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Lietuvos Žinių pranešimu, 
Argentinos žydų laikraštis 
EI Diaro Izraelita turėjo il
gą straipsnį apie Lietuvą. 
Straipsnio autorius Lietuvą 
vadina „žydų ramybės sala”. 
Ten rašoma, kad „mažoji 
Lietuva šiandien yra kaip 
ramybės sala žydų gyvento
jams — kaip sala, prie ku
rios visai neprieina pikto 
antisemitizmo bangos”.

Argentinos žydai tiksliau 
informuojami, negu kai ku
rie amerikiečių žydų laik
raščiai. Lietuvoje iš viso 
tautinės mažumos nelaiko
mos valstybės posūniais, jos 
naudojasi didžiausia laisve. 
Tik sunku suprasti žydų di
delius nepasitenkinimus dėl 
lietuvių pastangų įsistiprin
ti ir ekonominiame gyveni
me. Juk prekyba ir amatas 
nėra žydų privilegijos. Lie
tuva ir toliau galės būti ra
mybės sala visoms tauti
nėms mažumoms, jei tik jos 
supras, kad lietuvio būdui 
svetimas savo 
skriaudimas.
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Lenkijoje smarkiai susi
jaudinta dėl anglų The Il
lustrated London News laik
raščio įsidėto žemėlapio, ku
riame Vilnius su visa vaiva
dija priskiriamas prie Lie-j 
tuvos. Lenkų laikraščiai per
sispausdino tą žemėlapį ir 
rūsčiai puola Lenkijos kon
sulatus užsienyje, kam šie 
esą neveiklūs, apsileidę ir
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Lenkų pykčiui ir jaudini
mams nebus galo, nes visada 
buvo ir bus žmonių, kuriems 
teisingumo ir sąžinės jaus
mų nesunaikins jokios ne
teisybės jėgos.

Iliustruotas savaitinis 
kultūros gyvenimo žurnalas 
Naujoji Romuva išleido at
skirą numerį su Lietuvos 
grožiu supažindinti, apie ku
rį jame rašo profesoriai Ko
lupaila, Sezemanas, Pakštas, 
Regelis ir kiti. Visas leidi
nys gausus gražiausiais pa
veikslais iš Lietuvos gam
tos. Leidinys prašyte prašo
si imamas į rankas ir susi
kaupusiai studijuojamas. 
Apskritai, Naujoji Romuva 
toks žurnalas, kurs turėtų 
rasti sau vietos pas kiekvie
ną lietuvį amerikietį švie
suolį.

Roosevelto kalba

Praeitą penktadienį prezi
dentas Roosevelt pasakė per 
radiją 30 minučių kalbą, ku
rioje pareiškė savo pasiten
kinimą dėl ką tik išsiskirs- 
čiusio Kongreso priimtų į- 
statymų ir nurodė savo vei
klos ateities kryptį. Jis pa
reiškė, kad praeitais metais 
padarė klaidų ir vyriausybė, 
ir biznio vadovai ir darbi
ninkai. Jo nuomone, biznio 
vadai padarė tokias klaidas: 
jie pageidavo mažesnių val
džios išlaidų ir žadėjo patys 
daugiau išleisti, bet vietoje 
to jie padidino savo invento
rius ir pakėlė kainas; darbi
ninkai padarę klaidų, varto
dami savo kovai netinkamas 
priemones, priversdami 
darbdavius tartis su jais, 
apsilenkiant su teisėtumu; 
vyriausybė padariusi klaidų 
būdama per dideliame opti- 

Įmizme ir nepasiskubindama 
pravesti ūkininkams pagel
bėti ir darbininkams algų ir 
valandų nustatymo įstaty
mų. Prezidentas atvirai pa
reiškė norą, kad rudenį į 
Kongresą būtų išrinkti tokie 
atstovai, kurie remtų jo pro
gramą.

Italai grasina
Ispanijos „vyriausybinin

kams” išleidus pareiškimą, 
kuriame buvo paminėta, kad 
už miestų bombardavimą 
bus atitinkamai atkeršyta, 
Italijos vyriausybė pritaikė 
tą priminimą sau ir viešai 
pareiškė, kad mažiausias pa
sikėsinimas prieš italų mie
stų saugumą susilauks kari
nio atsakymo. Vėliau Ispani
jos „vyriausybininkai” turė
jo paaiškinti, kad jų pareiš
kimas nebuvo taikintas ita
lams, bet tik gen Franco ka
riuomenei.
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Kitas žurnalas vertas y- 
patingo dėmesio — tai Židi
nys, literatūros, mokslo, vi
suomenės ir akademinio gy
venimo žurnalas. Šių metų 
Židinio gegužės — birželio 
numeris paskirtas* Lietuvos 
nepriklausomybės 20 metų 
sukakčiai paminėti. Tame 
numeryje rašo vysk. Būčys, 
prof. Šalkauskis, gen. Rašti
kis, kan. Dogelis, prof. Pak
štas, dr. Ivinskis, dr. Skrup- 
skelis, dr. J. Grinius, J. Am
brazevičius, dr. A. Juška, A. 
Vienuolis, J. Aleksa, A. Vai
čiulaitis, pulk. Šova ir kiti. 
Židinys, nuoširdžiai sakome, 
malonus svečias kiekvieno 
šviesuolio namuose. Iš jo 
matyti, kaip klesti ir žydi 
nuolat pirmyn žengiąs lietu
viškas gyvenimas.

tokius žodžius, pasakytus 
seno žmogaus tuo momentu, 
kai Lietuvai pilna pavojų iš 
jos kaimynų. Ir tie žodžiai 
pasakyti didžiulės organiza
cijos seime, kuriame daly
vauja asmenys, visomis jė
gomis linkę savintis tautiš
kumo monopolį. Jei SLA sei
me gali rasti sau vietos Lie
tuvos saugumo ir gynimo 
reikalams pragaištingi siū
lymai, tai vadinamoji tau
tiškoji visuomenė turi stip
riai perkratyti savo veiklą 
ir paieškoti tinkamų priemo
nių, kad didžioji organizaci
ja pateisintų tautiškumo 
skraistę, kurios priedanga 
atliekami visai antitautiški 
darbai.

SLA seime, Laisvės pra
nešimu, dr. Graičiūnas „ra
gino neduoti nei cento gink
lų fondui, kuriam dabar 
renkamos Amerikoj aukos”.

kalbėtojo kalbą Laisvė 
vadina „ženklyvesne kalba”. 
Daugiau nei šiurpu skaityti

O dabar grynai savo rei
kalu. Norime atkreipti dė
mesį savo malonių skaityto
jų, kad jie nepamirštų vieno 
svarbaus įvykio, šį sekma
dienį, liepos 3 d., įvyksta 
New Yorko Apylinkės Lie
tuvių Diena. Jos pasisekimo 
graži dalis paprastai tenka 
ir mūsų laikraščiui. Šiais lai
kais- nei vienas laikraštis 
neapsieina be savo rėmėjų 
ypatingos paramos, todėl 
maloniai prašome tuos mūsų 
Bičiulius, kurie švenčių me
tu bus laisvi ir lankysis šio
je apylinkėje, atsiminti, kad 
jie labai laukiami Lietuvių 
Dienoje, apie kurią plačiau 
rašoma vietinių žinių sky
riuje.

Pirmas prezidentas

Praeitą savaitę Airijos 
respublika susilaukė pirmo 
prezidento — dr. Douglas 
Hyde, 78 metų amžiaus, iš
kilmingai pradėjusio eiti sa
vo pareigas. Tai pirmas ai
rių prezidentas po kelių šim
tų metų kovos dėl nepriklau
somybės. Tomis iškilmėmis 
užsibaigė Airijos ministerio 
pirmininko De Valeros dau
gelio metų kova sulaukti vi
sai nepriklausomos Airijos.' 
Visoje Airijoje birželio 25 d. 
buvo ypatinga šventė ir ai
rių vieningumo demonstra
cija. Nors Airijos gyventojų 
daugumas katalikai, tačiau 
prezidentu išrinktas protes
tantas; tuomi parodyta ka
talikų didelis patriotiškumas 
ir tolerancija. Tas žygis, 
manoma, palengvins De Va
lerai susilaukti ir šiaurinės 
Airijos, Ulsterio, prisijungi
mo; Ulsteris tebėra anglų 
valdžioje ir jo gyventojai 
daugumoj protestantai.

Privalomas darbas

Vokietijos vyriausybė pra
eitą savaitę išleido naują 
dekretą, pagal kurį visoje 
valstybėje įvedamas privalo
mas darbas. Visi Vokietijos 
gyventojai, nesvarbu ar jie 
piliečiai, privalės tam tikrą 
laiką dirbti tokį darbą, ku
ris bus jiems nurodytas. 
Šiuo metu Vokietijoje, kaip 
praneša patys naciai, bedar
bių esą tik 338,000, kurių 
tik 37,000 reikalingi darbo. 
Naujasis privalomo darbo 
dekretas, spėjama, daugiau
sia bus taikomas žydams, 
prieš kuriuos dabar vykdo
ma atnaujinta persekiojimo 
banga.

Valdžios išlaidos
Praeitą savaitę išleistas 

paruoštas pranešimas, ku
riame nurodytos praeitų me
tų valdžios išlaidos, kurios 
siekusios 16 bil. 900 mil. do
lerių; į tą sumą įtraukta ir 
400 milijonų dolerių suma 
socialiniam saugumui. Vals
tybės išlaidų kiekvienam gy
ventojui tenka 132 doleriai; 
1923 met. kiekvienam gyven
tojui išlaidų teko 79 dol. 96 
centai. Valstybės skolos per
nai birželio 30 d. pasiekė 55 
bil. 600 mil. dol. Kiekvienam 
gyventojui valstybės skolos 
tenka 429 dol. 99 centai. 
1913 metais kiekvienam gy
ventojui teko 59 dol. 64 cen
tai valstybės skolos. Pernai 
iš įvairių mokesčių surinkta 
12 bil. 300 mil. dolerių paja
mų. Daugiausia gauta iš as
mens ir bendrovių pajamų 
mokesčių — 2 bil. 149 mil. 
dol.; kitos svarbios pajamos 
iš svaigiųjų gėrimų mokes
čių — 594 mil. dol.

Sakalų savaitė

Praeitą savaitę Čekoslo
vakijoje įvyko didžioji čekų 
sporto Sakalų organizacijos 
šventė, kurioje dalyvavo 
tūkstantinės minios jauni
mo. Yra atvykusių daug 
svečių iš užsienio. Lietuvių 
spauda ir jaunimo organiza
cijos taip pat ten atstovau
jamos. Tokia šventė ruošia
ma kas šešti metai.

Thompson, Conn. — Lie
pos 2 d. Marianapolio kolegi
joje prasidės Am. L. K. Stu
dentų ir Profesionalų sąjun
gos seimas. Iškilmingas mi
šias 10 vai. atlaikys sąjun
gos vicepirmininkas kun. 
Juozas Varnaitis. Po pamal
dų tuojau prasidės posė
džiai.

Seimas tęsis dvi dienas. 
Bus atskiri studentų ir pro
fesionalų posėdžiai. Seime 
dalyvaus ką tik iš Lietuvos 
atvykęs stud. Ant. Skirius, 
Naujosios Romuvos admi
nistratorius, daugelio kata
likiškų laikraščių bendra
darbis.

Į seimą kviečiami ir lau
kiami visi lietuviai katali
kai šviesuoliai.

Brockton. — Šv. Roko lie
tuvių parapijos Romuvos 
parke birželio 27 — 28 d.d. 
įvyko LDS metinis seimas, 
kuriame peržvelgta praeitų 
metų veikla, priimta nauji 
sąjungos įstatai, numatytos 
gairės ateičiai. Centro val
dyba palikta ta pati. Ją su
daro pirm. kun. J. švagž- 
dys, vicepirm. kun. Pr. Ju
ras, sekr. A. F. Kneižys, fin. 
sekr. A. Peldžius, ižd. O. 
Siaurienė; kontrolės komisi
jos nariai — kun. Pr. Juš- 
kaitis, D. J. Averka ir L. 
Kumpa.

Seimą AMERIKOS vardu 
pasveikino ir jame dalyvavo 
administratorius Danielius 
J. Averka.

Pavasarininkų Kongrese 
40,000 Jaunimo

KRUVINOS RIAUŠĖS 
KLAIPĖDOJE?

LENKAI TAISO KELIUS Į 
LIETUVĄ

Kaunas. — Lenkai 
biai baigia taisyti Vilniaus
— Kauno vieškelio Panerių
— Zaviasų ruožą, kuris vie
tomis išgrindžiamas betono 
plytomis. Taip pat taisomi 
keliai nuo Maišiogalos ligi 
administrac. linijos ir nuo 
Suvalkų ligi adm. linijos. 
Varėnoje baigiamas remon
tuoti tiltas lenkų pusėje, o 
Vilniuje pergrindžiamos gat
vės, kuriomis eina keliai į 
Kauną. Visų į Lietuvą ve
dančių kelių taisymui šiemet 
lenkai paskyrė pusantro mi
lijono zlotų.

Liepos 1 d. bus pradėtas 
normalus susisiekimas gele
žinkeliais su Lenkija, jei tik 
iki to laiko bus spėta baigti 
geležinkelių linijos ir trobe
sių remonto darbai, kurie 
dabar skubiai dirbami. Nu
statytos ir geležinkelių kai
nos. Trečios klasės bilietas 
iš Kauno į Varšuvą kainuos 
26 lt., o iš Kauno į Vilnių — 
6 lt. 60 et. Greituoju trauki
niu, kuris eis iš Kauno į 
Varšuvą be persėdimo, tre
čios klasės bilietas kainuos 
31 lt. 60 et., o į Vilnių — 7 
lt. 50 et.

sku-

PASIDALINO IŠLAIDOMIS

Londonas.— Anglija, Pran
cūzija, Vokietija ir Italija 
susitarė padengti lygiomis 
savanorių atšaukimo iš Is
panijos išlaidas, kurios sieks 
apie 7 milijonus dolerių. Ru
sija atsisakė prisidėti savo 
lėšomis.

Rusija taip pat atsisakė 
prisidėti savo lėšomis prie 
pergabenimo laivais.

GRĮŽTA SUŽEISTI 
AMERIKIEČIAI

New York. — Liepos 2 d. 
iš Ispanijos grįžta 18 ame
rikiečių, kurie dalyvavo „vy
riausybininkų” pusėjo prieš 
gen. Franco karius. Kai ku
rie iš jų netekę kojų, akių 
ir kitaip sunkiai sužeisti.

AUSTRIJOJE VALOMI
NACIAI

Viena. — Hitlerio agentai 
smarkiai apvalė austrų na
cių partijos narių eiles, pa
šalindami sau nepageidauja
mus elementus. Tuo valymu 
labai nepatenkinti austrų 
naciai, kurie tikėjosi daug 
įvairių malonių prisijungus 
prie Vokietijos. Pranešama, 
kad austrų naciai yra pasi
dalinę į dvi grupes, kurių 
švelnesniąją! grupei vado
vauja dr. Seyss-Inquart, iki 
šiol buvęs austrų nacių va
das.

Kaunas. — The New York 
Times dienraščio korespon
dento pranešimu, birželio 28 
d. Klaipėdoje įvykusios di
delės riaušės, kurios tęsėsi 
dvi valandas. Riaušėse esąs 
užmuštas vieno policininko 
sūnus, 16 metų jaunuolis, ir 
keliasdešimt asmenų sužeis
ti, kurių 12 sunkiai.

Riaušininkai iš gatvių iš
siskirstę tik tada, kai Lietu
vos saugumo policija palei
do įspėjamuosius šūvius ir 
uždarė gatves. Vokietininkai 
išdaužė lietuviškų įstaigų ir 
žydų sinagogos langus, kai 
tuo tarpu Klaipėdos krašto 
autonominė policija tik dai
riusis aplink.

Riaušės kilusios, kai apie 
7,000 vokietininkų susirinko 
į uostą pasveikinti atvyku
sio Vokietijos laivo. Vokie
tininkai pradėję dainuoti na
ciškas dainas ir šaukti „Heil 
Hitler”; jiems taip šūkau
jant, iš lietuvių laivo Perku- 
nas paleistas į jų pusę van
duo.

Šiuo žodžius rašant dar 
nebuvo gauta iš Lietuvos jo
kių žinių. Galimas dalykas, 
kad ši žinia gerokai perdėta.

KINAI TURĖJO DIDELIŲ 
NUOSTOLIŲ

Hankow. — Kinijos ka
riuomenės vadovybė prisipa
žino, kad praeitos savaitės 
mūšiuose palei Jangtcės upę 
kinai neteko 10,000 karių. 
Daugiausia kinai žuvo nuo 
japonų laivų kanuolių. Japo
nai naudoja ir nuodingas 
dujas.

BAUDŽIA UŽ KLAUSYMĄ 
KATILO RADIJO

/ . .............. ............

Lyda. — Uždarytos lietu
vių kultūrinės Ryto draugi
jos Lydos skyriaus vedėjas 
už klausymą Kauno radijo 
programos nubaustas pus
antrų metų kalėjimo.

Lenkai ir patys nebežino 
kokius nusikalstamuosius 
darbus išgalvoti, už kuriuos 
galėtų savo kaimyninės tau
tos žymesnius veikėjus „bro
liškai” į kalėjimus sugrūsti.

Kaunas. — Birželio 28 d. 
čia prasidėjo lietuvių kata
likų jaunimo Pavasarininkų 
organizacijos jubiliejinis 
kongresas, kuris tęsėsi dvi 
dienas. Jo programoje buvo 
pamaldos, dainų šventė, 
sporto varžybos, milžiniška 
eisena ir kiti įvairumai. Pir
mą dieną Kongreso dalyvių 
buvo per 40,000.

Kongresas prasidėjo iškil
mingomis mišiomis, kurias 
atlaikė J. E. vysk. Teofilius 
Matulionis. Pamaldų metu 
visi Kongreso nariai dalyva
vo bendrame maldų kalbėji
me. Po pietų atidaryti kon
greso posėdžiai.

Pavasarininkų kongrese 
oficialiai dalyvavo lietuvių 
amerikiečių katalikų visuo
menės atstovai su kun. J. 
Balkūnu priešaky. L. Vyčių 
sveikinimus perdavė pats jų 
centro pirmininkas, inž. A. 
J. Mažeika.

Dainų šventėje jungtinia
me chore dalyvavo per 4,000 
dainininkų. Visas kongresas 
praėjo nepaprastu nuotai
kingumu. Į jį buvo suvažia
vęs jaunimas iš visos Lietu
vos. Pavasarininkų kuopos 
yra visuose Lietuvos mies
tuose, miesteliuose, bažnyt
kaimiuose ir nėra to kaimo, 
kur nebūtų pavasarininkų.

Šis kongresas buvo su
ruoštas organizacijos gyva
vimo 25 metų sukakčiai pa
minėti. Jo iškilmėmis pa
gerbtos ir krikščionybės įve
dimo Lietuvoje 550 metų ir 
Lietuvos atsteigimo 20 me
tų sukaktys.

AMERIKIEČIŲ
PASIRODYMAI

PERKA LAIVUS UŽ 
ŽUVIS

Oslo. — Norvegijos vy
riausybė padarė sutartį su 
Italijos atstovais ryšium su 
karo orlaivių pirkimu. Italai 
gamins norvegams bombo
nešius, o norvegai už tai at
silygins žuvimi.

MEKSIKOS MOTERŲ 
PROTESTAS

— Kaune nusišovė prof. 
Pr. Brenderis, pasižymėjęs 
mokslininkas.

5 mil. kasdien
Japonijos kareiviai praei

tą savaitę turėjo kelis nau
jus laimėjimus, bet vis dau
giau ir daugiau žinovų pra
dedama abejoti, kaip ilgai 
japonai ištvers savo kare. 
Karas su Kinija Japonijai 
kasdien kaštuoja 5 milijonai 
dolerių ir tos išlaidos nei 
kiek nemažėja. Japonų nuo
stolius labai padidino Gelto
nosios upės didžiulis potvy
nis, kurs sulaikė japonus 
nuo didesnio veržimosi ma
žiausiai vienam mėnesiui. 
Dabar japonai Kinijoje savo 
kariuomenės turi apie 800,- 
000 ir didesniam puolimui 
padaryti jiems reikėsią tą 
skaičių padidinti bent iki 
milijono. .?

ŠVEDŲ SUKAKTIS

Šią savaitę iškilmingai 
minima Švedijos kolonistų 
atvykimo 300 metų sukak
tis. Į iškilmes atvyko Švedi
jos sosto įpėdinis su žmona 
ir sūnumi. Delaware valst. 
atidengtas paminklas, daly
vaujant prezidentui Roose
velt.

Meksikos Miestas. — Mek
sikos kareivių žmonų sąjun
gos atstovės kreipėsi į kraš
to apsaugos ministeriją ir 
pareiškė protestą prieš pa
kvietimą jaunų mokytojų, 
kurioms pavesta neva auklė
ti jaunus kareivius. Moterų 
atstovės nurodo, kad pakvie
stos jaunos mokytojos pla
tins kariuomenėje komunis
tinę propagandą ir stengsis 
sovietinti kariuomenę.

Atstovės tarp kitko taip 
pareiškė: „Mums svarbiau
sia, kad mūsų vaikai išmok
tų skaityti ir rašyti, o ne 
kolioti Dievą”.

PREZIDENTAS GALVOJA 
APIE SKOLAS

SOVIETŲ LAKŪNŲ 
LAIMĖJIMAI

Maskva: — Du Sovietų 
Rusijos lakūnaį nusileido 
Vladivostoke po sėkmingo 
4,300 mylių skridimo per 24 
valandas be sustojimo. Tas 
skridimas buvo tvirtu ban
dymu kariniems tikslams.

Hyde Park, N. Y. — Pre
zidentas Roosevelt pranešė, 
kad jis drauge su savo arti
miausiais bendradarbiais 
studijuoja priemones, kaip 
panaikinti valstybės 20 bili
jonų skolą, kuri susidarė 
nuo 1933 metų. Jis pareiškė 
galvojąs ,apie naujus mokes
čių apdėjimo būdus. Be to, 
jis pareiškė, kad nuo liepos 
1 d. bus paleista į darbą vi
sos pašalpos agentūros, kad 
šalies ekonominė būklė galė
tų greičiau pagerėti.

Kaunas. — Chicagos lie
tuvių choras Pirmyn jau tu
rėjo kelis koncertus, kurie 
praėjo didžiausiu pasiseki
mu. Choras koncertavo ir 
valstybės radi j of one.

Pažymėtinas ir kitas ame
rikiečių pasirodymas — val
stybės teatro studijoje su
vaidintas stud. EI. Bartkevi
čiūtės scenos vaizdas „Ame
rikiečiai Lietuvoje”.

DOVANOS KARIUOMENEI

Kaunas.- — Lietuvos šau
lių sąjungos 19 metų sukak
ties proga, geležinkelių tar
nautojai ir darbininkai šau
liams įteikė dovanų 500 šau
tuvų ir 7 kulkosvaidžius.

VAIŠĖS AMERIKIEČIAMS

Kaunas. — Tautinės kul
tūros ir propagandos įstai
gos vedėjas prof. Iz. Tamo
šaitis suruošė lietuviams 
amerikiečiams laikraštinin
kams priešpiečius, kuriuose 
pasikeista mintimis apie abi
pusį informavimąsi ir palie
sti bendradarbiavimo būdai.

Numažino kainas
Plieno bendrovė praeitą 

savaitę netikėtai sumažino 
plieno kainas — nuo 6 iki 17 
nuošimčių. Manoma, kad 
kainų sumažinimas turės ne
abejotinos įtakos į kai ku
rias gamybos šakas, ypač į 
automobilių prekybą.
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Svarbiausi Seimai

Petras Vaičiūnas

O, MYLIMA LIETUVA

O, mylima Lietuva, o gimtasai krašte,
Tiek vargęs dėl laisvės, tiek skausmo iškentęs, 
Kuo puošti tave mums, kur laimę tau rasti, 
Kad tavo rytojus jau būtų kaip šventės?

Tark žodi, tėvyne, jei reikia ir rūstų,
Kad mūsų tau širdys vienybe vis gaustų, 
Kad brolis prie brolio dėl laisvės priglustų, 
Kad mūsų darbai tau didybę suaustų,

Mes būsim, tėvyne, kaip plienas, kaip saulės, 
Kad tavo gyvybei negrėstų pavojus.
Lai mato kaimynai ir visas pasaulis, 
Kad tu, kaip Vytis, nenurimt užsimojus.

Jau praėjo keli centralinių organizacijų seimai, bet, mū
sų nuomone, svarbiausi dar įvyks. Liepos 2 — 3 d.d. Ma- 
rianapolio kolegijoje susirinks L. K. Studentų ir Profesio
nalų sąjungos atstovai ir rėmėjai. Kitą savaitę Chicago j e 
įvyks Chorų sąjungos pirmas seimas, o rugpjūčio pirmą 
savaitę Chicagoje bus L. Vyčių metinis seimas. Šiuos tris 
seimus laikome svarbiausiais, nes tai jaunimo organizaci
jų seimai. Tai sęimai asmenų, nuo kurių priklausys išei
vijos lietuviškumo ateitis.

Studentų ir Profesionalų sąjunga turės iš eilės jau sep
tintą seimą. Per šešeris metus, tenka pripažinti, jai ne
pavyko išaugti platumon, bet ji gali pasidžiaugti savo idė
jos šaknų leidimu gilyn. Didžiausias jos nuopelnas — mė
nesinis Studentų žodžio žurnalas, kurs savo kultūringumu, 
lietuviškumu ir, apskritai, visa kryptimi vienintelis lietu
vių amerikiečių visuomenėje. Jis paruošė mūsų spaudai 
jau kelis gerus bendradarbius. Jis tarnavo šviesesniam 
jaunimui kaip lietuvių kalbos rankvedis.

Studentų kuopų, tiesa, nedaug, bet esančios gyvuoja ir 
svarbiausia, kad jos pasilaiko tik pačių jaunimo energin
gomis pastangomis. Kai kurios jų sava iniciatyva ruošia 
lietuvių kalbos kursus, gilinasi į Lietuvos" istoriją. Sąjun
gos keli nariai taip pamėgo lietuviškumą, kad išvyko į 
Lietuvą studijuoti. Iš sąjungos tarpo jau išėjo keli asme
nys į savarankišką gyvenimą; sąjunga džiaugiasi jos ei
lėse buvusiais nariais, dabar esančiais jau kunigais, gydy
tojais, advokatais ir t.t.

Sąjungos pasirinktas šūkis „Siek Mokslo, Dirbk Tautai, 
Gyvenk Tikėjimu”, nors pamažu, bet vis suranda uolių ir 
ištikimų pasekėjų, todėl jos gyvavimas turi rimto pagrin
do. Pats gi tikrasis sąjungos pagrindas — Marianapolio 
kolegija, iš kurios trykšta sąjungos gyvybės šaltinis ir 
nuo kurios priklauso organizacijos tvirtybė. Kiekvienas 
seimas vyksta Marianapolio užuovėjuje ir, tikime, taip bus 
visada, nes Marįanapolis — lietuvių katalikų šviesuomenės 
negęstantis židinys.
Sveikindami Studentų ir Profesionalų sąjungos metinį 

seimą, linkime jam kūrybingiausios nuotaikos, o jo išrink
tai naujai sąjungos valdybai sėkmingų pastangų ir apčiuo
piamų darbų į sąjungos veiklos išplėtimą kiekviename lie
tuvių didesniame centre.

Apie kitų jaunimo organizacijų seimus teks vėliau pasi
sakyti.

Lai Amžinos Galios mūs Lietuvą remia!
Lai žydi laisva ji, tiek vargo iškentus!
Šventai pabučiuokim mes gimtąją žemę!
Lai būna jos vardas brangus mums ir šventas!

(Iš Naujosios Romuvos)

New York = Budapest = Kaunas
(Tęsinys)

VENGRIJOJE

Į Vengriją įvažiavome ir 
lengviau atsidusome. Mums 
atrodė, kad vokiečiai šnai
ravo, o vengrai sutiko su 
šypsena ir širdingu pasvei
kinimu. Muitinėje jau plevė
savo šalia vengrų vėliavos 
Šv. Tėvo vėliava. Čia buvo 
jaučiama iškilmių dvasia. 
Formalumams sutrukome 
labai trumpai — peržiūrėjo 
pasus ir pasisakėm, kiek pi
nigų įsivežame. Pinigų de
klaracija daroma visoje Eu
ropoje kiekvienoje valstybė-

Trumpi Pasikalbėjimai
reikia daryti? Ar žmonės čiaI. Dora ir technika

1. G. K. Chesterton yra 
rašęs: „Jei apleisi ir nepai
sysi balto stulpo, tai greitu 
laiku jis taps juodas. Jei y- 
patingai pageidauji, kad pa
siliktų baltas, tai karts nuo 
karto reikės iš naujo baltai 
nudažyti; tai reiškia, kad 
revoliucija dažnai reikalin
ga... Kas tiesa apie negyvą 
medžiagą, yra specialiai ir 
baisiai teisinga apie žmoniš
kas įstaigas. Piliečiams rei
kalinga beveik viršgamtiško 
saugojimo, nes žmonių įstai
gos bei institucijos labai 
greit sensta ir gęsta”.

2. Įstaigos bei valdžios, 
kurias žmonės neseniai 
džiaugsmingai priėmė, kaip 
išvadavimą iš nelaisvės, ne
užilgo tampa baisiausios ti
ram jos. Džiaugėsi vokiečiai 
nauja „laisve” po nacių val
džia, džiaugėsi rusai nauju 
„rojum”, bet jau Hitlerio 
ir Stalino ranka per sunki 
ir žiauri.

3. Džiaugėsi pasaulis ka
pitalizmu, nes jis davė žmo
nėms patogumą, kurių net 
turtingiausi senovės impera
toriai neturėjo — elektrą, 
automobilius, orlaivius, ra
diją; bet depresijos laikais 
atėmė nuo jų visas tas dova
nas ir daugiau — atėmė pa
stoges, drabužius nuo pečių, 
net duoną iš dantų.

4. Klausimas kyla, kas

kalti ar institucijos? Jei 
žmonės, tai reikia juos išla
vinti doroje; jei institucijos, 
tai reikia išrasti geresnę 
ekonomijos techniką bei 
mokslą.

II. Technikos paniekinimas

1. Dori ir pamaldūs kata
likai mano, kad užtenka 
jiems turėti geros valios, 
grynos sąžinės, ir nereikia 
rūpintis apie techniškas, 
ekonomines bei soči j alines 
problemas.

2. Dažnai atkartoja neti
kinčiųjų užmetimą: „Jei vi
si krikščionys vardu būtų 
krikščionys tikrenybėje, ne
būtų nei ekonominių nei so
cialinių klausimų”.

3. Todėl, kad ir jaučia 
esant netvarką ekonomijoje, 
ir žino, kad permaina reika
linga, jie linksta prie ra
mios, tylios dvasiškos per
mainos. Taigi, ir darbuojasi 
savo ir savo žmonių viduji
niu tobulinimu, nes jie tikri, 
kad visi pasaulio klausimai 
bus suderinti, jei žmonės 
bus dori.

4. čia aiški klaida. Vi
siems suprantama, kad 
praktiškuose pasielgimuose 
ypatingai reikalinga išmin
tingumo dorybė, kuri nėra 
vien tik turėjimas principų 
bei gerų intencijų, bet tei
singas sprendimas ir supra
timas konkrečių faktų. Nie-

kas (nei geriausia valia) 
neužvaduos gabumų ir infor
macijų turėjimo.

5. Kad visi ir būtumėm 
krikščionys tikrenybėje, tai 
tuomi dar nebus joks klausi
mas išspręstas, nei ekonomi
nis, nei socijalinis, nei poli
tinis. Būtų dar mums darbo 
dalykus nagrinėti, idėjas 
kritikuoti, pateiktus faktus 
ištirti, ruošti planus ir juos 
įvykdyti, žodžiu, kad ir bū
tumėm visi dori, dar reikėtų 
technikos.

6. Galimas dalykas, kad 
daugelis tų, kurie peikiami 
kaipo žiaurūs kapitalistai, 
(kaip tai ginklų gamintojai, 
bankininkai) yra dori žmo
nės, net ištikimi krikščio
nys. Rodos, kas čia bloga 
gaminti ginklus, nes reikia 
tėvynę apsaugoti; kas čia 
bloga dirbti bankuose? Bet 
užtai, kad tie užsiėmimai su
rišti su peiktina kapitalizmo 
sistema bei tvarka, ir jie pa
sidaro peiktini. Taigi, labai 
reikalinga, kad ekonomijos 
technika taip permainytų 
ekonomijos tvarką, kad ji 
daugiau nebūtų peiktina. 
Kitaip ir sąžiningi žmonės 
nejučiomis prisidės prie 
peiktinų darbų. Tai dabar ir 
yra krikščionių skandalas.

7. Mes krikščionys taip 
rūpinamės dora, taip panie
kinome techniką, kad prisi
dėjome ir mes prie kapita
lizmo žiaurumų, ir užsi
traukėme ant savęs Dievo 
rykštes komunistų ir dikta
torių pavidaluose.

III. Doros panieka
1. Gal komunistai ir kiti 

ekonomijos tvarkytojai kaip 
tiktai ir Dievo leisti mūsų 
pamokyti, kad tekchniškas 
ekonomijos sprendimas gy
venime vaidina labai svar
bią rolę.

2. Bet nepasiduokime prie
šingai klaidai; nemanykime, 
kad vien technikos užten
ka, kad dora nebereikalinga. 
Tai komunistij ir diktatorių 
didžiausia klaida.

3. Pabrėžkime štai ką, kad

je. Bagažų atidaryti nereikė
jo, todėl greit pasileidome 
autobusu Vengrijos keliais. 
Kelias buvo geras, lygus, as
faltuotas ligi Budapešto. 
Nuo sienos važiavome dar 
keturias valandas. Pakelyje 
visi namai buvo perdažyti, 
pataisyti ir papuošti Vengri
jos ir Šv. Tėvo vėliavomis. 
Matėme daug Eucharistijos 
Kongreso ženklų — kielikas 
su ostija. Languose kai kur 
išstatyti šventųjų paveiks
lai, ypač šv. Stepono, nes 
kraštas šventė jo mirties 
900 metų sukaktį, šventės 
dvasia visur viešpatavo; 
kaimuose bei miestuose mus 
visi sveikino, nes žinojo, kad 
mes maldininkai, vykstą 
kongresan. Ant mūsų auto
busų, kurių buvo du, plevė
savo Vengrijos, šv. Tėvo ir 
Amerikos vėliavos. Ilgą lai
ką važiavome padunojumi. 
Dunojų pirmą kartą pama
tėme dar Austrijoje. Duno
jus labai platus Vengrijoje; 
dažnai su salomis ir vin
giuojąs! tai lygumoje, tai 
tarpkalniuose. Mes važiavo
me daugiausia lygumomis.

Vengrija yra žemdirbių 
kraštas. Turi 8,688,319 gy
ventojų. Šių 67 nuošimčiai 
yra katalikai. Sostinė Buda
peštas su 1,060,431 gyvento
ju, kurių 62 nuošimčiai ka
talikų. Vengrija padalinta 
į tris arkivyskupijas, 11 vy
skupijų ir 4 apašt. adminis
tratorius. Parapijų yra 1770 
su 1800 filijų ir kunigų 4098. 
Katalikų tikėjimas buvo į- 

sielos permaina absoliutiš
kai reikalinga ir visos tech
niškos socij alinės būklės 
permainos bus niekai, jei 
nebus, užbaigtos su asmenų 
tobulinimu. Nes hera tai 
medžiagos tikslas būtinai 
prirengti artimo meilės tvar
ką; ir geriausi politikos su
tvarkymai, kaip ir geriau
sios ekonomijos įstaigos, y- 
ra likimo paskirti sugedimui 
ir ištvirkimui, jei žmonės, 
kurie juos vartos, nebus do
roje išlavinti ir nemokės 
savo naujai įgyta laisve 
naudotis.

4. Šios žėrinčios tiesos 
niekad nenustokime skelbę 
tiems gudriems revoliucijo- 
nieriams, kurie pretenduoja 
protingai pasaulį sutvarkyti, 
paniekindami dorą ir be jo
kio susirūpinimo tobulinti 
žmonių širdis.

5. Bet iš savo pusės ir 
mes neužmirškime, kad, gy
vendami ir veikdami kūniš
kame pasaulyje, neužtenka 
būti dorais, reikia būti ir iš
mintingais.

(pagal Henri Simon) 
Amerikonas.

vestas pabaigoj X dešimt- 
metčio pirmojo tautos apaš
talo ir karaliaus šv. Stepono, 
kurio 900 metų sukaktį tau
ta mini su Eucharistiniu 
Kongresu.

Mes atvykome Budapeš- 
tan geg. 24 d. 8 vai. vakare 
ir mūsų grupė buvo išdalin
ta į tris viešbučius. Man te
ko Merano viešbutis (Besci 
ucca, t. y. Besci gatvėje), 
netoli Servitų šv. Onos baž
nyčios, kur man buvo skirta 
mišias laikyti. Merano vieš
butis yra pačiame miesto 
centre ir į kongreso paren
gimus teko gatvekariais ar
ba taksi vykti. Tiesa, šv. 
Stepono katedra buvo tik už 
keturių blokų.

Vengrai pradėjo kongreso 
iškilmes sekmadienį, geg. 22 
d. su pamaldomis šv. Stepo
no katedroje ir bendru posė
džiu Kongreso salėje. Salė 
padaryta iš Eksponantų iš
statymo rūmų ir talpina per 
30,000 asmenų. Tai didžiu
liai rūmai pačiame viduryje 
miesto sodo. Šiuose rūmuo
se vėliau teko ir man kalbė
ti.

Geg. 23 d. 10:30 vai. ryto 
atvyko šv. Tėvo legatas kar
dinolas Pacelli, kuris buvo 
iškilmingai pasaulinės ir 
dvasinės vyriausybės sutik
tas. Po pietų įvyko bažnyti
nis koncertas šv. Stepono 
katedroje.

Geg. 24 d. ryte buvo įvai
rūs paradai. Po pietų Kon
greso salėje įvyko formalus 
priėmimas Šv. Tėvo legato. 
Visuose posėdžiuose, priėmi
muose dalyvavo vyriausy
bės viršūnės, kaip regentas 
Horty (nekatalikas), įvairūs 
ministerial, senatoriai ar di
plomatai. Atrodė, kad visi 
yra vienos didžios šeimos 
nariai. Mieste nebuvo žymu, 
kad yra ir nekatalikų. Visi 
namai, gatvės, įstaigos ir, 
sakysiu, kiekvienas asmuo, 
gatvekaris, automobilis, pa
sipuošę kongreso ženklais ar 
vėliavomis. Aikštės ar vy
riausybės rūmai buvo ypa
tingai papuošti, iliuminuoti. 
Budapeštas pilnoj prasmėj 
buvo katalikiškai išsipuošęs 
ir gyveno kongreso dvasia. 
Miestas gūžėjo miniomis. 
Mokyklos uždarytos. Stu
dentų ir kareivių uniformų 
pilna. Kur tik pažiūrėsi, ma
tysi vienuolę ar kunigą, žo
džiu, tai istorinis įvykis 
Vengrijai ir Budapeštui. 
Bažnyčia ir valstybė susi
jungė su pasaulio tautomis 
atiduoti pagarbą Eucharisti
jai. Iš tikrųjų Budapeštas 
tapo kosmopolitiškas; čia 
matėsi juodosios, geltono
sios ir baltosios rasės žmo
nių iš visų pasaulio dalių. 
Gal tik eskimų nebuvo. Dau
guma pasaulio tautų buvo 
atstovauta. Įvairių valstybių 
vėliavos tai šen, tai ten ple
vėsavo. Lietuvos vėliava 
gražiai plevėsavo Karžygių 
aikštėj, Kongreso salėje ir 
Elzbietos tilte.

Geg. 25 d. ryte įvairiose 
bažnyčiose pamaldos rytų ir 
lotynų apeigomis ir bendras 
posėdis (Pešti Vigado rū
muose). Kaip gražiai ben
dradarbiavo tautos, galima 
spręsti iš šio posėdžio, kur 
paskaitas skaitė: Osservato- 
re Romano vyr. redak. Jo
seph Della Torre, generolas 
J. Mascardo (Alkazaro gy
nėjas Ispanijos kare), kinų 
vysk. J. E. Povylas Jupin, 
La Croix vyr. redak. Leo 
Merklen, amerikietis advok. 
Joseph Scott, prancūzų vei
kėjas Ch. L. Thellier de 
Poncheville ir vengrų vysk. 
J. Glattfelder. šitokis sąra
šas įvairių tautų kalbėtojų 
mirgėjo kiekviename paren-

IS TĖVU ŽEMES
— Vilkaviškio vyskupijoj 

padarytos tokios permainos: 
prof. kan. Pranas Kuraitis 
pakeltas kapitulos prelatu, 
o Dvasinės seminarijos dva
sios tėvas kan. Bartkus pa
skirtas kanauninku. Prel. 
Kuraitis yra vienas žymiau
sių Lietuvos mokslininkų, 
buvęs ilgametis universite
to fakulteto dekanas. Kan. 
Bartkus neseniai yra para
šęs gražią apmąstymų kny-

pasau- 
pirmą

prof

— Vysk. Būčys, studijų 
kongregacijos kviečiamas, 
yra išvykęs į Romą, kur 
prabusiąs iki birželio mėn. 
pabaigos.

— Panevėžyje pastatytas 
aerodromas. Panevėžiečiai 
labai patenkinti, kad jų pa
dangėse dažnai skraidys 
plieninių sparnų paukščiai.

— Neseniai Lietuva linų 
prekyboje pralenkė ir Sovie
tų Rusiją, užimdama 
lyje linų prekybos 
vietą.

— Žuvintos ežere
Ivanausko pastangomis iš
auginti ryžiai, kurie savo 
sėkla panašūs Lietuvos avi
žoms. Kanadiškuosius ryžius 
labai mėgsta paukščiai.

— Netolimoje ateityje nu
matoma steigti visa eilė 
naujų amatų mokyklų sky
rių, kuriems reikalinga ati
tinkamų mokytojų. Tuo tik
slu bus siunčiami keli asme
nys į užsienį specializuotis 
įvairiuose amatuose.

— Mišri Lietuvos Vokie
tijos komisija susitarė tai
syti Luizės tiltą ties Tilže. 
Kai kuriose vietose bus pa
gilinta Nemuno vaga.

— Vilniaus miesto teatro 
vadovybė kvietė Valstybės 
teatrą dar šį birželio mėne-

gimė. Tai maloni Katalikų 
Bažnyčios tarptautinė žymė. 
Kalbėjo įvairiomis kalbomis, 
bet vyravo vengrų ir pran
cūzų kalbos, šiomis kalbo
mis ir visoki pagarsinimai 
ar paaiškinimai buvo daro
mi.

Po pietų 4:30 vai. iškil
mingai ir formaliai Šv. Tė
vo legatas atidarė kongresą 
Karžygių aikštėje. Trimitų 
trimitavimas ir šv. giesmės 
su minios maldomis, įvairio
mis kalbomis, darė be galo 
įspūdingą įspūdį. Savo gies
mėmis ir maldomis, kaip at
skira atvykusi tautiška gru
pė, pasižymėjo italai. Jų ga
lėjo būti per 10,000 (vien 
kunigų per 300, vyskupų 
25). Antroji gausingoji gru
pė buvo* amerikiečių, kuri 
galėjo siekti į 5000, toliau 
lenkai (2000), čekai ir k. 
Lietuvių buvo per 60 su 20 
kunigų ir 2 vyskupais (Ka
rosas ir Paltarokas, o vysk. 
Staugaitis kelyje susirgo ir 
grįžo). Amerikiečių buvome 
8 kunigai ir 4 pasauliečiai. 
Galėjo būti ir daugiau ame
rikiečių tarpe.

Vietos laikraščiai padavė 
tokias skaitlines: svečių iš 
svetur suvažiavo 40 — 50 
tūkstančių. Atidarymo iš
kilmėse dalyvavo 250,000 
minia, procesijos vakare mi
lijoninė minia ir uždarymo 
dieną arti milijono minia. 
Kongrese dalyvavo apie 
5000 kunigų (tiek pat sese
lių ir vienuolių), 241 vysku
pas ir 17 kardinolų. Išdalin
ta daugiau milijono komu
nijų kongreso metu.

Atidarymo iškilmėse jau 
dalyvavo ką tik atvykę Lie
tuvos maldininkai.

Kun. Jonas Balkūnas.
(Bus daugiau)

sį atvykti su vaidinimais, 
bet atsakyta, kad dėl atsi
lankymo bus galima tartis 
rudenį.

— Kainų tvarkytojas pra
nešė rydų rabinams, kad ko- 
šerną mėsa buvo perdaug
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dėl dabar nustatyta, kad ko- 
šerną mėsa negali būti bran
gesnė už paprastą nedau
giau kaip 20 procentų.

— Neseniai šv. Kazimiero 
draugija išleido dailininko 
Mackevičiaus nupieštą sv. 
Kazimiero paveikslą.

— Neseniai šaulių sąjun
gos choras minėjo 15 sukak
tį; jo vedėjais yra buvę A. 
Vanagaitis, J. Kamaitis, A. 
Vaičiūnas, o nuo 1926 m 
jam vadovauja N. Martino- 
nis.

— Tarptautiniame istori- ii 
kų kongrese Šveicarijoje iš Į 
Lietuvos dalyvaus ir paskai- j 
tas skaitys prof. Janulaitis | 
ir dr. Ivinskis.

— Tik ką paskelbta, kad I 
Paryžiaus pasaulinės pato- Į japonai 
dos komitetas Lietuvos da- ' Nankingo pi 
lyviams paskyrė 58 premi- i ; jimus ir dai 
jas. Palyginus su Lietuvos ; jy pasišali 
išstatytų daiktų skaičiumi, i J pasilikome - 
Lietuva parodoje pasirodė & amerikiečių 
labai gerai. Iš Baltijos vals- H tome, kas n 
tybių Lietuva užėmė pirmą i mūsų uždav 
vietą.

— Šių metų pradžioje vi- į; 
so j e Lietuvoje buvo per 1350 
kooperatyvų. Stambiausios į Įvairiomis 
jų grupės yra kredito, pre
kybos ir pieno perdirbimo. ;

— Berlyne įvykusioje mis, kurio: 
tarptautinėje rankdarbių ir Igerbti Tarp 
pramonės parodoje Lietuvos jbėgėliams.' 
skyrius turėjo labai gerą pa- lėmė ir ame 
sisekimą ir beveik už visus Imą Ginling 
išstatytus daiktus paskirtos [ kingp unh 
dovanos. Gautos dvi garbės l sugabeno™ 
premijos už tautiškus dr a- maisto atsa 
žius ir už bendrą rankdarbių 
ir visų parodos daiktų aukš
tą vertę. Suteikta 15 meda
lių už raštuotus audinius, 
tautiškus kilimus, baldus. 
Didžiausio pasisekimo turė
jo tautiški kilimai ir drabu
žiai.

— Klaipėdos krašto direk
torija išleido įsakymą, ku
riuo šiemet uždraudė šaudy
ti stirnas. Norima apsaugoti 
šių ramių žvėrelių ko dides
nį skaičių nuo medžiotojų 
stambių apetitų.

— Apskaičiuojama, kad 
Kaune tarnautojo ir darbi
ninko šeima (iš 4 asmenų) 
vidutiniškai per metus su
vartoja pieno produktų sva
rų : pieno 1140, sviesto 72, 
sūrio 50.

— Marijampolės apskr. 
vienas ūkininkas nakčiai 
prisirišo savo geros veislės 
bulių pamiškėje į pievą, o 
rytą buliaus pievoje jau ne- ' 
rado. Pasekęs pėdsakais ūki
ninkas atrado tik buliaus 
galvą, odą ir kojas, o mėsa 
dviem vežimais buvo nuvež
ta.

— Į Vilniaus Geležinį Fon
dą per gegužės mėnesį įplau
kė 4,829 litai. Praeitais me
tais tą mėnesį pajamų buvo 
mažiau.

— Visame krašte dabar 
veikia 202 galvijų auginimo 
ir kontrolės rateliai, kurie 
duoda ūkininkams įvairius 
patarimus. Rateliams pri
klauso daug ūkininkų.

— šiemet visoje Lietuvoje 
gyvai statomi Vilniaus kry
žiai. Ypatingai daug jų sta
toma Kauno apylinkėje.

— Vidaus reikalų ministe- 
rio nutarimu uždarytas Le
kėčių laisvamanių draugijos 
skyrius dėl to, kad kai ku
rie skyriaus nariai buvę ko
munistai.
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Liepos 1 d., 1938 m.

Japonų Siautimas Nankings Kataliku Socialine Veikla

s

žodžiai,

kilimai ir dita-

įvairiausius
daro atskirą Krikščionių Darbininkų sąjungos skyrių.

ringo universitetą. Čia mes įgabenome ryžių ir kito naisto atsargą ir pavedėme

tylias buvo perpildyta kareiviais, pabėgėliais ir karine medžiaga. Amunicijos

Kai gin- mū- mes

is su Lietuva iktų skaičiumi, rodoje pasirodė Iš Baltijos vata užėmė pirmi

su vaidinimais, a, kad dėl atsi- f galima tartis

vas gabeno 650 asmenų; visi buvome uždaryti į plieninius
sušaukė visus

— Kauno kiemsargiai rimtai susirūpinę savo nelengva padėtimi; jų neapsaugo jokia įstatymų globa, kiemsargių

įlais^L^ 
įkyriai istai.

Čia pradedame spausdinti prancūzo Rene Belbenoit

f 1920 metais, kai aš turėjau 21 metus, už vagystę buvau nuteistas aštuoneriems metamB sunkiųjų darbų į prancūzų Gujaną, į1 bausmės

tvarkytojas pra- ibinams, kad ko- buvo perdaug davinėjama, to- statyta, kad ko- egali būti bran- paprastą nedau- 1 procentų.si h. Kazimiero leido tttaty 
s nupi^ ks. •aveikslą.ai šaulių sąjunginėje 15 sukak- ais yra buvę A J. Kamaitis, k J nuo 1926 m. uja N. Martino-

utiniame istori- i Šveicarijoje iš yvaus ir paskai- prof. Janulaitis ia.I paskelbta, kai pasaulinės panas Lietuvos da-

Japonų kariuomenės už- i į ėmimas kinų sostinės Nan- I kingo pasižymėjo didžiausio- ;mis žudynėmis, kokias tik žino moderni istorija. Dvide- ; šimt tūkstančių vyrų, moterų ir vaikų paaukota mirčiai. Per keturias savaites Nankingo gatvės buvo nutaškytos krauju.Pilna tiesa apie šias masines žudynes nebuvo dar pasakyta, nes japonai užgniaužė pranešimus. Susisiekimas buvo nutrauktas, laikraštininkai negalėjo pasilikti ir 
japonai pasirūpino, kad jie pasisalintų. Misijonieriai, žiūrėdami į ateitį, irgi tylėjo. Bet vienas amerikietis, Nankingo užėmimo metu ten visą laiką buvę? ir viską į matęs, papasakojo žurnalo Ken bendradarbiui John Ma- Į loney, kurs paskelbė spau- I doje, ką amerikietis matė ir | pergyveno. Visa tai mėginsime čia perduoti AMERIKOS skaitytojams.

Japonai prieš užėmimą I Nankingo padarė kelis įspėjimus ir daugumas užsienie- I čių pasišalino. Mes, kurie ’pasilikome — mūsų buvo 18 I amerikiečių — pilnai supratome, kas mūsų laukė. Bet |mūsų uždavinys buvo pasivilkti su kinais, su kuriais mes drauge dirbome taikos metu.Įvairiomis priemonėmis mes susitarėme su japonų ir kinų karinėmis vyriausybėmis, kurios pažadėjo pa-r rankdarbių ir gerbti Tarptautinę Zoną parodoje Lietuva bėgėliams. Ta aplinkuma ap- b labai gerą pa-Įėmė ir amerikiečių užlaiko- leveik už visus mą Ginlingo kolegiją ir Nan- 
iktus paskirtos k 
tos dvi garbės tautiškus dra-tdrą rankdarbių 450 kinų policininkų tvarką los daiktų a# palaikyti. Kovų metu buvo teikta 15 meds- luotus audinių kilimus, balta

(tų pradžioje vi- je buvo per Ui , Stambiam rra kredito,^ no perdirba ai įvykusioje

ko mažiausiai isterijos ir jokio naikinimo nuosavybės; kinai kareiviai atlygindavo už viską, ką jie paimdavo ir pagerbdavo civilių teises.Kai gruodžio 12 d. kinų kareiviai pradėjo bėgti, tadaIdos krašto M do įsakymą alkilo didelė panika. Plati gat- t uždraudė šaoij' yė, vedanti į miesto vartus Norima apsaugoti ir j Jangcės upę, per tris žvėreUų ko M nuo medžiotoji .petitų, kaiciuojama, mautojo ir ima (iš 4 kai per met® pieno produktų^ no 1140,

metų mergaitės nebuvo ne- vienos vietos į kitą. Dvoki- paliestos. Jos buvo bloškia- mas nepaprastai baisus. Kai mos žemėn ir išgėdinamos kinų Raudonojo Kryžiaus viešai gruodžio mėnesio saulėtos dienos šviesoje. Daugis moterų baisiai sužalotos.Skurdu buvo girdėti pagalbos šauksmus moterų iš namų su uždarytomis durimis.Vieną dieną mums pasisekė atlaikyti Tarptautinę Zoną nuo japonų kareivių įsiveržimo, bet sekančią naktį didelė grupė japonų įsiveržė ir pradėjo suimti vyrus ir jaunuolius, kurie atrodė sveiki fiziškai, ėmė civilius ir karius. Suimtieji buvo surišami grupėmis po 40 ir 50 ir išvedami.mes girdėjome skubius kulkosvaidžių šūvius, palaido- jančius gyvybes jaunų studentų, su kuriais mes drauge gyvenome ir dirbome per ištisus metus.Gruodžio 16 d. prasidėjo moterų niekinimas. Daugiau kaip 100 moterų suimta mūsų Zonoje ir išvežtos kariuomenės sunkvežimiais. Mes sutalpinome 9,000 moterų vienuose namuose, norėdami jas apsaugoti. Tą dieną atimta iš mūsų 50 policininkų ir jie sušaudyti. Kai vienas amerikietis užprotestavo, jį sulaikė kareiviai, o vienas karininkas kirto jam į veidą. Už dviejų dienų gaisrai siautė visose miesto dalyse ir kareiviai viešai grasino sudeginti viską po to, kai gyventojai buvo išžudyti.Net ir pas mus atvykę pabėgėliai buvo apvogti; jiems atimta viskas — patalinės,I kuras, drabužiai. Už kiekvieną nusiskundimą atsakyta mirtimi. Mes mėginome duoti skundus karo viršininkams, bet negalėjome prieiti prie vyresnio, kaip korpo- ralo, kurs negalėjo suprasti angliškai. Japonų atstovybės nariai gruodžio 19 d. prižadėjo greitai atstatyti tvarką. Jie parašė svarbiai atrodančius dokumentus ir viešai iškabino, bet juos tuojau nudraskė japonų kareiviai. Užsieniečių ir kinų namai buvo lankomi japonų kareivių nerečiau kaip 10 kartų kasdien. Amerikiečių vėliavos ir nuosavybė naikinta ir purvinta mūsų akivaizdoje.Sužaloti kūnai voliojosi 60 metų moteriškės ir 11’visur, šunes valkiojosi iš

sunkvežimis užsidegė ir įvy- • ko didelis sprogimas ir tuojau užsidegė automobiliai ir i riti vežimai, ten arti buvę. Minios grūdimasis nustūmė šimtus į siaučiančias liepsnas. Japonų orlaiviai lekiojo žemai ir guldė kareivius ir bėglius iš plačiai atidarytų kulkosvaidžių. Silpnesniems ir seneliams nebuvo progos išsigelbėti.Rytojaus dieną aš užlipau per lavonų kalnus pamatyti rūkstančių griuvėsių ten, kur pirma buvo patraukianti graži gatvė. Sudarkyti lavonai visur voliojosi.Ir taip pasibaigė taikingas, gerai sutvarkytas kinų režimas, kuriuo džiaugėsi Nankingas. Mes buvome naivūs ir tikėjome japonų išmėtytais lapeliais, kuriuose įrašyti tokie žodžiai: „Pasilikite namuose”, „Jūsų kaimynai iš Japonijos ųori pa- • gelbėti jums atstatyti taiką”. Vieton tos garsintos taikos beginkliai kinai susilaukė keturių savaičių pragariško žiaurumo.Kai japonai pradėjo mar- šuoti į Nankingą, mes sutikome juos ir priminėme Tarptautinės Zonos susitarimą; jie sutiko su viskuo ir gavome iš jų pažadus, kač tie kinai kareiviai, kurie atiduos ginklus, bus palikti gyvi. Tuojau ši žinia pasklido po miestą ir greitai turėjome darbo, nuginkluodami kinų vyrus ir jaunuolius, kurie siekė mūsų apsaugos, kurie jų atidavė savo klus tik po pakartotinų sų užtikrinimų. Ir kaip turėjome vėliau gailėtis dėl tų pažadų!Mačiau japonus užimant valdžios namų distriktą ir žudant bėgančius civilius. Bėgimas reiškė vietoje mirtį. Daugis sušaudyta dideliu pasitenkinimu japonų, kurie net juokėsi, kai darbininkų, pirklių ir studentų veiduose aiškiai matėsi baisi baimė. Visa tai man priminė velnių pikniką.Moterys buvo gaudomos visuose kinų namuose. Jei sulaukta pasipriešinimo prieš išniekinimą, tada jos susitikdavo sū durtuvu. Net ir

žmonės mėgino nuvalyti 1 gatves nuo lavonų, tai japo- ’ nai atėmė medinius karstus ■ ir naudojo juos „pergalės” i laužams sukurti. Dešimtys Raud. Kryžiaus darbininkų nužudyta, o jų kūnai krito ant lavonų, kuriuos jie bandė laidoti.Kūčių naktį Nankingo svarbiausias prekybos centras buvo liepsnose. Man teko vykti per kibirkščių sūkurius ir lavonus ir mačiau, kaip japonai laikė rankose žibintus ir padegdavo na- Už 10 minučių Į mus, kai šie buvo apiplėšti. Tą naktį japonų karo policijai buvo paskirta saugoti Tarptautinės Zonos namus. Jie tuoj surado patogias vietas ir nuėjo miegoti. Vidurnaktį atvyko grupė japonų jūrininkų, nudūrė sargybinį ir pasigrobė tris merginas.43 iš 54 miesto elektros jėgą tvarkančių inžinierių šaltu žiaurumu nužudyti per pirmas kelias teroro dienas. Per Kalėdas atėjo pas mus keli japonų kariuomenės vyresnieji pasiteirauti, kur y- ra inžinieriai. Jie norėjo jų pagalbos ir buvo menkas malonumas pasakyti jiems, kad jų pačių žmonės juos nužudė. Kai tik jie mus paliko, į mano duris pasibeldė kažkas. Lauke du darbininkai palaikė kūną vieno žmogaus, kurio akys, ausys ir nosis buvo taip apdegę, kad nebuvo galima ir pažinti. Jis buvo grupėje 40 ar 50 kitų; ant jų drabužių japonai užliejo gasolino ir padegė; jam pavyko pabėgti; kiti du asmenys iš kitos grupės buvo mums atnešti — ir jie buvo panašiai nukankinti.Tos dienos popietį į mūsų zoną buvo atnešta daugybė žmonių, kurie buvo durtuvais sužaloti. Daugumas jų mirė. Juos japonai surišdavo poromis, nugara prie nugaros ir priversdavo laukti šaltai, kai tuo laiku instruktoriai rodė savo naujokams, kur geriausia badyti durtuvu.Kai žudynės tęsėsi be jokių kliudymų, japonų orlaiviai mėtė tokius lapelius: „Visi geri kinai, kurie sugrįš į savo namus, bus maitinami ir aprengiami. Japo-

nai nori būti geru kaimynu tiems kinams, kurie nėra sukvailinti Čiankaišeko kareivių baisybių”. Lapelyje buvo spalvotas paveikslas, vaizduojąs švelnų japonų kareivį, laikantį savo rankose kinų kūdikį, o prie jo kojų nusilenkusią kinę motiną, reiškiančią padėką už rišu- lius ryžių.Tūkstančiai paliko mūsų stovyklas tą pačią dieną, kai išmėtyti tie lapeliai. Kitos dienos rytą žiaurybių skaičius buvo nepaprastas. Kareiviai žemėje ir debesyse visai netaip elgėsi, kaip lapeliuose skelbta. Motinos buvo išniekinamos, šalia jų vaikams šaukiant iš baimės ir gailesčio. Aš pats mačiau, kaip buvo žudomi 3 ir 4 metų kūdikiai. Man pažįstamos šeimos buvo sugrūstos į namus ir gyvos sudegintos. Zonos valdininkų apskaičiavimu, mažiausiai 2,000 moterų buvo užpultos ir išgėdintos pirm negu jos suskubo nubėgti į saugią vietą.Už trijų dienų po Kalėdų atvyko japonų prekinis laivas su japonų keliautojais — lankytojais. Atsargiai jie pervesti per gatves, iš kurių lavonai jau buvo išgabenti. Šie svečiai nuolankiai dalino saldumynus kinų vaikams ir glostė jų išgąsdintas galvutes...Naujų Metų vakarą mūsų pabėgėlių stovyklų vedėjai pašaukti pas japonų vyres- , niuosius ir pasakyta jiems, kad mieste sekančią dieną ruošiamos didžiulės iškilmės. Pabėgėliai turėjo pagaminti japoniškas vėliavas ir nešti jas iškilmingame parade. Japonų valdininkai pasakė, kad japonų tautai bus malonu matyti judomuose paveiksluose suruoštas sutiktuves japonų kareiviams...Palaipsniui žudynės mažėjo, o šių metų kovo mėnesį japonų valdžios radijo stotis iš Tokio paskelbė pasauliui tokį pranešimą:„Atsakingi už taip daugelį mirčių ir nuosavybės sunaikinimų sugauti ir nubausti mirtimi. Atrasta, kad jie buvo Čiangkaišeko brigadų kareiviai. Dabar viskas ramu ir japonų kariuomenė maitina 300,000 pabėgėlių”.

(Tęsinys)
Adomas Muller 

(1779 — 1829 m.)Adomo Mullerio raštuose randame ne vien laissez faire politikos sąmoningą pasmerkimą, bet ir palaidosios kompeticijos smarkų nupeikimą, prieš kurią pastatė reikalautiną nepriklausomybę ir visuomenės narių bendradarbiavimą, kaip gaivinantį principą. Jis numatė pavojų bendruomenei, kuomet pasidalina į priešingas kapitalistų ir proletarijato klases, taip pat numatė pavojų ir prieš darbo dalinimą ir mechanizaciją. Tai visa Adomas Smith idealizavo, bet Adomas Muller pakėlė opoziciją dėl tuo būdu padauginamos produkcijos, nes dėl žudančios darbininkų pasėkos. Adomas Muller nurodė paties Smitho nenuoseklumą, nes Smitho mokykloje mokyta vieų konkrečių gerumų terminais, apleidžiant dvasines, meniškas ir intelektualines vertybes, kadangi jos nesaikuojamos monetariniu arba piniginiu saiku.Štai, kaip minėtame savo veikale Othmar Spann cituoja patį Mullerį:„Valstybininko kurie gal paskleistų milijonus tikrais pinigais apyvar-

ton; kunigo arba menininko žodžiai, kurie gal pakeltų širdį arba įturtintų tautos svajonių galią — tai nieko nereiškia. Aš svajoju, jog girdžiu pasipriešinimą, kurs kalba, kad pripažįsti vien tuos daiktus, kurie yra kilnojami, matuojami, ir sveriami... Aš atsakau, kad tautos gyvenimas savo plačiausioje galimoje erdvėje yra tikrasis tautos turtas” (p. 163).Ruskino garsiam aptarimui, išreikštam rašte „Unto This Last”, Adomas Muller užbėgo jam už akių, kuomet reiškė: „Nėra turto, kaip gyvenimas. Gyvenimas, į- imant jo visas galias meilės, džiaugsmo, ir gėrėjimosi. Tas kraštas yra turtingiausias, kuris maitina didžiausią skaičių kilnių ir laimingų protingųjų tvarinių; tas žmogus yra turtingiausias, kurs, ištobulinęs savo paties gyvenimo funkcijas iki pačių viršūnių, taip pat teikė plačiausią gelbstinčią įtaką, taip asmeninę, kaip ir savo gėrybių priemonėmis, viršum kitų gyvybių”.
Franzas Von Baader (1765- 
1841) ir kiti bendradarbiaaiOthman Spann žymi, kad Franzo Baaderio principinis ekonominis darbas kapitalizmo kritikos srityje buvo efektingesnis, negu Karlo Markso. Baaderio konstruktyviuose pasiūlymuose glūdėjo gildijų rekonstrukcija ekonominiam patvarkymui ir nuosavybių rekonstrukcija politinei reprezentacijai, taip pat stengtasi suburti darbininkus į unijas arba darbo sąjungas su politinė-, r mis teisėmis, irgi nustatyti , prekybos ir industrijos socialinį tvarkymą kaip vidaus, taip ir užsienio turgavietėse.i

Kun. Jonas Balkūnas.s (Bus daugiau)

Taip baigia vienas amerikietis savo pasakojimus apie Nankingo užėmimą. Japonų žiaurumas čia parodytas visame aiškume. Ir taip atsitiko tik prieš kelis mėnesius, prieš pat Kalėdas ir tų didžiųjų švenčių metu, kai visame pasaulyje skambėjo taikos/varpai. Taip buvo ne tik vadinamoje be civilizacijos Azijoje. Panašių scenų buvo ir Europoje. Žmogaus protas susilaukia vis naujų aukštybių, tačiau jo širdis žvėrėja ir žvėrėja. Taip buvo per šimtmečius ir bus tol, kol žmogus šalinsis savo Išganytojo, kurs paskelbė tokį, rodos, paprastą dėsnį, bet kuris yra pagrindas vi- Paskutiniame suotinei taikai ir asmeninei susirinkime dalyvavo per laimei: Mylėk savo artimą, 400 asmenų. Kiemsargiai su- kaip pats save...
J. Žeguniškis.

Rene Belbenoit

GYVENIMAS VELNIO SALOJE

arijampolės knygos santrauką. Tos kny- ūkininkaso savo genuli amiškėje į r* 1 □liaus pievoje r- 5asekęs pėdsaką® i atrado tik odą ir kojas, ° . vežimais W

tokių patogumų ir tuojau suorganizavo„gemblinimus”. Jų plonos lūpos staiga šuniškai prasivėrė ir iš jų išsiveržė visokiausios nedorybės. Nakties metu jie vogė, ką tik galėjo, ir pardavinėjo jūrininkams. Kiekvienas pavogtų daiktų rišulys atnešė penkis ar šešis pokelius tabako.Vieną dieną du kaliniai, buvę ilgamečiai priešai, susimušė ir pradėjo kovoti peiliais, kuriuos pasidarė iš valgomų šaukštų, išgaląstų į cementines grindis. Visi stengėmės paslėpti kovojančius nuo sargybinių. Staiga vienas kovojantis sugriuvo ir jo priešas jau rengėsi suduoti jam paskutinį smūgį, bet tuo metu į narvą įėjo sargybiniai su revolveriais rankose. Sukruvintas kovotojas nuvestas į gydymo vietą, o jo priešas uždarytas į karštą kambarį, arti laivo pečių, kur ir išsitiesti nėra kaip. Jis ten uždarytas visai kelionei.Kai pasiekėme šiltų kraštų ribą, narvuose oras pasidarė nepakenčiamas. Vandens nebuvo galima gerti ir jūrininkai dėjo į jį įvairių priemaišų, kad būtų galima

nors kiek gerti. Du kartus į dieną gaudavome bendrai vandenim! apliejimą: jūrininkai atsinešdavo kibirus vandens ir liedavo ant mūsų; tai buvo malonus atsigaivinimas.Vieną dieną išvydome pakrantes ir už kelių valandų jau žygiavome. Krante buvo pilna juodukų, o juodukės laisvai juokėsi ir mojavo į mūsų pusę. Buvo ten ir baltųjų, kurie, atlikę savo bausmę, negalėjo grįžti į Prancūziją, o turėjo gyventi Gu- janoje; jie sudarė labai liūdną vaizdą. Daugumas jų basi, prastai apsirengę.Mes tuojau nugabenti į šv. Lauryno stovyklą ir užrakinti grupėmis po 60. Netrukus atėjo penki vyrai ir pasiūlė tabako, kavos, bananų. Aš tuojau paklausiau, kaip mes galime užmokėti, jei neturime pinigų. Jie pasisakė priimą drabužius. Vienas mūsų atidavė savo kelnes, kitas marškinius. Ir tą naktį kiekvienas turėjo cigarečių, o keli bananų.Rytojaus dieną kalėjimo viršininkasatvykusius ir įspėjo prieš mėginimą pabėgti. „Čia jūs naudositės didelę laisvę”, jis

kalbėjo, „ir jūs galite mėginti bėgti, kada tik norite, bet mes turime du pastovius sargus, tai — džiunglės ir jūra. Aš žinau, kad nepraeis nei 15 dienų ir daugelis jūsų būsite džiunglėse, bet jūs tuojau sugrįšite ir matysiu tada jus kalėjimo celėse arba ligoninėje, išskyrus tuos, kurių kaulai gulės džiunglėse, švariai skruzdėlių apgraužti”.Apžiūrėjęs visus, gydytojas pareiškė, kad visi tinka darbui, nežiūrint, kad buvo ir nesveikų. Kai aš įrodžiau savo teises į karo pensiją, tada jis mane paskyrė lengvam darbui. Tai išgelbėjo mane nuo daug vargų. Patyriau, kad visi kaliniai paskiriami tam pačiam darbui, nežiūrint į jų turėtus užsiėmimus. Šiame biauriame klimate daugelis neišlaiko; kasmet iš 700 atvykstančių 400 miršta. Kalinių skaičius paprastai vienodas. Kai naujas transportas atvyksta, tada kalinių skaičius pasiekia 3,500; tada ligoninė tampa perpildyta, daugis pradingsta džiunglėse ir per metus, kol atvyksta naujas transportas, kalinių skaičius lieka vėl 2800,

Per pirmus šešis mėnesius daugumas kalinių įtraukiami į kasdieninį gyvenimą truputėlį gal geriau, negu primityvūs žvėrys. Jie privalo vaikščioti basi, nes duodami mediniai batai visai netinka. Baltiniai ir kojinės būna jau parduotos. Rytais negalima net nusiprausti, nes neužtenka vandens barakuose.Susirašinėjimas su namiškiais nuolat pradeda retėti. Juk reikia laukti keturių mėnesių, iki atsakymas ateina. Pagaliau, pati aplinkuma taip pagauna kalinius, kad jie nebegali pasidalinti mintimis su savo artimaisiais. Jokio tikybinio patarnavimo kaliniams nėra — nei bažnyčios, nei kunigo, nei knygų. Kalinys turi būti aprūpintas nepaprastu tvirtumu, kad galėtų įstengti atsispirti tokiai fizinių ir moralinių sąlygų aplinkumai. Aš, kaip mažo ūgio, silpno sudėjimo, neįpratęs sunkumams, galvojau, kaip ilgai išlaikysiu.Po aštuonių dienų nuo mūsų atvykimo, drauge su tuzinu kitų buvau nusiųstas į Nouveau stovyklą, už 14 mylių. Mūsų nustebimui,

mums parodyta kryptis ir mes palikti visai vieni be priežiūros džiunglėse.Pakeliui sutikome grupę pusnuogių vyrų, nešančių kirvius. Pamatę, kad mes naujokai, jie sustojo. Jie pasisakė užbaigę kirtę jiems pavestą medžių kirtimo kiekį ir dabar grįžtą atgal į savo stovyklą, kur pasiimsią savo tinklus ir eisią gaudyti peteliškių, už kurių sparnus galima gauti šiek tiek pinigų. Tuo metu nesupratau, kad ateity iš tokio užsiėmimo gausiu nemažai pinigų.,Mums paskirtoje stovykloje buvome įregistruoti. Auštant buvau paskirtas į dirbtuvę, kur gaminamos šiaudinės skrybėlės. Savo darbą paprastai pradėdavau dar prieš auštant ir užbaigdavau jį prieš 10 vai. ir tada eidavau į džiungles, kur apgalvodavau savo ateitį. 'Toje stovykloje daugis kalinių mėgino pabėgti, bet vis nepavykdavo per upę pasiekus olandų koloniją. Iš jų visų sužinojau kelio krypties smulkmenas ir prižadėjau sau, kad ir aš bėgsiu, nors jie ir tikino mane, kad tuščia yra galvoti apie pasisekimą bėgimo. (B. d.)

narvus, kurių kiekviename buvo po 80 ar 90. Buvome taip sugrūsti, kad vargu ar užteko kiekvieno kojų porai nors po vieną kvadrat. jardą. Masiniam sukilimui išvengti, narvų lubose buvo įrengti atidarymai, pro kuriuos buvo galima įleisti nemalonių dūmų.Narvuose pasikalbėjimai sukosi apie prancūzų Guja- ną ir pabėgimus iš jos. Kai kurie kaliniai turėjo mažus Pietų Amerikos žemėlapius ir leido savo laiką, gilindamiesi į vardus upių, miestų ir apylinkių, kurios buvo arčiausia bausmės kolonijos. Jie mėgino ištarti vardus, kurie prieš kelis mėnesius buvo jiems visai svetimi; pavyzdžiui, Paramaribo, Ve- necuela, Orinoco, Oyapoc ir

gos vardas yra „Sausoji giljotina”. Knygos santraukai davėme kitokį vardą — Gyvenimas Velnio Saloje, nes ;visas aprašymas sukasi apie prancūzų bausmės koloniją, biri žinoma Velnio Salos vardu.i Velnio sala yra Pietinėje Amerikoje. Į ją buvo išsiųstas Rene Belbenoit, kurs ten išgyveno 15 metų ir pagaliau pavyko jam pabėgti. Dabar Belbenoit’, 38 metų, yra beveik aklas, be dantų ir nėra vilties, kad ilgai jis gyventų. Savo išleista knyga 
jis tikisi atkreipti pasaulio dėmesį, ko pasekmėje turėtų būti susilaukta bausmės kolonijos uždarymo.

Į Vilniaus r gegužėj ffl litai- 
ą mėnesį |»r
Visame
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Tuojau susidarė grupės. Viena grupė ypatingai buvo žymi, tai labai ištaturavę savo kūnus asmenys, pragyvenę daugel metų Afrikos kalėjimuose ir žiną įvairiausius „triksus”. Jie iš pat pradžių turėjo tabako ir ki
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
MARIAN APOLIO 

STATYBA
na Kavaliauskienė, Ona Ge
čienė, Viktorija Lebeckytė, 
K. Balčiūnas, Povilas Biels
kis, Juozas Povilonis, Anta
nas Urbonas, M. Rukus, 
Agota Grybienė, J. Barolis.

Visiems savo geriesiems 
Prieteliams ir gerbiamiems 
Rėmėjams tariame tikrą 
nuoširdų lietuvišką ačiū už 
suteiktą paramą šiame sun
kiame švietimo kūrybos dar
be.
Kun. Dr. J. Navickas, M.I.C.,

Rektorius.

Lėtais, bet tikrais žings
niais žengiame pirmyn. Pa
gamintas naujųjų namų pla
nas. Baigiamos gaminti spe
cifikacijos. Renkamos aukos.

Po anksčiau paskelbtųjų 
vardų, norime nuoširdžiai 
padėkoti šiems mūsų moks
lo įstaigos prieteliams, ku
rie savais centais prisidėjo 
prie kolegijos statybos:

Marijos Vaikelių Draugi
ja, Yonkers, -N. Y., $150.00.

Šv. Altoriaus Draugija, 
Yonkers, N. Y. $100.00.

Kolegijos Rėmėjų Water
bury, Conn., vakaro pelnas 
$80.00.

Pp. Vladas ir Jieva Bra
zauskai žadėjo duoti $100.00 
ir jau davė $25.00.

Kiti gerb. Prieteliai, da
vusieji po $25.00:

Kun., Antanas Vaškelis, 
New Britain, Conn.,

Komp. Aleksandras Alek- 
sis, Waterbury, Conn.,

Pp. Daugėlai, laidotuvių- 
direktoriai, Bridgeport, 
Conn.,

Pp. Vyčai; keptuvių savi
ninkai, Hartford, Conn.,

Elzbieta Tarutytė, 
Boston, Mass.

Šv. Pranciškaus Draugija,
New Haven!, Conn., buvo pa- p0 pamaldų chorai giedos 
ruošusi kolegijos naudai va- linksmas giesmes ir gražias 
karėlį, nuo kurio liko $17.50 
pelno.

Po $10.00:
A. a. Marijonos Nevins- 

kienės palikimas, Norwood, 
Mass.,

Šv. Kazimiero mokyklos 
mokiniai, Worcester, Mass.,

Hartfordo lietuviai sudė
jo šias aukas:

$5.00 — Antanai Deltuvai, 
East Hartford, Conn.,

$2.00 — Jonas ir Emilija 
Žukauskai (Suffield), Jonas 
Rėklaitis, Elzbieta Kimšelie- 
nė, Kazimierai Šimkai, Mari
jona Jasinskienė, B. Kalvin- 
skas, Jonas ir Elzbieta Ko- 
lendai, Petronėlė Šnekutytė.

$1.00 — Barbora Kasi- 
liauskienė, S. Gaučis, Pranas 
Gumbelevičius, A. Balvo- 
čius, Ona Remeikienė, Teofi
lius Janulevičius, A. Palec
kis, Jonas Alenskas, Z. Ka
valiauskas, V. Morkus, G. 
Kavaliauskas, M. Pateckai- 
tė, Zuzana Veleskie, Marijo-

PITTSBURGH, PA.

Lietuvių Diena

Kodėl svarbu dalyvauti 
Lietuvių Dienoje? Kiekvie
nam lietuviui savo tautybė 
yra brangi ir maloni, o Lie
tuvių Diena yra vienintelė 
proga, kur visi lietuviai gali 
susitikti. Kiekvienas lietuvis 
jaučia norą nors kartą me
tuose susitikti su savo arti
miausiais, su lietuviais.

Kiekvieno lietuvio širdis 
traukia į tą vietą, kurioje 
jis jaučias kaip namie. Kiek
vienas atsilankęs pilnai pa
tenkina savo sielos ir kūno 
troškimus.

11 vai. ryte bus iškilmin
gos mišios, o garsus pamok
slininkas pasakys pamokslą.

daineles. Lietuvaičių būre
liai atvaizduos Lietuvos ai
dus. Mokyklų vaikučiai pa
rodys įvairių rūšių pramo
gas, garsūs atletai žais, o 
geras orkestras linksmins 
jaunus ir senus. O be to, 
gardūs valgiai. Kiekvienas 
bus pilnai patenkintas.

Lietuvių Diena yra reika
linga ir naudinga, tad daly
vaukime visi!

Rengėjai.

Padėka
Praeityje patirta, 

kuomet ir kur tik reikalau
jama paramos kokiam nors 
darbui, Chicagos lietuviai 
visuomet pirmiausia supran
ta reikalą ir jį nuoširdžiai 
remia. Kai šiomis dienomis 
kilo klausimas pagalbos mū
sų broliams lietuviams Pie
tų Amerikoje, chicagiečiai, 
įvertindami savo tikėjimą ir 
tautą ir norėdami, kad ir jų 
kiti broliai lietuviai galėtų

kad

svetimoj šaly laikytis to ti
kėjimo, neatsisakė misijų 
darbą remti, bet savo gau
siomis aukomis parodė, kadi 
jie tikrai myli savo artimą. 
Už aukas dėkojame visiems 
savo geradariams. Ypatingai 
dėkojame gerb. klebonams, 
kurie patys suteikė aukas ir 
ragino savo parapijiečius 
pritarti geram darbui. Iš 
Chicagos gauta aukų iš se
kančių klebonų ir jų parapi
jų: prel. M. L. Krušo, kuni
gų A. Skripkaus, I. Albavi- 
čiaus, J. Vaičiūno, A. Briš- 
kos, A. Baltučio, J. Paškau- 
sko, M. Urbonavičiaus, A. 
Linkaus, J. Šaulinsko.

Tariame x taipgi padėkos 
žodį Šv. Pranciškaus vienuo
lyno rėmėjų pirmininkėms ir 
narėms, kurios prisidėjo au
kų rinkime ir visiems auko
tojams, ypatingai tiems, ku
rie suteikė stambesnius au
kas. Širdingiausią ačiū vi
siems.

Dėkingos
Šv. Pranciškaus Seserys.

PHILADELPHIA, PA.

Lietuvių pasirodymas
Birželio 18 d. čia minėta 

Jungtinių Amerikos Valst. 
konstitucijos 150 metų su
kaktis. Jose dalyvavo vietos 
lietuviai. Pačios minėjimo 
iškilmės įvyko Municipal 
stadijone; dalyvavo lietu
viai, armėnai, italai, rusai, 
čekoslovakai, rumunai, ško
tai, lenkai ir kiti. Kiekvie
nos tautos grupė turėjo sau 
atskiras vietas. Scenoje vie
šai pasirodžiusieji buvo su 
tautiškais kostiumais. Lietu
vių jungtinis choras susida
rė iš trijų vietinių parapijų 
chorų ir Rūtos, Dainos ir 
Lyros chorų. Jungtiniam 
chorui vadovavo šv. Jurgio 
par. varg. Ant Dzikas, kurs 
paruošė dainų programą ir 
vykusiai vadovavo. Iškilmė
se dalyvavo per 10,000 as
menų.

Lietuvių choras sudaina
vo šias dainas: Laksto vana
gėlis, Ar tu žinai ir Oi čiu- 
čiu, liūlia. Dainavimas labai 
gerai pasisekė ir už tai gar
bė muz. Dzikui ir visam 
chorui. Publikai dainos pa
tiko, o tai liudijo gausingi 
delnų plojimai. Dainoms pa
sibaigus buvo tautiški šo
kiai. Lietuvių šokėjų grupei 
grojo J. Švedo orkestras. 
Mūsų šokėjai, galima saky
ti, užėmė pirmą vietą. Jie 
šoko Suktinį, Klumpakojį ir

AMERIKA

Apreiškimo parapijos mergaičių benas, kurs dalyvaus Lietuvių Dienoje, 
Liepos 3 d., Klasčiaus parke ir išpildys savo įdomią programą.

Noriu miego, saldaus miego. 
Ypač paskutinis kitatau
čiams patiko, šokėjus lydė
jo plojimų audra.

Programai pasibaigus, 
si jos dalyviai žygiavo, 
dint škotų ir policijos 
kestrams.

Lietuvių dalyvavimui dau
giausia pasidarbavo grab. J. 
Kavaliauskas ir P. Žadeikis. 
Jiems garbė ir valio!

K. Dryža.
Sidabrinis jubiliejus

Birželio 10 d. Petras ir 
Morta Mažeikai minėjo savo 
vedybinio gyvenimo 25 me
tų sukaktį. Jubiliatai yra iš
auginę gražią šeimą; jų vy
resnioji duktė už poros mė
nesių taps vienuolė, sesuo 
Bernarda, Agnietė. Duktė 
Pranciška yra slaugytoja. 
Kiti vaikai — Julijona, Ri
ta ir Jurgis.

Visa šeima priėmė Komu
niją iš kun. S. Mažeikos 
(brolio sūnaus) rankų. Ma
žeikai seni šv. Kazimiero pa
rapijiečiai, daug dirbę para
pijai; ypatingai Petras Ma
žeika nenuilstamas darbi
ninkas. Abu gražiai sugyve
na, abu uolūs katalikai.

Sveikinu jubiliatus ir lin
kiu sulaukti auksinio jubi
liejaus ir Dievo palaimos vi
sam laikui. K. D.

BALTIMORE, MD.

vi-
iy-
or-

) — Juozas Savičius, 88 me
tų, dar stiprus, vaikščioja 
be lazdelės; Dievui dėkoja 
už gerą sveikatą. Tik vienos 
ausies neteko; prieš 20 metų 
gatvėje dirbant ant jo ver
dančią smalą užlieja, ausis 
nudegė ir rankos apdegė; 
rankos išgijo; už tai miestas 
jam išmokėjo 5 tūkst. dol. iš 
kurių jis ir gyvena. T. Žu
kauskas, nors susveiko, bet 
vaikščiodamas pailsta, nes 
turi atvirą pašonę; nepasise
kus operacijai, gydytojai tu
rėjo palikti atvirą pašonę; 
jis 77 metų, gauna senatvės 
pensiją, šie du seneliai svai
galų nenaudoja.

— Birželio 26 d. per 10 
vai. mišias buvo p. Rėkaus 
šliubas; gaila, kad kitatautę 
merginą pasirinko, o gražių 
lietuvaičių yra daug. Kaip 
girdėt, ir kitas lietuvis tuok- 
sis su kitataute. Nemalonūs 
reiškiniai pas mūsų jaunuo
lius. k

— Birželio 27 d. įvyko pa
rapijos choro išvažiavimas į 
adv. Grajausko vilą.

— Baltimorietės moterys 
jau pradeda atrašinėti laiš
kus iš Lietuvos; nusiskun
džia kelione, nes buvo aud
ringos dienos. Klaipėdą pa
siekė birželio 9 d.; dar jokiij 
įspūdžių nerašo iš Lietuvos.

ĮSTEIGTA BIZNIERIŲ 
ORGANIZACIJA

Birželio 27 d. Piliečių 
klube, 280 Union Avė., į- 
steigta Didžiojo New Yorko 
Lietuvių* Biznierių organiza
cija, kurios vyriausiu tikslu 
bus suburti visus Didžiojo 
New Yorko lietuvius biznie
rius vieningam darbui pa
stangose suteikti lietuvių 
visuomenei geresnį patarna
vimą.

Radijo programos

Biznierių susirinkimas už- 
gyrė komisijos numatytas 
lietuviškas radijo progra- 
mas, kurios prasideda ą 
ketvirtadienį, birželio 30 i 
8 vai. vakare iš WWRL 
(1500 kc.) radijo stoties, 
Woodside, L. I. Rytais radi
jo programos bus pradėtos 
penktadienį, liepos 1 į, 
10:30 vai. ir bus transliuo
jamos kasdien tuo pačiu lai
ku, išskyrus sekmadienius. 
Malonėkite pasiklausyti nau
jų radijo programų ir toli
mesnių pranešimų per radi
ją.

Sekantis lietuvių biznierių 
organizacijos susirinkimas 
įvyks trečiadienį, liepos 6 d., 
8 vai. piliečių klubo salėje. 
Visi lietuviai biznieriai ir 
profesionalai kviečiami da
lyvauti šiame susirinkime 
susipažinti su organizacijos 
tikslais ir prisidėti prie nau
dingo darbo.

Sekretorius.
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Kaip jau 
rašyta, nuo 
.dės veikti GI 
vietė, kurią 
trys vietinis 
siūnas, Bali 
naitis). Vis^ 
tėję bus viei 
nigas, kurs 
prižiūrėtojai 
palaikys, v? 
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seiys labai 
žiūrėjo atosi 
niūkūs, o ši 
darys dar 
turi geresnį

Vasarvieti 
maudymosi

NEWARK, N. J.

tas Sutvirtinimo Sakramen
tas. Jau daugybė vaikučių ir 
suaugusiųjų prisirengę. Visi 
laukia.

Šv. Cecilijos choras turės 
savo privatišką išvažiavimą 
rugpjūčio men.

Jauno kun. Jono Šerniaus 
pagerbtuvių vakarienė, kuri 
buvo birželio 23 d., labai 
gražiai pavyko. A.

— Jauniausias Vytauto 
Didžiojo universiteto moks
lo daktaras yra vyr. asisten
tas dr. Pranas Padalskis, 
kurs neseniai apgynė savo 
mokslinį darbą ir gavo eko
nominių mokslų daktaro 
laipsnį. Jis gimęs 1911 met 
lapkričio mėn.

— Šiemet kertamuose me
dynuose rengiamasi nuse
kinti apie 156,000 pušų; bus 
nusakinamos tos pušys, ku
rias reikės paskutiniame 
penkmety iškirsti.

— Monsinjoras Urbšas, 
neseniai paskirtas Liepojos 
vyskupu, bus šventinamas 
birželio 29 d. Naujasis Lat
vijos vyskupas yra lietuvis, 
gimęs Rokiškyje.
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— Birželio 26 d. mirė J. 
Urbietis, našlys, 59 m.; jo 
žmona mirus pereitą lapkri
čio mėnesį; paliko sūnų ir 
dukterį našlaičiais. Kaimy
nai labai apgailestauja. Bu
vo labai rimto būdo žmogus. 
Laidotuvės įvyko birželio 29 
d. iš šv. Alfonso lietuvių 
bažnyčios.

SEKMADIENĮ, LIEPOS 3 D., VISI KELIAI VEDA į LIETUVIŲ DIENĄ — KLASČIAUS (CLINTON) PARKĄ, 
BETTS IR MASPETH AVĖS., MASPETH, L. L, N. Y. „

Brooklyn© Angelų Karalienės parapijos berniukų benas, pasiruošęs Lietuvių Dienai, kurioje jis išpildys įvai
rią muziką.

, Šv. Trejybės lietuvių pa
rapija liepos 3 d. turi savo 

, metinę ekskursiją laivu į 
South Norwalk, Conn. Lai
vas „Fairview” išplaukia iš 
Newarko nuo Center St., 
Passaic River Pier, 9 vai. 
ryte, dienos šviesos taupy
mo laiku. Ta prieplauka yra 
žemiau Park Place Station, 

’ gale Mulberry St. Visi auto
busai ir karai priveža. Lai
vas labai gražus ir didelė 
vieta šokiams. Laive bus ge- 

' ras orkestras ir visi galės 
smagiai pašokti, taipgi bus 

, ir kitokių gerybių, kuriomis 
(kiekvienas galės pasinaudo- 
i ti. Išėjus iš laivo Conn, pa- 
, kraštyje į labai puikų sodą 
.bus galima pasivaikščioti ir 
pasigrožėti gamtos malonu-

I mais. Kiekvienas, kuris va
liuos į minėtą ekskursiją, 
bus pilnai patenkintas.

Namo grįžimas 5 vai. ir 
| 30 minučių vakare, o New- 
i arke būsime 11 vai.
' Mišios tą dieną bus 6 ir 7 
vai.

Nuoširdžiai kviečiu visus 
savo parapijiečius, kaimy
nus ir atsilankiusius iš kitų 
miestų svečius į ekskursiją 
ir naudotis vasaros grožybė
mis. Kurie nevažiuos su šia 
ekskursija, prašomi daly
vauti Apylinkės Lietuvių 
Dienoje, įvyksiančioje Klas
čiaus parke, Maspethe.

Kleb. kun. I. Kelmelis.

CAUTION: Don’t Risk a “Buy" You’ll Regret /With Frigidaire’s 
low prices, it is so unnecessary to take chances on so-called 
“bargains” that may save pennies in some ways, only to waste 
dollars through “hidden extravagances.” Come in. See 
PROOF of Frigidaire’s sensational savings in every way there 
is to save-on current—food—ice—upkeep!

SAY£ ALL 4 WAYS...
or you may not save at all!

ONLY FRIGIDAIRE GIVES YOU 
THESE UP-TO-THE-MINUTE 1938 
ADVANTAGES!

NEW SILENT

METER-MISER
Slashes current cost 
deeper than ever be
fore ! Simplest refrig
erating mechanism 
ever built!
“Double-Easy” QUICKUBE TRAYS
Only one lever to lift and out come cubes! No 
melting waste—you save 20% more ice!

NEW ALL-PURPOSE COLD STORAGE TRAY 
—keeps meats safer, longer. Stores 100% more 
extra ice-cubes 1

NEW MOISTURE-SEAL HYDRATORS 
—keep more fruits, vegetables, garden-fresh 
days longer!

• FOOD-SAFETY INDICATOR ON THE DOOR

• THERMO-SEALED ALL-STEEL CABINET

• F-114 LOW PRESSURE REFRIGERANT

• MADE ONLY BY GENERAL MOTORS

PRICES AS LOW AS

EASY TERMS

...įį

FRIEDMAN MUSIC SW
K 433 GRAHAH AVĖ., 
| BROOKLYN, N. Y.

Tel. EV. 84798
Liepos 2 d. 2 vai. po pietų 

mūsų bažnyčioje bus suteik-

Birželio 
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jai savo i 
L. A. P. k 
dangi šiam 
tėjo ir d 
agentą) rii 
Ida daug žn 
unijos salė, 
didesnė.

Susirinkiu 
500 žmonių, 
ir krypčių, 1 
jus netruksi 
daug yra. •

botai žurni 
rigmė parai 
M sravėjai p 
dofeų Lai! 
radinamą žiu

Mj

•
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Liepos 1 d., 1938 m.AMERIKA

VIETOS ŽINIOS
GLENFORDO
VASARVIETĖ

Jauniausias Vjte 
ojo universiteto m 
ktaras yra vyr. m 
dr. Uranas Pad& 
neseniai apgynė t 
linį darbą ir gavo a

iį. Jis gimęs 19111 
ičio men.
Šiemet kertamuose! 
se rengiamasi de 
apie 156,000 pušų; i 
mamos tos pušys, I

iety iškirsti.
Jonsinjoras Urbs 
ai paskirtas Liepoj 
)u, bus šventinau 
) 29 d. Naujasis L 
yskupas yra lietuvi 
Rokiškyje.

tyti, nesugeba jo išlaikyti, 
todėl kreipiasi prie siuvėjų. 
Padovanota dešimt dolerių 
kažkokiam pieno fondui, 
nors paties lokalo narių vai
kai kartais neturi nei duo
nos, bet tas lokalo politi
kams ir komunistams nerū
pi, jiems tik rūpi kaip ge
riausiai išnaudoti lokalo na
rius ir jų pinigus savo nau
dai. Aš manau, kad jau at
ėjo laikas, kada katalikai ir 
tautiškai nusistatę siuvėjai 
turi rodyti veiklumą ir ap
sivalyti nuo raudonojo gai
valo įvairiausių išnaudoji
mų.

Buvo prisiųsti iš New 
Yorko generalinės Unijos 
valdybos balsavimo lakštai 
dėl išrinkimo unijos pirmi
ninko Hillmano ir kitų auk
štų ponų, kurie valdo visą 
uniją ir drabužių dirbtuves. 
Pagal mūsų lokalo balsavi
mą, tie visi ponai turėtų bū
ti prašalinti iš jų dabartinių 
vietų, tik gaila, kad mūsų 
lokalas turi labai mažą reik
šmę tame balsavime, nes ki
ti lokalai tuos ponus išrinks 
ir jie bus tose vietose tol, 
kol jie norės, bet kada mūsų 
lokalo atstovai nueis su ko
kiais nors reikalais pas tuos 
mūsų žmonių nemylimus vir
šininkus, aš manau, kad jie 
nelabai norės mums patai
kauti už tokį mūsų balsavi
mą, o tas jokios naudos ne
duos mūsų mirštančiam lo- 
kalui. To galima buvo iš
vengti, jeigu pirmininkas 
arba delegatas būtų išaiški
nę svarbą to balsavimo.

Vėliaus sekė rinkimai de
legato ir pildomosios tary
bos narių. Į delegato vietą 
kandidatavo Mikelsonas, 
Hermanas, Palionis, Baniu
lis, Petraška ir Čerka. Buvo 
nominuot. ir Kuzmickas, bet 
jis atsisakė, nors prieš su
sirinkimą buvo kalbama, 
kad ir jis kandidatuos. Po 
balsavimo paaiškėjo, kad 
daugiausia balsų gavo ir iš
rinktas delegatu Mikelsonas 
(320 balsų), Hermanas gavo 
192 balsus, o kiti visai ma
žai gavo. Į pildomąją tarybą 
išrinkti du nauji nariai — 
Buivydas ir jaunasis Lin
kus. Kaip atrodo, komunis
tai vėl paėmė lokalo vairą į 
savo rankas per šiuos rinki
mus ir kur jie nuvažiuos, tai 
tik ateitis parodys.

Ievos Sūnus.

Kaip jau buvo Amerikoje 
rašyta, nuo liepos 5 d. pra- 
.dės veikti Glenfordo vasar
vietė, kurią įsteigė ir veda 
trys vietiniai kunigai (Alek- 
siūnas, Balkūnas ir Laury- 
naitis). Visą laiką vasarvie
tėje bus vienas vietinis ku
nigas, kurs bus vyriausias 
prižiūrėtojas. Visą tvarką 
palaikys, valgius gamins ir 
šiaip vaikus prižiūrės sese
rys pranciškonės. Pernai se
serys labai tvarkingai pri
žiūrėjo atostogaujančius ber 
niūkūs, o šiemet jos tai pa
darys dar geriau, nes jau 
turi geresnį patyrimą.

Vasarvietėje jau įrengta 
maudymosi vieta, geri mie
gami ir valgymui kamba
riai, graži aplinkuma. Ne
reikia užmiršti, kad Glen
fordo vasarvietė nepapras
tai gražioje gamtos aplinku
moje, kur dvelkia labai svei
kas oras. Berniukams geres
nės vietos vasaroti ir negali
ma norėti. Todėl visi tėvai, 
kurie nori savo berniukams 
sveiko, ramaus ir saugaus 
poilsio, gali drąsiai siųsti 
juos į Glenfordo vasarvietę. 
Išlaikymas labai pigus — 
tik penki doleriai savaitei.

Žadantieji siųsti savo ber
niukus į Glenfordo vasar
vietę, prašomi tuojau kreip
tis į Angelų Karalienės par. 
kleb. raštinę, 213 So. 4th 
St., kur pareiškimus priims 
kunigai Aleksiūnas ir Lau- 
rynaitis. Prašoma nedelsti.

LIETUVIŲ SIUVĖJŲ 
SUSIRINKIMAS

\0N WIH t

ISIC SHOP
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Birželio 22 d. įvyko Lietu
vių Siuvėjų 54 skyriaus su
sirinkimas. Paprastai siuvė
jai savo susirinkimus turi 
L. A. P. klubo salėj, bet ka
dangi šiame susirinkime rei
kėjo ir delegatą (biznio 
agentą) rinkti, kas sutrau
kia daug žmonių, tad paimta 
unijos salė, kuri yra daug 
didesnė.

Susirinkime dalyvavo per 
500 žmonių, visokių pažiūrų 
ir krypčių, kurių pas siuvė
jus netrūksta, o gal ir per 
daug yra. -

Skaityta laiškas nuo ko
kio tai žurnalo, prašant pi
niginės paramos; tam tiks
lui siuvėjai paaukojo dešimt 
dolerių. Laisvė pagimdė tą 
vadinamą žurnalą, bet, ma

I*^KLYN,NA
jei. EV.8481 Brooklyno Apreiškimo parapijos benas, kurs dalyvaus Lietuvių Dienoje ir pasirodys su savo įdomia pro- 

• grama.

MASPETHO ŽINUTĖS

— Parapijiečiai sveikina 
naują vikarą, kun. J. Karta- 
vičių, džiaugdamiesi jo pa
skyrimu; jie linki jam gra
žiausio pasisekimo Maspethe 
ir vaisingos darbuotės.

— Parapijos išvažiavime 
laivu dalyvavusieji labai pa
tenkinti, nors sustojimo vie
toje dėl lietaus ir neteko pa
sigėrėti gražia aplinkuma. 
Išvažiavimas pavyko ir me
džiagiškai, nors didelio pel
no ir nenumatoma.

— Visi maspethiečiai pa
siryžę dalyvauti šį sekma
dienį Lietuvių Dienoje, kuri 
įvyksta Klasčiaus parke ir 
•salėje.

— Birželio 29 d. iškilmin
gai palaidotas a. a. K. Bru- 
sokas, buvęs parapijos nuo
širdus darbuotojas, ilgame
tis kolektorius.

— Liepos 8 d. sąjungietės 
ruošia kauliukų ir kortų žai
dimą 7:30 vai. vak. parapi
jos salėje. Kviečiame visus, 
kurie tik gali atsilankyti. 
Visi gražiai laiką praleisi
me. Pelnas parapijos būsian
čiam karnavalui.

— Sąjungiečių susirinki
mas įvyks liepos 6 d. vaka
re; visos narės prašomos at
silankyti.

MIRĖ LIETUVOJE

Šiomis dienomis Lietuvo
je, Trasnikų kaime, Merki
nės par., mirė Agota Volun- 
gevičienė, šimtametė senutė. 
Velionė buvo maspethietės 
draugijų veikėjos, nuošir
džios Amerikos rėmėjos, 
Vyšniauskienė motina.

NEW YORK, N. Y.

Aušros Vartų bažnyčioje 
birželio 26 d. 5 vai. vak. 
Stella Tuminskienė, žymi 
katalikybės ir lietuvybės 
veikėja, susituokė su gerai 
žinomu lietuviu, Juozapu 
Petraičiu. Buvo daug gimi
nių ir pažįstamų, susirinku
sių bažnyčioje melstis už 
jaunavedžius (antros vestu
vės). Sakoma, kad jaunave
džiai niekad neužmirš kun. 
Alfonso J. Paulėko, C.SS.R. 
pritaikintų žodžių ir linkėji- 

,mų. Visi linki jaunavedžiams 
laimingos ateities ir gausios 
Dievo palaimos.

BAIGĖ MOKYKLĄ

Šią savaitę Grover Cleve
land High School baigė Ant. 
R. Matulionis, gyv. pas savo 
tėvelius Antaną ir Elzbietą

T -,-T- 

Maspethe. Antanas, 16 metų 
jaunuolis, baigė bendrą aka
deminį kursą. Baigdamas 
pradinę mokyklą jis laimėjo 
stipendiją ir bronzinį meda
lių. Aukštesnėje mokykloje 
jis irgi pasižymėjo geru mo
kymusi, ypatingai jam sekė
si chemijoje ir fotografavi
me. Baigdamas dabar mo
kyklą gavo auksinį medalių 
ir kelis pažymėjimus už įvai
rius pasižymėjimus moksle.

Antano tėveliai, jo sesuo 
Elena ir visi draugai linki 
jam geriausio pasisekimo 
ateities žygiuose.

MIRĖ BRUSOKAS

Birželio 26 d. apie 10 vai. 
ryte staiga mirė SLRKA. 
108 kuopos narys Kazimie
ras Brusokas, 71 metų am
žiaus, kilęs iš Gudelių kai
mo, Marijampolės apskri
ties. Paliko dideliame liūde
syje savo žmoną Eleną Bru- 
sokienę, šešis sūnus, du vai
kaičius, du brolius Juozapą 
ir Vincentą ir sesutę Katry- 
ną Misiūnienę. Velionis bu
vo veiklus Maspetho parapi
jietis.

Jo kūnas buvo pašarvotas 
pas graborių Antaną Valan
tieji 54-41—72nd St., Mas
pethe. Palaidotas birželio 
29 d. iš V. J. Atsimainymo 
par. bažnyčios į šv. Jono ka
pines.

AVIACIJOS PIKNIKAS

Dariaus-Girėno aeroklu
bas siunčia lak. P. Šaltenį į 
Lietuvą pirmajai sporto 
olimpiadai. Klubas lakūną 
siunčia su lėktuvu, kurį su 
Amerikos lietuvių visuome
nės nuoširdžiomis aukomis 
perka ir kurį Amerikos lie
tuvių vardu padovanos Lie
tuvos šaulių sąjungos avia
cijos būriui.

Šį darbą klubas baigia 
jau šiomis dienomis ir už tai 
raginame visus remti mūsų 
paskutinius parengimus, kad 
jie būtų sėkmingi. Nuo jų 
priklausys sėkmingo darbo 
laimėjimai.

Paskutinis parengimas, 
aviacijos piknikas, kuris į- 
vyksta šeštadienį, liepos 2 
d., 3 vai. po pietų, Feldmans 
parke, bus nepaprastas. Ja
me dalyvaus kitų kolonijų 
komitetai su rėmėjų būriais. 
Laukiame vien iš Connecti
cut valstybės net penkių au
tobusų.

Laukiame iš New Jersey, 
Philadelphijos, Great Neck, 
Baltimorės ir iš Brooklyno 
daug svečių.

Programa bus įdomi ir ne
paprasta. Dalyvaus ir dai
nuos Baltosios Lelijos radi
jo choras iš New Jersey. 
Kalbės šaulys Petras Klik- 
na. Bus įvairių laimėjimų. 
Visą laiką virš parko skrai
dys lak. P. Šaltenis ir darys 
pavojingus žaidimus su lėk
tuvu oro erdvėje.

Šio pikniko tikslas gražus 
ir todėl prašome jį paremti 
savo atsilankymu į Feld
mans parką (tarp 54 ir 
Grand gatvių, Maspeth, L. 
I.) liepos 2 d. 3 vai. po pie
tų. Įžanga tik 30 centų. Bū
kime visi ir ugdykime Lie
tuvos šaulio sparnus. O Lie
tuvos šaulio sparnai — tau
tos sparnai!

A. Alekna.

ANTROJI EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Antroji švedų Amerikos 
linijos šiemetinė ekskursija 
Gripsholmo laivu į Lietuvą 
iš 67 asmenų išplauks liepos 
1 d. 12 vai. iš Pier 97, gale 
West 57th St., New York, N. 
Y. Vyks per Gothenburgą — 
Stockholmą, iš Švedijos sos
tinės 11 d. kitu moderniu 
garlaiviu Marieholm į Klai
pėdą, kurią pasieks sekančią 
dieną, liepos 12 d. Ekskursi
ja rengiama kooperuojant 
Lietuvių Laivakorčių Agen
tų sąjungai. Ekskursijos va
dovas bus Vladas Kučins
kas, švedų Amerikos linijos 
lietuvių skyriaus vedėjas.

Su šia ekskursija drauge 
vyksta ir Amerikos lietuvių 
sportininkai, kurie dalyvaus 
pirmoje Lietuvos tautinėje 
olimpijadoje, įvyksiančioje 
Kaune liepos 17 — 30 d.

Ekskursantas.

IŠVAŽIAVIMAS SAVO
LAIKRAŠČIO NAUDAI

Angelų Karalienės par. 
Rožančiaus draugija yra nu
tarusi suruošti gražų išva
žiavimą į Forest parką rug- 
piūčio 14 d., sekmadienį, šio 
išvažiavimo pelnas skiria
mas Amerikos spaustuvės 
pagerinimo reikalams. Ame
rikos bičiuliai prašomi iš 
anksto atsiminti, kur jie bus 
laukiami rugpiūčio mėnesio 
antrą sekmadienį.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Iš Albany praneša, kad 
pereitą savaitę karštas oras 
paėmė net 8 aukas. Kai ku
riose vietose termometras 
rodė net 96 laipsnius šilu
mos.

New Yorko naciams pasi
darė karšta šioje šalyje gy
venti. Keliolika jų be pasų 
nudūmė į „faterlandą”, kiti 
gi šnipai patupdyti už gele
žinių grotų, laukia savo liki
mo už šnipinėjimus Vokieti
jos naudai. Matyti, Hitleris 
nepasitenkina Austrija, sie
kia drumsti ramybę ir to
liau.

Brooklyn© policija viso
mis jėgomis kovoja prieš 
vartojimą „fire works” — 
šaudymus. Neleidžia ne tik 
juos pardavinėti, bet ir šau
dyti draudžia.

Jau keli krautuvninkai 
pateko į teismą ir užsimokė
jo po 2 dol. bausmės.

M. Ward turėjo šunį 
ir norėjo be leidimo jį 
laikyti. Buvo patrauktas 
teisman, kur teisinosi, 
kad nedirbąs ir neturįs 
pinigų užmokėti už leidimą, 
bet nenorįs nuo šuns atsi
skirti. Teisėjas nubaudė jį 
5 dol. arba 2 dienas kalėji-j

, Šiltam ore 
šaltas lietuviškas Maisto 

kumpis su agurku'

REotor 2-2786 Llet.-Amer.

157 Chambers St., New York. Imp. & Eksp. B-ve

mo. Ward pasirinko kalėji
mą.

Kas nori karštose dienose 
atsišaldyti, tegu važiuoja į 
Niagara Falls krioklį; ten 
dar nuo pereitos žiemos ledų 
daug galima rasti.

Pereitą savaitę kumštynė
se Joe Louis gavo gražią su
mą dolerių — 2,590.68 dol. į 
sekundę, arba 321,245.20 dol. 
iš viso. Smėlingas gavo 160,- 
622.60 dol. Pajamų iš viso 
buvo per milijoną dol. Daly
vių buvo apie 75,000.

Wallabout turgavietę 
Brooklyne žadama pagerinti 
taip, kad ji pasididintų dvi
gubai. Jau pradėta statyti 
pastogės, kur ūkininkai su 
savo produktais turėtų vie
tas pasislėpti nuo saulės ar 
lietaus. Yra manoma, kad 
šioje turgavietėje bus gali
ma gauti visokias daržoves 
prieinamomis kainomis.

Pereitą savaitę New Yor
ko kinai turėjo įvairias pra

Aviacijos Piknikas
LIETUVOS ŠAULIO SPARNAMS IR 
IŠLEISTUVĖS LAK. P. ŠALTENIO

Rengia DARIAUS-GIRĖNO AERO KLUBAS

Liepos-July 2 d., 1938 
FELDMANS PARKE

54th ir Grand Streets, Maspeth, N. Y.

Pradžia 3 valandą po pietų. Bilietas 30 centų
' Bus nepaprasta programa oro erdvėse ir parke.

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS),

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

Narnas tas pats, tiktai miesto pa 

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

STagg 2-5043 Notary Public Tel. STagg 2-7177 :

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

ALFRED J. WENTZ i
5 (VENCIUS) . ;

Graborius ir Balsamuotojas * ADVOKATAS i

I
|219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y.S

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.: (Williamsburgh Bridge Plaza'į

^^22222222222222222222222222222252222222222^^^

mogas, kurių bilietai buvo 6 
dol. asmeniui. Baliuje daly
viai gavo bliūdelį ryžių. New 
Yorko „Chinatown” dalyva
vo apie 25,000 kinų ir jų 
draugų. Tokios pramogos 
buvo visose Jungt. Valstybė
se. Pelnas skiriamas Kinijos 
karo pabėgėliams.

Williamsburgo daly pilie
čiai būtinai reikalauja įtai
syti raudonas ir žalias švie
sas, išvažiuojant nuo tilto į 
Broadway. Nors policija čia 
tvarko važiuotojus, bet daž
nai reikia ilgai laukti, kol 
automobilistai pravažiuoja. 
Tuo reikalu daug darbuoja
si J. Kelly, vietos demokra
tų vadas.

”AMERIKA”
423 Grand St. Brooklyn, NY.

HAVEM EYE R 8-O259 .
RALPH KRUCHFOTOGRAFAS

65-23V'G^N:'D-ėAVENUE'
■JTašpeth^

Telefonas: STagg 2-4409

ALEKS. RADZEVIČIUS
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamuotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.



Liepos 1 d., 1938 m.

Paskutinis Pakvietimas
Šių metų Lietuvių Dienos 

svarbia įdomybe bus L. D. 
Kunigaikštytės ir Kunigaik
ščio rinkimai, kuriuose galės 
visi dalyviai pasireikšti. 
Kviečiamas jaunimas ir vy
resnieji parodyti savo pa

savo artimiems

Ilgai lauktoji LIETUVIŲ 
DIENA štai jau čia. Visi 
nuoširdžiai prašomi atsimin
ti, kad šį sekmadienį, liepos 
3 d., visi keliai veda į Klas
čiaus parką ir salę, Betts ir 
Maspeth Avės., Maspethe.
Devintą kartą iš eilės visos lankumą 
Apylinkės lietuviai rinksis į draugams bei pažįstamiems, 
šią didžiąją metinę pramo
gą, kuri visada turi ką nors 
nauja ir visada palieka ma
lonių atsiminimų.

Kaip jau skelbta, parkas 
bus atdaras nuo-12 vai. die
ną. Orkestras pradės groti 
šokiams nuo 3 vai. popiet. 
Jono Navicko Nakties Pelė
dų orkestras iš 10 asmenų 
geriausiai pasiruošęs pui
kiausia muzika patenkinti 
susirinksiančius lietuvius; 
bus patenkinti visi — ir jau
nesnieji ir vyresnieji.

Visų nuotaikai/pastiprinti 
maloniai patarnaus Angelų 
Karalienės ir Apreiškimo 
parapijų berniukų smarkieji 
benai. Jie nepagailės sma
gių maršų ir kitokios muzi
kos, tinkamos tam momen
tui.

Dainos, gražiosios lietu
viškos dainos mėgėjai galės 
maloniai pasidžiaugti lietu
viškomis dainomis, kurias 
padainuos vietiniai chorai. 
Dainų programa prasidės 
4:30 vai. popiet.

Jauniausiems Lietuvių 
Dienos dalyviams irgi bus 
ko veikti, nes jie turės pro
gos dalyvauti komiškame 
sporte; laimėtojai gaus įvai
rias dovanas.

Rinkimus laimėjusiems bus 
įteiktos atitinkamos dova
nos ir suteiktos įvairios pri
vilegijos.

Verta dar pažymėti, kad 
šioje Lietuvių Dienoje 12 as
menų laimės kelias pinigi
nes dovanas. Laimėjimo 
knygutės patenkinamai pra
platintos ir todėl tikimasi 
gražių pasekmių. Kitame 
numeryje, tikime, galėsime 
paskelbti vardus laimingųjų 
ir pasidarbavusių laimėjimo 
pasisekimui užtikrinti.

Taigi, viskas paruošta. 
Dabar tik laukiame gausin
go dalyvavimo. Nežiūrint 
koks oras bus, bet Lietuvių 
Diena įvyks. Klasčiaus salė 
yra erdvi ir joje bus galima 
gerai laiką praleisti, kad ir 
pasirodytų tą dieną lietus. 
Pasakykite, Brangūs Skai
tytojai, visiems savo kaimy
nams ir pažįstamiems, kad 
visi jie laukiami LIETUVIŲ 
DIENOJE, SEKMADIENĮ, 
LIEPOS TREČIĄ, KLAŠ- 
ČIAUS PARKE IR SALĖ
JE, BETTS IR MASPETH 
AVĖS., MASPETH, L. L,

Rengimo Komitetas.

KUNIGŲ PERMAINOS

Praeitą savaitę Brook
lyn© vyskupas padarė to
kius kunigų paskyrimus: 
Apreiškimo par. vikaras 
kun. Jonas Kartavičius per
keliamas vikaru į V. J. Atsi
mainymo par. Maspethe; tik 
ką įšventinti kunigai Bro
nius Kruzas ir Vaclovas Ma
siulis paskirti vikarais į 
Apreiškimo parapiją; kun. 
Vincas Pinkus iš Ozone 
Park Dievo Motinos Gimimo 
par. perkeltas į Dangaus 
Karalienės par. ir tik ką į- 
šventintas kun. Vincas Vaš
kas paskirtas į šv. Marijos 
par. East Islip.

Šie paskyrimai įvykdyti 
birželio 29 d.

Kun. Kartavičiui atvykus 
į Maspethą, ten laikinai bu
vęs kun. šeštokas išvyko; 
šią savaitę kun. šeštokas at
lieka New Yorko arkivys
kupijos kunigų rekolekcijas.

liauskaitė, B. Trakauskaitė 
ir El. Waltas.

Už įvairius pasižymėjimus 
moksle dovanas gavo šie 
mokyklos mokiniai: K. Ka- 
napinskas, EI. Savickaitė, 
EI. Stelmokaitė, G. Galeckai- 
tė, J. Levonas, V. Mykolai
tis, A. Dragūnas, D. Ražins- 
kas, Aid. Judzevičiūtė, R. 
Kašėtaitė, R. Ražinauskaitė, 
V. Galinauskas, Iz. Stučaitė, 
A. Jasinskaitė, A. Ilgūnas, 
Iz. Vasikauskaitė, O. Plakto- 
naitė. Už Amerikos istorijos 
žinojimą Amer. Legiono do
vanas gavo Alb. Dūda ir Ed

MOKYKLOS 
UŽBAIGTUVĖS

Birželio 26 d. Apreiškimo 
par. pradinė mokykla užbai
gė mokslo metus, išleisdama 
13 graduantų. Baigusiems 
diplomai išdalinti rytą baž
nyčioje, o vakare suruošta 
baigimo programa, kuri su
sidėjo iš daug įvairumų. 
Programoje buvo net 20 
numerių; juos pildė mergai
tės, berniukai ir atskiros 
moksleivių grupės. Buvo ba
leto, solo šokių, dainų ir t.t.

Graduantų vardu atsisvei
kinimo kalbas pasakė Albi
nas Dūda ir Florencija Ma
siulytė. Kleb. kun. N. Pakal
nis pasakė užbaigos kalbą ir 
dar pakvietė pakalbėti kun. 
V. Masiulį.

Mokyklą baigė Alb. Dūda, 
Ed. Jakaitis, V. Palubinskas, 
Ed. Slegus, Aug. Vyšniaus
kas, D. Juška, R. Busavičiū- 
tė, R. Garliauskaitė, Fl. Ma
siulytė, J. Mazzullo, J. Saba-

DEVINTOJI METI D*iwoj
FiteifisLIETUVIŲ DIENA

SEKMADIENI, LIEPOS-JULY 3,1938 IKlasčiaus Clinton Parke,
BETTS ir MASPETH AVĖS., y MASPETH, L. 1, N. I

Parkas atdaras 12 vai. Šokiai nuo 3 vai. p. p.
Dainų programa 4:30 vai. p. p., kurioje dalyvauja Angelų Karalienės, 

Apreiškimo, šv. Jurgio ir Maspetho parapijų chorai
Lietuvių Dienos Kunigaikščio ir Kunigaikštytės rinkimai

Žaidimai = Laimėjimai = Juokingas Sportas
Gros Jono Navicko Nakties Pelėdų Orkestras

Įžanga į parką 40 centų
Iškilmių vakaro programa 

pradėta Lietuvos, o baigta 
Amerikos himnu.

SUSIRINKIMAS

Šiandien, t. y. liepos 1 d., 
po vakarinių pamaldų įvyk
sta svarbus Apreiškimo par. 
parengimų komiteto susirin
kimas.

Visi nariai prašomi būti- 
dalyvauti. Sekr.nai

IŠ SĄJUNGIEČIŲ
VEIKLOS

10 d., 
sa-

Išvažiavimas
Sekmadienį, liepos 

Mot. S-gos 29 kp. rengia 
vo išvažiavimą į Forest par
ką. Rengėjos kviečia visus 
tą dieną atsilankyti į šią 
pramogą. Rast.

Moterų Sąjungos 29 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvy-

_ , ... TTV ,v _.. ko birželio 15 d. Išklausyta Jakaitis. Uz pasižymėjimą i . ... v. , .... vi- , ta i , • i ivisa eile pranešimų, kurie tikyboje kun. Pakalnio dova- . . TZiri I V1S1 priimti. Kuopa nutarė
rengti laimėjimo vakarą ru
denį par. salėje. Į komisiją 

sius „Regents” laipsnius ga- sutiko įeiti Subatienė, Gri- 
vo Rožė Basavičiūtė.

tikybdje kun. Pakalnio dova-1 
ną laimėjo Fl. Masiulytė iri 
V. Palubinskas. Aukščiau-

f
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lietuviais 
barbarišk 
mines net 
suvaidinti 
scenos ve 
kinęs, kai 
lietuviai i 
savo jalai 
ganizaciji 
rašeio”.

sos paaukota 5 dol. Darbi
ninko intertypo fondui. Kuo
pa prisidėjo savo darbu prie 
Lietuvių Dienos, įvyksian
čios liepos 3 d. Rast.

ATSISVEIKINS PER
RADIJU

Ateinantį šeštadienį, lie
pos 2 d., 11:45 vai. ryte iš 
stoties WBNX kalbės lak. P. 
Šaltenis. Išgirskite jo kalbą 
ir atsisveikinimo žodį. Lak. 
P. Šaltenis — tas asmuo, ku
ris vyksta į Lietuvą, kur į- 
teiks Lietuvos šauliams 
sparnus, Amerikos lietuvių 
dovaną — orlaivį.

MIRĖ

Jurgis Gudaitis, 75 metų 
amžiaus, gyv. 244 50 St., 
Brooklyne, mirė birželio 22 
d.; palaidotas 25 d. iš šv. 
Jurgio par. bažnyčios į šv. 
Trejybės kapines.

Vincas Virbalis, 48 metų

BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7673 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1213 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EVERGREEN TAVERN, INC. 
1243 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

Glenfordo Vasarviete
JAUNUOLIŲ ATOSTOGOMS GRAŽIAUSIA VIETA 

ERDVI VIETA, KALNUOTA APLINKUMA, 
MALONUS ORAS.

Vadovauja Vietiniai Kunigai. Jaunuolių priežiūra rū
pinasi Seserys Pranciškonės.

Vasarvietė pradeda veikti LIEPOS 5 D. Prašoma kreip
tis tokiu adresu:

ANGELŲ KARALIENĖS PAR. KLEBONIJA 
213 So. Fourth Street, Brooklyn, N. Y.

gienė ir Terebeizienė; iš ka-

Jono Navicko Nakties Pelėdų orkestras, kurs šį sekmadienį, liepos 3 d., gros Lietuvių 
Dienoje, įvyksiančioje Klasčiaus parke ir salėje, Maspethe. Tai orkestras, viso jaunimo 
mėgiamas. Jis gros įvairiausius šokius, linksmindamas visus Lietuvių Dienos Dalyvius. 
Tad visi Liepos Trečią Dieną į Klasčiaus parką’

gyvenęs 5968 — 58 nuliūdime liko žmona Vin- įamz.,
Avė., Maspethe, mirė birže
lio 23 d.; palaidotas 27 d. iš 
Apreiškimo par. bažnyčios į 
šv. Jono kapines. Dideliame

centą, sūnus Vytautas, Ifi 
m., ir duktė Rožė, 11 m.

Abiejose laidotuvėse pa
tarnavo grab. J. Garšva.
— ' ■■■ -.............

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4tli STREET

VALANDOS: 
I—3 P. P. 
6—8 va k 
Ir pagal sutarti 

Tel.: MAnafield 6-8787

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9108

Tel. EVergreen 8-702?
GARSAS BAKERY, Ine.

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad Jie valgo tikrą Lietuvišką 
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, keIksus 

ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia Ir J kitus miestus.

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

I
Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES .

Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate
B PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
S AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALUS Iš geriausių
s bravorų Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
g J. GINKUS
p95 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9-44G4 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER 

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE
Maspeth, N. Y.54-41—72nd Street,

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS SALINSKASI

GRABORHJS IR BALSAMUOTOJAS
Graži, moderniška Šarvojimui koplycūa ir poilsiui gražus kambariai duotfaoi 

nemokamai. Samdo automobUlus Įvairiems reikalams. Kainos labai prieinam#

84-02 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.
(Prie FOREST PARKWAY)

Res. Tel. Elizabeth 2-8537Tel. Elizabeth 2-8661
MICHAEL

Real Estate — Insurance— Notary Public 
120 Broad St., Elizabeth, N. J.

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

rėjimu ] 
lietuvių ] 
aukojimą
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