 
trol Law at 138 It™*1! 
□f Brooklyn, County « L-l 
sumed on the premisa I

WILLIAM EM 

133 Irving Ave, I

NOTICE is hereby ^ra ® 
RW 446 has been issued s i 
to sell beer and «• .] 
Section 107 of the Atate 
trol Law at 451 Ms»'| 
of Brooklyn. County d »» 
sumed on the prenusa.

IRVING HAIN 
451 Meeker Ave., M

Švč. Panelės stovyla bus 
linikuota gegužės 5 d. 3 
popiet.

ęgužės 12 d. sodalietės 
lavo motinėlėmis eis ben- 
[prie komunijos ir turės 
irus pusryčius. Sodalie- 
prašomos pranešti, kiek

IORS
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Gegužės 24 d. Šv. Vardo 
draugijos pavasarinis balius 
žada būti nepaprastas. Rei
kia žinoti, kad draugija vi
suomet savo svečius priima 
puikiausiai.

Mūsų Šv. Vardo vyrai su
judo rengtis prie būsimo 
Brooklyne parado gegužės 5 
d., sekmadienį. Vyrai nutarė 
prašyti parapijiečių vyrų 
dalyvauti. Mūsų parapijos 
benas irgi dalyvaus.

Šį sekmadienį mūsų 
nyčioje pamaldos bus 
nauju, šviesos taupymo — 
Daylight Saving — laiku.

baž- 
jau

Šį sekmadienį Amžinojo 
Rožančiaus draugija 9 vai. 
mišių metu eis bendrai prie 
Komunijos. Po mišparų, 4:30 
vai. p. p. bus susirinkimas 
par. salėje.

Parapijos jaunuoliai ren
giasi prie savo nepaprastos 
pramogos gegužės 4 d., pa
rapijos salėje. Tikimės, kad 
parapijiečiai parems jaunuo
lių klubo pastangas darbuo
tis parapijos ribose, /

Sesutės pranciškonės vai
kučius moko tikybos, lietu
vių kalbos ir kitokių dalykė
lių. Patartina, kad parapi
jiečiai pasinaudotų.

Jaunimo klubo basebolo 
komandos jau pratinasi. Ma
noma sekančio mėnesio pa
baigoje pradėti rungtynes.

Girdėjau, kad daug mūsų 
parapijiečių jau pasirengę 
į „Amerikos 
landžio 28 
ris įvyks 
Brooklyne. 
yra mūsų
žiuose, seniai žinoma 
viams, tai kodėl gi ten 
eiti. O vakaras bus labai 
domus. Dalyvaukite visi!

rengiamą ba- 
d. vaidinimą, ku- 
McCaddin salėje, 

McCaddin 
parapijos

Marytė Seniskevičiūtė 
veikli lietuvaitė, didelė sce
nos meno mėgėja. Komedi
joje ,Glušas’ ji vaidins links
mos Elzės rolę. Kaip sekasi 
Elzei gaudyti bernužėlius į 
vedybų tinklą ir visus jos 
juokingus nuotykius pama
tysite visi, atsilankę į Mc 
Caddin salę, šį sekmadienį, 
bal. 28 d., 4 vai. popiet.

kime greitai išsveikti.
Pranašas.

Jaunimo veikla
Smagu matyti, kad mūsų 

jaunimas gausiai lankosi į 
savo pramogas. Praeitą sek
madienį salė buvo pilna gra
žaus jaunimo, kurs linksmi
nosi išpuoštoje salėje. Tai 
nuopelnas kun. V. Masiulio, 
labai artimai ir draugiškai 
veikiančio su jaunimu. Kleb. 
kun. Paulonis maloniai pri
taria jaunimo veiklai.

Ten Buvęs.

važiuos „Amerikos” skaity
tojai, gyveną Brooklyne, 
Maspethe, New Yorke ir 
apylinkėse. Laivas „Cler
mont” didelis, veža per 3,000 
žmonių. Juo važiuosim iki 
Roton Point, Conn.

Šis išvažiavimas — viena 
gražiausių ateinančios vasa
ros pramogų. Iš anksto, 
brangūs skaitytojai, pasižy- 
mėkit savo kalendoriuje: 
birželio 15 d., šeštadienį, vi
si važiuojame su „Ameri
kos ekskursija!

spalių 29 d., nutarta didvy
riams Dariui ir Girėnui pa
statyti paminklą, Brooklyne, 
Lituanikos aikštėje, prieš 
Brooklyno Lietuvių Piliečių 
klubą, kelių gatvių susikir
time.

Komitetas atsišaukia į vi
suomenę, organizacijas, 
draugijas ir pavienius asme
nis, prašydamas prisidėti 
aukomis. Čekį arba money- 
orderius prašoma rašyti 
vardu DARIUS-GIRENAS 
MONUMENT FUND ir pa-

HAVEMEYER 8-0259 
RALPHKRUCH- 

FOTOGRAFAS 
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65-23 GRAWr5/’AYĖNUĖ 
mašpeth;A: y. .

Ar Vidurių Užkietė
jimas Kliudo Jūsų 

Darbui?
Ar Jūs atsillekate savo darbe — nepa
jėgiai atlikti savo užduoties gerai, dėl-

STATO „SYLVIJĄ” siųsti iždininkui: Mr. John 
Spurga, Port Jefferson Sta.,

Laikas greitai ir maloniai 
bėgo besivaišinant vaisvan
deniais, alučiu, užkandžiais. 
Jaunimas žaidė, dainavo, o 
muz. Dulkė gėrėjos savo or
ganizacijos jaunuoliais.

Choras už vaišes, savo va
dui taria nuoširdų ačiū.

Choras bendrai atsilankys 
į „Amerikos” parengimą bal. 
28 d., McCaddin salėje, pa
matyti komediją „Glušas”.

Prasčiūnietis.

Veronika Rice, gyv. 365 
George Rd., Cliffside, N. J., 
bal. 6 d. Palaidota bal. 9 d. 
iš vietinės katalikų bažny
čios į Madonna kapus, Fort 
Lee, N. J. Paliko dideliam 
nuliūdime vyrą Antaną ir 
dvi dukteris.

E. Bessinger, gyv. 89-28— 
89th St., Woodhavene, mirė 

buvo 
Pa-

34 
St.,

GRĮŽO IŠ LIETUVOS

Bal. 15 d. iš Lietuvos grį
žo p. Montvilienė su sūnum 
ir dukrele. Ji yra aviacijos 
virš gen. Gustaičio sesuo. 
Mūsų bendradarbiui teko su 
Montviliene pasikalbėti, apie 
ką bus kitame „Amerikos” 
numeryje.

TŪKSTANČIAI DALYVAUS 
ŠV. VARDO DRAUGIJOS 

PARADE
salė 

rube- 
lietu-' 
nenu-

i-

CHORO VAIŠES

Pereitą savaitę, baigus 
dainų pratybą, Angelų Kara
lienės par. choro vadas P. 
Dulkė visiems dalyviams su
teikė surpryzą — puotą.

Paprastai, draugijos ren-
gia vakarienes ar pagerbtu- 
ves savo vadams, bet čia į- 
vyko priešingai. Muz. P. 
Dulkė parodė savo dėkingu
mą choristams už jų pasi
šventimą, 
kada visu 
masi geg. 
Vakarui.

ypač šiuo laiku, 
smarkumu ruošia- 
26 d. Margumynų

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS!
NOTICE is hereby P™' 
GB 12031 has been ls««- 
to sell beer at retail 
the Alcoholic Beveta?it®- 
Greenpoint Ave., Botra3 
County of Kings, to « | 
premises. JOHN SZEU» 
117 Greenpoint Ave-,

NOTICE is hereby. gIt® 
GB17029 has been is«“: 
to sell beer at retail 
the Alcoholic Bere1^ 
263 Wilson Ave.,'*?' 
County of Kings, to 
Premi8e9’ THEODORE' 

263 Wilson Ave.,_____

NOTICE is hereby 
SB 59 has been i®*? 
to sell beer, at tetai 
of the Alcoholic Wty 
Boardwalk 200 W % 
Borough of Brooklyn' 
be consumed on tbel.

OCEANIA R®1, 
Boardwalk 200 Wt® Lį?

Brighton

NOTICE is hereby 5
SB60 has been is®*“, 
to sell beer, at iq
of the Alcoholic W _

Borough o^B^^^arduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai- 
to ^Oceania nomis Pasirinkimas didelis.
Foot of Brighton W |-|

Brighton B^_^BEDROOM SETS — PARLOR SETS — STUDIO 
notice ia hereby^EOUCHES — KITCHEN SETS — DINING ROOM 
RL7346 has been 
to sell beer, wiM,|wKl 
der Section 107 . ui ’
Control Law at , p 
of Brooklyn, Co^., J 
sumed on the ' 

STAR 1 
408 Jay Street

Šv. Vardo Draugijos me
tinė demonstracija - paradas 
įvyks gegužės 5 dieną.

Brooklyno Šv. Vardo drau
gijos vyrai savo paradą tu
rės nuo Atlantic Ave., Bed
ford Ave. į Ebbets basebolo 
daržą. Visų Brooklyno pa
rapijų draugijos susirinks 
šalutinėse gatvėse prie Bed
ford Ave. ir maršuos į pa
skirtą vietą, Ebbets Field, 
kur bus pamaldos, kalbos, 
giesmės ir Palaiminimas.

Queens apskrity, negau
nant patogios vietos, kiek
viena parapija turės para
dus savo apylinkėje.

Nassau apskrity paradas 
ir pamaldos įvyks Village 
Green Parke, Great Neck, 
L. I.

Suffolk apskrity demon
stracija įvyks Gaynor Parke, 
St. James, L. I.

Smulkesnės žinios bus vė
liau.

L i e t u v iams katalikams 
vertėtų šiemet gražiai ir 
skaitlingai pasirodyti. Būtų 
svarbu, lietuvių parapijų Šv. 
Vardo draugijos vadovai su
šauktų susirinkimą šiuo rei
kalu. T.

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS

N. Y.

NOTICE is hereUaM 

RL7083 has been&K 
to sell beer, winC^j. . 
der Section 107 L pj. 
Control Law at 
Borough of Broo 
be consumed on 
PATRICK CUNN 
269 Prospect Pari

SETS — M ATRAS AI IR SPRINGS AI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

PETRAITIS, Biznio Vedėjas

:09 ir 436 Gran d Street, Brooklyn, N. Y,
1 Tel. EVergreen 7-8451

Visiems malonu pranešti, 
kad šį sekmadienį, bal. 28 d., 
pas mus iš Bayonnes atva
žiuoja grupė išlavintų vai
dintojų su kleb. kun. S. Sto
niu ir varg. A. Jekupčioniu. 
Jie suvaidins komediją „Mo
terims neišsimeluosi”. Po 
vaidinimo bus šokiai. Pra
šom ateiti ir pamatyti, kaip 
svečiai linksmins. Atsilan
kę gaus prie durų po mažą 
dovanėlę.

Sąjungietės visus maloniai 
priims — vaidintojus ir pub
liką. Vaidinimo pradžia 7 
vai. vak. (207 York St.). Pel
nas pusiau su parapija.

-\

bal. 9 d. Pašarvotas 
Shalins grab. įstaigoje, 
laidotas bal. 12 d.

Bronislova Tonaitis, 
metų, gyv. 302 Warren
Brooklyne, mirė bal. 11 d. 
Palaidota bal. 15 d. iš šv. 
Jurgio par. bažnyčios. Pali
ko dideliame nuliūdime tėvą 
Antaną, motiną Anataziją, 
brolį ir dvi seseris.

Šioms trims laidotuvėms 
patarnavo Shalins (Šalins- 
ko) laidotuvių biuras.

„AMERIKOS” SKAITYTO
JŲ LAIVU IŠVAŽIAVIMAS

Birželio 15 d. 11:30 vai. 
ryte Metropolitan gatvės

Operetė „Sylvija” yra vie
na iš gražesnių operečių, iš
verstų į lietuvių kalbą. Šią 
operetę perstatyti rengiasi 
Operetės choras gegužės 5 
d., Labor Lyceum salėje, 947 
Willoughby Ave.

Svarbesnes roles vaidins: 
Sylvijos — Gen. Vitaitytė; 
Eizės — EI. Jozavitaitė, Vin
co — Jonas Pronskus, Lacey 
— Jonas Atkočius, kuni
gaikščio Tobytum — Ant. 
Gudonis ir tt. Operetėje yra 
per 20 gražių dainų solo, 
duetų, vyrų grupių, mergi
nų grupių ir viso choro.

Vaidinimo pradžia 4:30 
vai. popiet. Po vaidinimo bus 
šokiai. Rengėjai maloniai 
kviečia visus atsilankyti.

6 šeimų namo prižiūrėto
jas. Gyventi vietoje. 5 kam
barių butas. Sąlygas sužino
ti, vakarais, pas

Elizabeth Daniels
1354 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y.

GRAŽI DVIEJŲ VEIKSMŲ OPERETE

SYLVIJA
Vadins Operetės Choras

<seg.-May 5d., 1940
947 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y.

Pradžia 4:30 vai. po piet. 

PO VAIDINIMO ŠOKIAI

Įžanga: Rezervuotos vietos $1 ir 75c.; Nerezervuotos 50c. 
Tik į šokius — 40c.

Vaidinime daug gražių dainų ir smagaus juoko. Kviečiame 
visus vietinius ir apielinkės lietuvius atsilankyti.

k
Brooklyno Liet. Operetės Choras.

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪSIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata. Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMA8 gamintas namie 16 geriausios Smetonos. ALUS H geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITE6:

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

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

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

Kampas Roebling St.

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

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

BROOKLYNE

. I

Aukų jau prisiuntė Šv. 
Jurgio dr-ja, Brooklyne — 
$100;
brooklynietis — $1; SLA 38 
kp„ — $25; Liet. Am. Pil. 
Klubas Brooklyne — $100 
ir padengė komiteto išlai
das $25.

Dariaus-Girėno Pamink
lui Statyti Fondo Komiteto 
valdybą sudaro pirm. J. Šal- 
tys; vicepirm. Wr Šabūnas; 
sekr. Ant. Gudonis; ižd. J. 
Spurga; iždo globėjai Jur
gis Karpus ir Juozas Kai
rys; fin. sekr. adv. Steponas 
Briedis.

Michael Rogers,

to, kad Jaučiatės prastai, nenormaliai, 
esat pavargę? Tad patikrink pats save. 
Gal dėl vidurių užkietėjimo Jūs taip 
Jaučiatės. Gal Jums reikalingas lluosuo- 
tojas. Jeigu tai Jums yra — pamėgin
kit Ex-Lax!
Paimk plytelę ar dvi prieš einant gulti 
šiąnakt... Ex-L>ax gardus kaip skanus 
šokoladas. O ryte pamatysi, kaip daug 
geriau Jausies po gero visiško vidurių 
Išvalymo. Ex-Lax veikla gerai — bet 
švelniai, be Išsltempimo ar nesmagumo. 
Ex-Lax yra patikimas šeimyninis lluo- 
suotojas — geras visiems, nuo senelio 
Iki mažo valko. 10c. Ir 25c. dėžutės vl- 
sose vaistinėse.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ!
ATSI8AKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ I

Gaminama tik vienas tikras Ex-Laxl 
Įsidėmėkite raides ’’E-X-L-A-X" ant 
dėžutės Ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukite orlginalio Ex-Lax.

Tautos ateities žmonės, tie 
būsimi lietuviai, kurie gims 
amžiams praslinkus, jau yra, 
jau gyvena tikrojo tėvynės 
mylėtojo sieloje.

— Vladas Putvys

Pirkit Anglis 
LISAUSKO ANGLIŲ

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAR & GRILL
Gaminam, valgius ameri 

kūniško ir lietuviško sti
liaus. Čia taip pat galima 
gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas
411 Grand Street, 
B r o ok 1 yn,

Brooklyno Graboriai

Tel. EVergreen 7-4335 STagg 2-5043 Notary Public

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotojas 
Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius — Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-4409

A. RODZEWICZ 
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(Pried pat Apreliklmo bažnyčią)

Duodu automoblMua voetUTSmi, 
kTlkKynams Ir vlaoklemi 

poslvažlnijlmama.

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

337 Union Av., B’klyn, N.Y.
Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

Tel. Virginia 7-4499
ESTATE OF 

BARRY P. SHALINS 
(Šalinskas)

Vestie E. Davis, 
Licensed Mgr.

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves 

- $150 ------  
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Newtown 9-4464

ESTATE OF A. J. VALANTDEJUS 
VERONICA R. VALANHEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41—72nd Stret, Maspeth, N. Y.



*

Komedijos ‘GEIJSO’ Vaidintojai
Vaidinimas Bus

Sofija Kazlauskaite

Aldona Šertvietytė Elena Matui i onytė

Eleonora Bartkevičiūtė

Viktoras ČiepaitisVincas Trainis

Jaunas vedęs, anksti kėlęs

Kostantas Kazlauskis

Komediją „GLUŠAS 
matysite 

SEKMADIENĮ
Berry St. tarpe So. 2 ir 3 Sts 

Brooklyn, N. Y.

Vaidinimo pradžia 4 vai. p.p

M. Seniskevičiūtė, Vikt. Rau
donaitis, Kaz. Marma, A 
Matulionis, J. Tumasonis 
Balys Laučka, N. N.

Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti!

pamatęs komediją „Glušas” 
Po vaidinimo smagūs šokiai.

BUFETAS
Bilietai: 75 centai—50 centų 

Šokiams 35c.

PRAŠOM NEVĖLUOTI

BUS IR ŠOKIAI

FEDERACIJOS APSKRI
TIES SUSIRINKIMAS

Šį šeštadienį, balandžio 27 
d., eidami gulti nepamirški
te pasukti laikrodžius viena 
valanda pirmyn. Tuo pačiu 
primename, kad balandžio 28 
d. „GLUšO” vaidinimas pra
sidės punktualiai 4 vai. po
piet. Salės durys atdaros 
nuo 3 vai. popiet. Kas atsi
lankėte į „Amerikos” ruoš
tą pavasario balių, žinote, 
kad programa buvo pradė
ta punktualiai. Taip bus ir 
šį kartą.

Kas pavėluos į pirmą 
veiksmą, turės gailėtis, nes 
„Glušas” sudomina visus iš 
pat pirmo veiksmo. Dar sy
kį prašome visų būti salėje 
jau prieš 4 vai.

Kad nereiktų eilėje prie 
langelio bereikalingai gaišti 
laikas, malonėkite bilietus į- 
sigyti iš anksto, pas platin
tojus ar „Amerikos” admini
stracijoj, 423 Grand St.

Šį sekmadienį, bal. 28 d., 
Mc Caddin salėje, bus ne tik 
didelio veikalo — „Glušo”— 
vaidinimas, bet ir smagus 
pasilinksminimas — šokiai, 
kuriems gros smarkus Felix 
Vis Pusčius orkestras. Šo
kiai prasidės 7 vai. vak. Į 
šokius bilietas tik 35c.

Kas nesuskubs į vaidini
mą, bus maloniai laukiamas 
šokiuose.

L. K. Federacijos New 
Yorko apskrities susirinki
mas įvyks ateinantį ketvir
tadienį, gegužės 2 d., 8 vai. 
vak. Apreiškimo par. salėje. 
Visi draugijų atstovai pra
šomi būtinai atsilankyti. Bus 
aptariami svarbūs viešosios 
veiklos klausimai.

JEI ŽINAI, PASAKYK!

Jurgis:
—Klausyk, dėde! Būk toks 

geras ir pasakyk man, kas 
tai yra GLUŠAS? Aš jau 
šimtą sykių girdėjau tą žodį 
iš skelbimų, laikraščių, radi
jo pranešimų, bet visas ma
no galvos sukimas veltui. 
Nežinau, ką reiškia GLU
ŠAS.

kitą paėmęs 
būtum buvęs 
aš galvojau, 
savo žmonos

Dėdė:
—Aš irgi girdėjau tą žodį. 

Nežinodamas, ką tai reiškia, 
klausiau savo žmonos, o ji 
štai ką atsakė: —Jei būtum 
vietoj manęs 
sau už žmoną, 
Glušas. Tada 
galvojau ir iš
paaiškinimo vistik prasmės 
nesupratau. Man būtų aiš
kiau buvę, jei ji būtų pasa
kiusi sekančiai: Esi Glušas, 
nes mane paėmei sau už 
žmoną. Dėlto ir tau paaiš
kinti negaliu.
Jurgis:

—Kadangi ir tu, dėde, ne
gali man paaiškinti, tai ar 
negeriau bus mudviem pa
klausyti tėvo patarimo?

Jis sako: — Kam berei
kalingai klausinėti viens ki
to, kada yra puiki proga su
žinoti, ką reiškia ir kas tai 
yra Glušas! Būkime šį sek
madienį, balandžio 28 d., 4 
vai. popiet, Mc Caddin salė
je, kur gabūs scenos mėgė
jai suvaidins linksmą 5 
veiksmų komediją „GLU
ŠAS”. Jei ten matysime dve
jas vestuves, kelias piršly
bas, įvairias jaunavedžių ne
laimes, tai aišku, kad vienas 
iš jų, jei ne visi, išaiškins ir 
duos pilnai mums suprasti, 
kas tai yra Glušas.
Dėdė:

—Teisingai tavo tėvas gal
voja. Ne tik aš eisiu pama
tyti komediją „GLUŠAS”, 
bet pasiimsiu ir savo žmo
ną. Gal ji pamačiusi „GLU
ŠĄ” pakeis savo nuomonę ir

Balandžio m. 26 d., ijty,

komediją suvaidinti, 
gu, kad daugelis jau 
bilietus iš anksto.'

Kviečiami ir
Tikrai bus malonu 
žįstamus ir artimus 
ti Mc Caddin salėje, 
taip plačiai žmonės 
apie „GLUŠĄ”, aišku,
sis visi, kurie praleisšū

Žodžiai ir tikrove 
Siūlo milijoną. 
Šviesios viltys. 
Ateitininkų dėmei 
Be jokio pagrindo

Gegužės pirmos d 
vakarėse Komunistgą ir nepamatys tos ®j - Tr- 1 j., nacionalas išleidokių pilnos komedijos .

J ' ^įnirau Iri m n

linksmo pasimatymo!

MIRĖ

Martynas Ignatavičių

atsišaukimą, kuriai 
kitko kviečiamos vis 
jio moterys reikalą 
jų sūnūs, vyrai ir br 
tų grąžinti iš karo 
Jame darbininkai 1venęs 81-44-102nd Avg j t

C)7Onp Park LT N V . FKaiaut 718,117 sPa , . -in j t '^susirinkimų laisvės, 
balandžio 19 d. Long ]į
College ligoninėje. Pal£ Gražūs žodžiai, 
tas balandžio 23 d. šv. ar gali būti dide 
gio kapinėse, Shena^tyčįojiraas iš dar 
Pa. Velionis susilaukėgvkai šis raštas išlei 
senatvės, buvo apie ^ur, kaip tik 1 
amžiaus; laikinai gyvenoij®’ 
savo dukterį Alice hoį 
kynienę.

Paliko nuliūdime tris 5 
teris, žentus ir anūkus, ’ 
re i__  ________
prisimetus gangrenai. Ji 
velionis visą savo geria

hr tie žodžiai taik 
į moterims, kad jos 
į užpultos Suomi j < 
jose žuvusius sūnus 

nuo susižeidimo b# brolius? Ar jie
ovietų Rusijai, kur 
[tas negali turėti s 

amžių išdirbo anglių h a'P komunistinė ’
klose ir daugeliu atveju 
vo rimtai sužeistas, tį 
dabartinis susižeidimas 
vo blogiausias ir paskoįL 
Senukas buvo linksmo V 
ir dar gana stiprus že«°

Laidotuves prižiūrėjo! 
borius J. Le Vanda-bąli 
dauskas. Bet

ir niekas negali šai 
rinkimų, kaip tik k( 
i’

MOTUZŲ PAVE

-----o-------
Susidarė kelių amei 
įpė ir siūlo už gyva 
milijoną dolerių. ' 
matyti, tie žmon 

[i kalbėti apie mi] 
t kur jie buvo, kai 

ja turėjo demokrati 
ausybę, kuri buvo re 
1 didžiųjų valstybių 
los. Tada Anglija ir 
irija griežtai reikalą 
oracijų mokesčių, o

kitą kartą kitaip paaiškins. — Jfolandžio 
crlnžn rpilrsmp ' SalClC, MclSI

Mot. S-gos 29 kp. sus-mas 
įvyko bal. 17 d. par. salėje. 
Pranešta, kad serga Ona 
Hoffmanienė ir Paulina Gri
gienė; linkim joms greitai 
pasveikti. Išrinktos šeimi
ninkės parapijos vakarienei. 
Gegužės 17 d. nutarta su
rengti vakarėlį su užkan
džiais; komisijoje O. Belevi- 
čienė, M. Kivytienė ir O. Do- 
brovolskienė.

Pritarta „Amerikos” kvie
čiamam draugijų susirinki
mui bal. 26 d. 8 vai. vak. ir 
išrinktos atstovės.

Motinų dieną, gegužės 12, 
sąjungietės turės savo inten
cija mišias (9 vai.), jų metu 
bendrą komuniją ir po to 
par. salėje pusryčius, ku
riuos paruoš O. Belevičienė. 
Atstovėmis į Feder, apskritį 
išrinktos O. Belevičienė ir S. 
Subatienė.

Sąjungietės pažadėjo gau
siai dalyvauti geg. 5 d. par. 
vakarienėje, bal. 21 d. CYA 
vaidinime ir balandžio 28 d. 
Mc Caddin salėje, „Glušo” 
vaidinime.

Sus-mas baigtas malda, 
kurią sukalbėjo pirm. M. 
Šertvytienė.

žės 17 d., 8 vai. vak., Apreiš
kimo par. salėje. Įžanga 25c. 
Visus kviečiam rengtis daly
vauti.

Čia augus.

CYA VAIDINIMAS

Mot. S-gos 29 kuopos ren
giamas kauliukų žaidimo va
karas bus penktadienį, gegu-

C. Y. A. vaidintojų grupė 
jau ne pirmą sykį taip gra
žiai scenoje pasirodo. Anks-

Vakarienė ir Šokiai

MASPETHO ŽINIOS

Balandžio 21 d. Apreiški
mo parapijos salėje katalikų 
jaunimo draugija C. Y. A. 
perstatė 2 veiksmų komedi
ją „Šių dienų vaikai”. Ko
mediją vaidino vien moterys. 
Geriausiai suvaidino: moti
nos rolę — A. Mučinskienė, 
liežuvninkės — A. Simniš- 
kiūtė, tetos — H. Serafinai- 
tė, Juzės — F. Masiulytė. 
Tinkamai savo roles atliko 
M. Viesulaitė, A. Skarulytė, 
Adelė Gratt, M. Baliūnaitė. 
Neblogai vaidino ir A. Če
ponytė, J. Jakaitytė, A. Du- 
ganaitė. Komediją režisavo 
M. Adomaitytė ir A. Mu
činskienė. Scenos tvarkyto
jai buvo K. Marma, A. Ki- 
buris, B. Bružaitė. Vaidin
ta du kartu — popiet ir va
kare.

čiau vaidino vieną veikalą 
angliškai. Nors kitiems gal 
ir sunku dabar lietuviškai iš
mokti roles, bet, jei ateityje 
daugiau susilauksime veika
lų lietuvių kalba, pažanga 
bus tikrai didelė. Atsilan
kiusiųjų skaičius tokią lie
tingą dieną rodo, kad prita
rėjų yra. Tik reikia tęsti 
scenos darbą toliau.

Buvusi.

Mėnesiniai sus-mai bus kas 
antras antradienis, pil. klu
be, 60-39—56th Drive.

Čarterio gavimo proga bus 
specialus pokylis šeštadienį, 
bal. 27 d., 7:30 vai. vak., pi
liečių klubo salėje. Visus ma
loniai priims čarterio komi
tetas.

SUIMTAS VALYTOJŲ 
UNIJOS VADAS

P

rū-Seselės pranciškonės 
pestingai moko lietuvių mo
kyklos rinktinius jaunuolius 
išpildyti gražią programą 
Sekminių vakarienėje, kurią 
rengia Rožančiaus draugija.

Bal. 21 d. mūsų bažnyčioje 
per visas mišias antroj rink
liava buvo Argentinos lietu
vių bažnyčiai pastatyti. Rin
ko kun. J. Jakaitis, M.I.C. 
Jis gražiai papasakojo apie 
Argentinos lietuvių vargin
gą padėtį, jų uždarbį, gyve
nimą. Tėvai Marijonai au
koja savo protą, savo moks
lą, savo širdį, visą gyvenimą 
Dievo garbei, savo tautos 
naudai. Turėtume džiaugtis, 
kad esame Amerikoje ir ga
lime padėti Argentinos lie
tuviams, kuriais taip daug 
rūpinasi tėvai marijonai.

O.

Teofilė 
sūneliais 
širdžiai dėkoja kunigams J. 
Kartavičiui, K. Pauloniui ir 
Bogužui, varg. A. Visminui, 
visiems giminėms ir drau
gams už gėles ir mišių au
kas, už dalyvavimą bažny
čioj, namuose ir kapinėse 
atiduodant paskutinį patar
navimą mano vyrui; Ameri
can Legion Maspeth Post 
783, Firing Squad iš Fort 
Totten, Šv. Petro dr-jai, Šv. 
Vardo dr-jos dvasios vadui 
ir nariams, SLRK 277 kp. 
valdybai ir nariams, grab. V. 
Valantiejienei ir jos sūnui už 
užuojautą ir patarnavimą.

Karpavičienė 
ir dukrelėmis nuo-

PILIEČIŲ KLUBO 
NARIAMS

su

Šią savaitę suimtas George 
Scalise, viešbučių ir įvairių 
valytojų unijos pirmininkas; 
jis kaltinamas, kaip grasini
mų keliais išreikalavęs savo 
naudai dideles pinigų sumas 
iš viešbučių savininkų.

Scalise save laiko darbi
ninkų vadu ir jų reikalų 
gynėju; jaunystės dienose 
jis buvo nuteistas kaip bal
tųjų vergių prekybos daly
vis. Connecticut valstybėje 
jis turįs labai gražų namą, 
brangesnį nei 100,000 dol.

glušo reikšmę.
Ne vien Jurgis ir dėdė su 

žmona ruošiasi pamatyti 
juokingą komediją „GLU
ŠAS”, bet visi New Yorko, 
Brooklyno apylinkės lietu
viai, visi nuoširdūs vaidini
mų mėgėjai. Scenos mėgė
jai, vaidintojai jau visi pil
nai pasiruošę geriausiai šią

Broliai Motuzai Lit 
ir Amerikos lietuvių iš! 
vaizdų, Vilniaus atg 
momentų paveikslus |u, aišku, kentė varg 
apylinkėje rodys:

Bal. 26 d., penktadiei 
zelio Crescent Palace 1 
Atlantic Ave. ir Cresca 
East New Yorke.

~ i 2Z-4, N| 
salėje, Maspethe, 56th 
ir 60th St., nuo 7:30 n 
kare.

Balandžio 28 d., E!
port, N. J., lietuvių
salėje, Second St.; 2 vįnkijos valdonai 
piet ir 7 vai. vak.

SLA salėje, 197 Grai naikino lietuvius, 1 
Brooklyne, balandžio ms ir kitus prispai 
gegužės 1 d., 7:30 vai b,

ihkybės ir pagimdė 
, kurs atėjo iš taute 
1 ir įsigalėjo.
Visi tariami žrr 

adariai ir .„civilizt 
jčtojai vis pavėluoj 
įšaukiama, kad 
sekiojami vokiečių 
valdomuose kras 

td jiems reikia siųsti 
Mhnos. Bet tie paty 
Išdariai” visiškai tylėj

i U2 
lįlietuvos, kai persi<

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 80. 4th Street

P.

NUOMININKŲ DĖMESIUI

Balandžio 26 d. 7:30 vai. 
vak. piliečių klubo salėje, 
280 Union Avė., šaukiamas 
steigiamasis lietuvių nuomi
ninkų ’ susirinkimas. Namų 
savininkai yra susiorganiza
vę, tad laikas ir nuominin
kams. Laik. Komitetas

KRIAUČIAI NEBOI
KOTAVO

Tel. STagg 2-7177

lengia APREIŠKIMO PARAPIJOS DRAUGIJOS

Sekmadienį, Gegužes-May S d., 1940
APREIŠKIMO PAR. AUDITORIUME,

Jo. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.'

Pradžia 5 vai. vak.
Bilietas $1.25 Tik šokiams 35 centai

Bilietai Galima Gauti pas Komiteto Narius ir Klebonijoje.

Visus kviečiame ruoštis dalyvauti.
KOMITETAS

MASPETHO NAMŲ SAVI
NINKŲ ŽINIAI

Adv. St. Briedis praneša 
namų savininkams, kad jau 
paruoštas čarteris,- kurį pa
sirašė adv. S. Briedis, P. 
Šlapikas, J. Benedict, Sim. 
Cerebiejus ir P. Bagočiūnas. 
Pagal čarterį veiks „Lietu
vių Ūkėsinė Asociacija, in
korporuota, Maspeth, N. Y.”

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

šventadieniais susitarus 
TeL EVergreen 8-9229

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

219 So. 4th Street, ]
(Williamsburgh Bridge Plaza)

---- o------
Lietuvos atsakingi ] 
nai savo viešuose pi 
anose labai optimist 
šviesiomis, viltimis 1 

ie Lietuvos padėtį, 
ausų ministeris Ern 
Ivanauskas labai p 
i spaudos atstovams 
J apie naują Lietuvos 
tijos prekybinę šutai 
let privatūs laiškai 
p kalba. Nusiskundži
i kainos labai pakilo, 
fiai taip pat stambes 
ip nemaža baimės reis 
dėl Tėvynės rytojau 

niausią, kad ir papra 
stietis ir kaimietis s 
loja ir sako: kad ir 1
ii sunkios gyvenimo

t W, bet kad tik Lietu v:11 V f VO) Utį KdU LIK Lj1vLU.V< 
rooklyn, . tų nepriklausoma, jais

stybės gyventojų 
ne žymiai glūdi

— o

pas 
sau

Svarbus piliečių klubo 
kvartalinis susirinkimas bus 
šį penktadienį, bal. 26 d., 
7:30 vai. vak., savo patal
pose, 280 Union Avė. Na
riai prašomi atsilankyti.

Sekr.

Viename laikraštyje buvo 
pranešta, kad lietuvių kriau
čių lokalas buvo nutaręs 
bausti tuos narius, kurie da
lyvaus kontraktorių bankie- 
te, ruoštame Vilniaus lietu
vių naudai Lokalo taryba 
prašo pranešti, kad tokio nu
tarimo visiškai nebuvo.

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.

Keliolika asmenų parei 
idomėjimą buvusių Lit 
ateitininkų suvažiavii 

is paminėtų Ateitimi 
gavimo 30 metų suka 
lymui pritarė ir „Dr

LANKĖSI KANADIETE

Pereitą savaitę „Ameri
kos” įstaigoje lankėsi M. Ži- 
žiūnienė, atvykusi iš Mon- 
trealio dalyvauti savo vyro, 
varg. K. žižiūno giminaitės 
Nuobarienės į a i d o t u vėse. 
Viešnia lankėsi drauge su M. 
Dulkienė ir Ml. Zelway.

P. Puodžiūnas, gyv. 87-14 
144th St., Jamaica, N. Y., 
serga ir guli Queens General 
Hospital, Jamaica. Linkime 
greit pasveikti.

Daugiausia žinių iš Lietu
vos rasi AMERIKOJE.

TRU-EMBER COAL COW
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street, ]
Telefonas: EVergreen 7-1661 i

Brooklyn, N J*

dr. J. Navickas si 
įvažiuoti į Marianapc 

Am. Liet. Kata! 
ir Profesijonalų 

seimo metu, liepos 2 
■ Būtų gera, kad š: 

pasisakytų did 
skaičius buvusių Lie 
ateitininkų. Prašom : 
’kun. dr. J. Navickui j 
'Amerikos” redakcijai.

~—o —
['■Amerikos Lietuvyje” j 

1 vieno bendradarb 
laikančio save rim
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