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AMERIKOS LIETUVIŲ KATALI

KŲ VISUOMENINIO IR KULTŪ

RINIO GYVENIMO SAVAITRAŠ

TIS. EINA KAS PENKTADIENĮ.

Birželio 10 d. į New Yor
ko krantus išlipa dr. K. 
Pakštas, Vytauto Didžiojo 
universiteto geografijos ka
tedros vedėjas, visiems žino
mas gilaus patyrimo profe
sorius. Drauge su juo atvyk
sta ir jo malonioji žmona, 
kilusi iš Worcester, Mass.

Prof. Pakšto asmenyje 
sveikiname Lietuvos katali
kų šviesuomenę, pajėgusią 
per 12 paskutinių nelengvų 
metų išsilaikyti kilnioje auk
štumoje, pakelti didžiausius 
bandymus ir vis dėlto išėju
sią. laimėtoja.

Prof. Pakštas 
metų vadovauja 
Federacijai. Jo
tikros lietuviškos vienybės 
ir tolerancijos idėjos laimė
jo katalikams labai daug 
pritarimo įvairių įsitikinimų 
grupėse. Jo neišsemiamas 
entuziazmas nuolat duodavo 
šviesuomenei naujų minčių, 
naujos ugnies dirbti ir auko
tis.

Sveikindami 
profesorių, iš 
me, kad jo 
meilė visiems 
toli pramatą 
ganizaciniai
sugebėjimai pradėtų išeivi
los, ypač katalikų visuome
nės gyvenime naują lapą, 
kurs būtų įrašytas neišdil- 
mančiomis raidėmis.

Sveiks, Profesoriau! Ta
vos vpač laukia išsilgę atei
tininkų idėjos auklėtiniai.

atvykstantį 
širdies linki- 
asmenybė jo 
lietuviams, jo 
planai, jo or- 
ir moksliniai

Atmetė senatvės pensijų 
planą

Pasižymėjęs senatvės pen
sijų plano autorius dr. Town
send praeitą savaitę sulau
kė galutinio pralaimėjimo. 
Jo plane buvo numatyta pen
sijos visiems asmenims, su
laukusiems 60 metų. Pensijų 
fondas manyta sudaryti iš 
ivairių mokesčių. Pensijų 
dydis galėtų siekti nuo 60 
iki 200 dol. mėnesiui. Kon
grese atstovų rūmai atmetė 
pensijų planą 302 balsais 
prieš 97.

Generolo liudijimai 
i

J. Amerikos Valstybių at
sargos generolas George 
Van Horn Mosely, 64 m. am
žiaus, pakviestas į kongreso 
neamerikietiškai veiklai ty
rinėti komisijos posėdį, liu
dijo, kad, jo žiniomis, šioje 
valstybėje ruošta žydų vado
vaujama komunistinė revo
liucija. Jo pareiškimai buvo 
labai drąsūs, daugumoje nu
kreipti prieš žydus. Kongre
so komisija nutarė generolo 
liudijimo neįtraukti į 
dokumentų knygą.

Apsigynimo sąjunga
Anglijos ir Prancūzijos 

politikai turėjo daug darbo, 
stengdamiesi sudaryti Ang
lijos - Prancūzijos - Rusijos 
trilypę apsigynimo sąjungą. 
Sov. Rusijos vyriausybė pa- 
reikalayo garantuoti Suomi
jos, Estijos ir Latvijos ne
priklausomybę. Anglija ir 
Prancūzija tuo klausimu ne
turi, matyti, aiškios nuomo
nės. Pasitarimai tęsiami.

Garner — kandidatas?
Vis daugiau ir daugiau ra

šoma, kad viceprezidentas 
John N. Garner sutinkąs bū
ti demokratų kandidatu pre
zidento rinkimuose 1940 m. 
Jau yra sudaryti klubai jo 
kandidatūros naudai. Garne- 
riui dabar 70 metų, bet jis 
jaučiasi labai sveikai. Pats 
Garner savo kandidatūros 
klausimu nieko nepasisakė. 
Jį labiausiai remia jo gimti
nės Texas valst. demokratai.

Sveikindami atvykstantį 
prof. Pakštą, norime pareik
šti nuoširdžiausių linkėjimų 
kitą savaitę į Lietuvą ir ki
tas Europos valstybes iš
vykstančiam kun. dr. J. Na
vickui. Svarbiausia, linkime 
jam kiek galima daugiau su- 
stprėti sveikatoje ir rudenį 
grįžti kupinam pajėgų tęsti 
visai tautai naudingą darbą.

Mūsiškių komunistų spau
dai labai nepatiko pastaba, 
kad paskutiniu laiku komu
nistų įtaka visur braška. 
Deja, priešingų įrodymų ne
pateikta. O gyvenimo faktai 
geriausi liudininkai.

Štai jie. Ispanijoj komu
nistų įtaka sutriuškinta. 
Prancūzijoje socialistai atsi
sakė dalyvauti „liaudies 
fronte” drauge su komunis
tais. Anglijoje darbo partija 
nesutiko su komunistais su
daryti bendro fronto, ko ko
munistai visomis jėgomis 
siekė. Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse vis daugiau aiš
kėja komunistų veikla įvai
riose organizacijose ir tuo- 
mi duodamas smūgis jų įta
kai, nes, kaip tik 
kaukėta komunistų 
tuojau jos kratomasi 
mi jų įtaka mažta.

atrodo, sutrauks nemažą 
skaičių jaunimo, kurs savo 
muskulus, sveiką kaimišką 
patyrimą paaukos tautos 
garbei ir gerovei reikalin
giems darbams.

New York. — Birželio 10 
d. švedų laivų „Drottning- 
holm” atvyksta Vytauto Di
džiojo universiteto profeso
rius dr. Kazys Pakštas drau
ge su žmona. Jis atvyksta 
Kalifornijos universiteto 
kviečiamas skaityti vasaros 
semestre paskaitas iš politi
nės geografijos svarbiausių 
klausimų. Profesorius yra 
gavęs vienerius , metus ato
stogų, kurias, tur būt, pra
leis šioje šalyje, o gal leisis 
ir į tolimesnę kelionę.

P. Ona Pakštienė pasiliks 
Worcestery, Mass., pas savo 
mamytę, o profesorius ne
trukus vyks į tolimą Los 
Angeles miestą, į kurį vyk
damas sustos keliose koloni
jose. Jei lietuvių visuomenė 
pageidautų ir 
patogios, prof, 
tiktų pakalbėti 
vos ekonominę 
evoliuciją per
20 metų. Ęrof. Pakštas jokių 
aukų nerinks, bet neatsisa
kys su pasiturinčiais asme
nimis pasikalbėti apie jų ga
limumus įsikurti augančioje 
Lietuvos pramonėje 4r pre
kyboje.

Lietuviams amerikiečiams 
būtų nepaprastai gerai iš
girsti prof. Pakštą. Tik da
bartinis vasaros metas nela
bai patogus paskaitoms bei 
prakalbomsvtad gal būtų ga
lima rudeniop profesorių 
gauti į įvairias kolonijas.

Prof. Pakšto lankymosi 
laikinas tvarkraštis toks: 
birželio 10 d. atvyksta į New 
Yorką, birželio 11 d. daly
vauja Marianapolio kolegi
jos mokslo metų užbaigos 
iškilmėse ir pasako Baka- 
laurato kalb^; birželio 12 d. 
aplanko Worcester, Mass.; 
birželio 13 d. — New Yorke, 
14 — Philadelphia, 15 — 
Washington, D. C., 16 — 17 
— Pittsburgh, 19 — 20 — 
Chicago, iš kur išvyksta į 
Los Angeles ir bus Kalifor
nijos universitete iki rugpiū- 
čio galo. Rugsėjo 1 —15 d.d. 
praleis New Yorke; daly
vaus Pas. Parodos Lietuvių 
Dienoje, K. Federacijos kon
grese. Rugsėjo 16 — 30 — 
Worcestery ir gretimose lie
tuvių kolonijose.

Pastovus susirašinėti ad
resas bus: Prof. Dr. K. Pakš
tas, c-o Mrs. K. Juška, 38 
Tower St., Worcester, Mass.

Medvilnės perteklius
Žemės ūkio departamento 

apskaičiavimu, šiemet J. A. 
V. medvilnės perteklius siek
siąs apie 14 milijonų rišulių. 
Kasmet vis mažiau parduo
dama medvilnės užsieniui, 
nes konkurenciją daro Bra
zilija, Egiptas ir kitos vals
tybės. Dabar labai skatina
ma dėvėti ko daugiausia 
medvilnių drabužių, šių me
tų rugsėjo mėnesį šaukiama 
Argentinos, Brazilijos, Egip
to, Indijos, Meksikos, Peru, 
Sudano, Sovietų Rusijos, 
Prancūzijos, Anglijos ir A- 
merikos konferencija med
vilnės auginimo ir užsienio 
prekybos tvarkymo klausi
mams spręsti.

Karaliaus kelionė
Anglijos karaliaus Jurgio 

ir karalienės Elzbietos lan
kymasis Kanadoje praėjo di
džiausiu pasisekimu. Kas
dien jiems iškilmingi pri
ėmimai, kuriuose’ teko pa
duoti ranką kasdien apie 4,- 
500 asmenų. Iš Kanados ka
rališkoji pora vis artėjo A- 
merikos link ir birželio 8 d., 
ketvirtadienį, pasiekė Wa- 
shingtoną, kur suruoštas la
bai iškilmingas priėmimas. 
Šios savaitės gale karališko
ji pora lankysis New Yorke, 
sekmadienį pas prezidentą 
jo tėviškėje ir iš ten grįš į 
Kanadą, iš kur už 4 dienų 
vyks atgal į Angliją.
Atstumti pabėgėliai

Praeitą savaitę veltui Ha
vanos uoste, Kuboje, stovėjo 
vokiečių laivas su 937 pabė
gėliais žydais, kurie išvyko 
iš Vokietijos. Jie turėjo Ku
bos konsulų vizas, bet juos 
užklupo naujas įstatymas, 
labai suvaržęs įvažiavimą į 
Kubą. Nors ir labai maldau
ta, bet Kubos vyriausybė at
sisakė įsileisti tremtinius — 
pabėgėlius ir laivas turėjo 
išvykti iš uosto, kur žibėjo 
šviesos, o už kurio ribų lau
kė neaiški, žiauriai miglota 
ateitis.
Italų aukos

Romoje viešai paskelbta, 
kad Ispanijos pilietinio karo 
metu žuvo 3,327 italai ka
riai, o sužeistų skaičius sie
kiąs 11,227. Praeitą savaitę į 
Italiją grįžo apie 20,000 ita
lų karių, kurie kovojo gen. 
Franco armijoje.

Teisėjas pripažintas kaltu
Aukšto federalinio 

pirmininkas, teisėjas 
T. Manton birželio 3 
pažintas kaltu ėmęs
ir tuomi kenkęs valstybės 
teismų autoritetui ir pačiam 
teisingumui. Teisme jis pri
sipažino, kad nuo 1934 m. 
birželio iki 1935 m. gegužės 
jo finansinė padėtis iš 500,- 
000 dol. skolos pasikeitė į 
750 tūkst.

Birželio 7 d. sukako 
metų, kai New Yorko šv. 
Patriko katedros 
mons. Michael J. Lavelle į-
šventintas kunigu. Katedros 
klebonu mons. Lavelle yra 
jau 54 metai.

Monsinjoro draugai ruošia 
sukakties minėjimą birželio 
18 d. Sudarytas fondas, kurį 
mons. Lavelle sunaudos lab
darybei.

Tokio. — Japonų kariuo
menės štabo pranešimu, Ki
nijos Japonijos karo metu, 
nuo 1937 m. liepos 7 d. iki 
šių metų balandžio mėnesio 
žuvę 2,300,000 kinų, kurių 
963,345 lavonai buvę suskai
tyti mūšio laukuose. Tas 
pats štabas praneša, kad per 
tą laiką japonai netekę tik 
59,988 karių.

Japonai visai nemini, kiek 1936 metų jis buvo komunis- 
jie turėjo sužeistų.

Washington. — Kongreso 
tyrinėjimų komitete keli 
WPA darbo projektuose turį 
darbus ir priklausą federali
nio teatro projektui pareiš
kė, kad Pašalpos Darbininkų 
sąjunga yra komunistų ran
kose.

Charles H. White, negrų 
rašvtojas, liudijo, kad ikiSerga teisėjas

Šiomis dienomis susirgo 
Vyriausio Teismo pirm. 
Charles E. Huhges, 77 metų. 
Liga nepavojingo pobūdžio 
ir tikimasi, kad teisėjas ne
trukus pasveiks, bet jis ne
galės dalyvauti Anglijos ka
rališkos poros priėmimo iš
kilmėse.
Vokiečių veržimasis

Vokietija praeitą savaitę 
pasiekė didelio laimėjimo 
Pietų Amerikoje. Bolivijos 
vyriausybė leido vokiečiams 
f si steigti milžinišką orlaivių 
stoti arti Mamorės upės, įte
kančios į Amazonę. Už šį 
leidimą Vokietija duos Boli
vijai ginklų. Bolivija sudarė 
ginklavimo 2 metų planą, 
kuriame numatyta tvirtai 
apginkluoti kraštą. Boliviją 
dabar valdo prezidentas 
Busch, neseniai pasiskelbęs 
diktatorium. Jis yra vokie
čių kilmės.
Parama bedarbiams

Nuo 1938 m. sausio iki šių 
metų gegužės 1 d. bedar
biams išmokėta 542 mil. 289 
tūkst. dol. nedarbo apdrau- 
dos mokesčių. Nedarbo ap- 
drauda dar nevykdoma tik 
Illinois ir Montanos valsty

bėse, bet ir ten ji įvedama 
liepos mėnesį.
Anglijos mobilizacija

Šios savaitės pradžioje 
Anglijos karo ministerija 
paskelbė, kad į kariuomenę 
stoti įsirašė 220,018 jaunuo
lių, turį — 20 — 21 m. Iš 
įsirašiusių 3,775 pasisakė 
esą griežtai priešingi karinei 
prievolei. Jiems bus paskirti 
darbai, neturį karinio pobū
džio.
Zogu gyvens Prancūzijoje

Buv. Albanijos karalius 
Zogu gavo leidimą apsigy
venti Prancūzijoje. Su savo 
šeima jis gyvens netoli Ver
salio. Šiuo metu Zogu su sa
vo žmona ir artimaisiais 
Egipte.
Apdrauda nuo džiovos

Italijos vyriausybė su
sitenkinimu pranešė, kad 20 
milijonų italų yra apsidrau- 
dę nuo džiovos. Apdraudimą 
tvarko Socialinis Apdraudos 
Tautinis Fašistų Institutas.
Albanijos 
užbaiga

Birželio 
oficialiai
mybės. Tą dieną Italija pa
skelbė Albanijos statutą, ku
ris užbaigė Albanijos bet 
kokią nepriklausomybę. Al
banijoje bus neva tautos at
stovų susirinkimas ir albanų 
vyriausybė, bet jie priklau
sys nuo Italijos karaliaus į- 
sakymų. Visa įstatymų lei
dimo, vykdomoji ir teisiamo
ji valdžia priklausys Italijos 
karaliui.

tų partijos narys; jis pasisa
kė, kad drauge su 100 kitų 

ANGLŲ LAIVO MILŽINIŠ- amerikiečių komunistų buvo 
i išsiųstas į Maskvą, kur mo- 
I kėši komunistų ideologijos 
■ ir veiklos priemonių; jam te
kę ten mokytis ir gatvių ko
vos taktikos. Amerikiečiai 
komunistai buvę intruktuo- 
jami vartoti savo įtaką ka
riuomenėje ir ruoštis būsi- 
simai komunistinei revoliu
cijai.

White liudija Rusijoje su
tikęs Herbertą Benjamin, 
dabartinį pašalpos darbinin
kų sąjungos sekretorių, kurs 
sugrįžęs į Ameriką organi- 

Įzavo „alkanųjų maršavimą” 
iį Washingtoną. Jis liudijo 
taip pat, kad komunistai ža
dėję negrams sudaryti at
skirą respubliką Amerikoje. 
White ir kiti liudininkai ne
grai pasisakė išstoję iš ko-1 
munistų tada, kąį sužinoję, 
kad komunistai nėra joki 
negrų bičiuliai, kad jie nėra 
demokratijos draugai.

Londonas. — Praeitą 
vaitę nuskendusio anglų 
vandeniniot laivo tragedija 
apgaubė liūdesiu visą anglų 
tautą. Iš nuskendusio laivo 
išsigelbėjo tik 4 asmenys, o 
99 žuvo. Laivo skendimo 
priežastis aiškiai dar neiš
tirta. Visoje tautoje nepasi
tenkinimas laivyno vadovy
be, kad nesugebėta išgelbėti 
nelaimingus laivo įgulos na
rius.

Anglų laivo nelaimė įvyko 
savaite po to, kai Ameriko
je nuskendo povandeninis 
laivas. Amerikiečių laivo ne
laimė buvo mažesnė ta pras
me, kad čia išgelbėta dides
nė dalis laivo įgulos narių.

Roma. — Šią savaitę viso
je Italijoje paleista į parda
vinėjimo vietas daugybė 
dujokaukių, kurias įsigyti 
raginami visi Italijos gyven
tojai. Viena dujokaukė kaš
tuoja tik pusantro dolerio.

Šią savaitę Italijos senate 
vyriausybė pranešė, kad Ita
lijai būtinai reikia įsigyti j 
daugiau naujų karo laivų.

Chungking. — Kinijos vy
riausybė domiai seka japonų 
kariuomenės naujus judėji
mus Kinijoje. Gauta žinių, 
kad iš Japonijos atvyksta 
125 tūkst. naujos japonų ka-

i riuomenės.

Lietuvos Paviljonas turi 
gražaus pasisekimo. Jis gau
siai lankomas, rūpestingai 
apžiūrimas tūkstantinių mi
nių. Kek mums žinoma, kita
taučiai reiškia visišką pasi
gėrėjimą ir susižavėjimą. 
Jų nuomonių nemaža dalis 
patenka į Paviljono svečių 
knygą.

Bet įdomu ir savų įžymių 
žmonių nuomonės. Štai, K. 
V. Rytų Provincijos pirm, 
kun. Pakalnis į svečių knygą 
įrašė tokius žodžius:

„Visų Paviljonų įdomiau- 
sas — tai Lietuvių Paviljo
nas. Skoningai įrengtas. Pa
traukia visų dėmesį. Tai Lie
tuvos kultūros knyga”.

Kun. J. Simonaitis pareiš
kė: „Mums, lietuvių išeivi
jos sūnums, tai žavėjantis 
atvaizdavimas dabartinės

M

Atsisveikindamas su 
tuvos pavasarininkais 
radiją, prof. Pakštas 
pasakė:

„Suglauskite eiles, pakel
kite širdis, įtempkite mus
kulus ir nelaužykite savo 
kardų, jei ateitų laikas lie
tuvio lizdą ginti”.

Panašia nuotaika dabar 
gyvena visas Lietuvos jauni
mas, pasiryžęs padėti visas 
pastangas, kad užtikrintų 
savo valstybei nepriklauso
mą gyvenimą. Neseniai įves
ta savanorių darbo prievolė, Tėvų šalies. Valio!

Vatikanas. — Popiežius 
nenustojo vilties vartoti vi
są savo dorovinę įtaką, kad 
tik būtų išlaikyta taika Eu
ropoje. Per savo sekretorių 
ir nuncijus jis pareiškė įvai
rius savo siūlymus didžio
sioms valstybėms, 
mas taikiu būdu 
ginčo klausimus.

Šiomis dienomis
piežių lankėsi Anglijos at
stovas, su kuriuo turėtas il
gokas pasikalbėjimas. Vieną 
dieną popiežius net du kar
tus priėmė kun. TacchiVen- 
turi, kurs yra artimas Mus- 
soliniui asmuo. Šis kunigas 
atliko svarbų vaidmenį, pa
ruošiant Vatikano - Italijos 
susitarimą.

Kaunas. — Įvykusiuose 
šaudymuose Lietuvos polici
ninkai pralenkė amerikiečių 
pasiektą 1937 metais rekor
dą. Iš galimų 2000 taškų, 
Lietuvos policininkai patai
kė 1926.

Mia

MMIII 

New York 
786.

dolerių turtą.
Lietuvai?

neaiškumų 
trilypės sąjungos

kūrimu Lietuvos atžvilgiu. 
Spauda pranešė, kad Kaune' 
nepalankiai žiūrima į norus 
garantuoti Lietuvai nepri
klausomybę pagal Sov. Ru
sijos siūlymus. Lietuvoje pa
lankiau žiūrima į anglų siū
lymus: teikti pagalbą ma
žoms valstybėms, jei jos pa
čios to prašys.

— Šiauliuose atliekant 
šaudymo pratimus, netikėtai 
oro srovė išskleidė parašiutą 
ir ištraukė lakūną —
psk. Praną Tamošaitį. Para
šiutas užsikabino ir lėktuvas 
visą laiką vilko paskui save 
lakūną. Kadangi tai trukdė 
skristi, pilotas buvo privers
tas nutūpti. Dideliu greičiu 
tupiant, velkamasis lakūnas 
atsitrenkė į žemę ir buvo 
vietoje užmuštas.

Kaunas. — šiuo metu Lie
tuvoje įvairiose vietose iš
kilmingai minima šaulių są
jungos 20 metų sukaktis. 
Vyriausybės nariai, šaulių 
ir visuomenės 
vyksta į 
tus, kur 
priimami.

Birželio
tėse dalyvavo: ministerio 
pirmininko pavaduotojas K. 
Bizauskas — Ukmergėje, 
krašto apsaugos ministeris 
gen. Musteikis — Utenoje, 
gen. Raštikis — Rokiškyje, 
teisingumo ministeris dr. 
Tamošaitis — Lazdijuose, 
vidaus reikalų ministeris 
gen. Skučas — Marijampo
lėje.

— Kompozitorius Stasys
šaulį!Šimkus visam vasaros sezo

nui apsigyveno Palangoje, 
kur rašo lietuvišką operą. 
Šiemet Palangoje žada vasa
roti atvykti eilė žymesnių 
svečių iš Lenkijos, jų tarpe 
Varšuvos burmistras Star- 
žynskis, Lenkijos pasiunti
nybės Kaune nariai ir nema
ža lenkų politikų.

Jeruzalė.
Anglijos paskelbimu, 
Palestina už 10 metų 
nepriklausoma valstybė,
lestinoje kilo naujų riaušių 
banga. Šios savaitės pradžio
je vienose riaušėse užmuš
tas vienas žydas ir 8 arabai, 
kelios dešimtys sužeistų.

Praeitą sekmadienį visi 
teatrų namai uždaryti po to, 
kai viename sprogo dvi bom
bos, padarydamos daug nuo
stolių.
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Žygiuoja jaunuomene

— Darbo Rūmų suruoš
tuose bendro lavinimosi kur
suose buvo baigiamieji egza
minai iš 6 pradžios mokyk
los skyrių. Egzaminus laikė 
per 1000 darbininkų. Kursai 
veikia prie 24 Darbo Rūmų 
kultūrinių klubų.

— Tautos ūkio taryba 
svarsto reikalą Lietuvoje į- 
vesti pramonės centrus ne 
tik Kaune, bet visoje eilėje 
provincijos miestų. Esą, įve
dus tokius centrus, kaimo 
prieaugliui nebūtų reikalo 
veržtis į Kauną.

— Šį pavasarį, netekus 
Klaipėdos krašto, buvo ma
noma, kad krovinių perveži
mas sumažės. Tačiau dėka 
mūsų ekonominių įstaigų 
greito po įvykių persitvar
kymo, pervežimai eina nor
maliai. Pav., per balandžio 
mėnesį buvo pervežta krovi
nių net šiek tiek daugiau, 
negu praėjusiais metais.

iš kurios matyti, kad pra
ėjusiais metais bendrovė tu
rėjo 1,382,117 lt. gryno pel
no, iš kurio 138,000 lt. pa
skyrė į atsargos kapitalą, 
840,000 lt. akcininkams iš
mokama dividendo, skaitant 
po 7 proc. metinių.

— Akcinės bendrovės 
„Molis” Kuršėnuose įsteigto
ji nauja mechaniška plytinė 
šiemet pradeda veikti. Ji ap
tarnaus dalį šiaurės Lietu
vos ir iš dalies Šiaulių mies
tą. Šiemet plytinė numato 
pagaminti apie 6 milijonus 
plytų.

— Gegužės 20 d. Kaune į- 
vyko Lietuvos Vaistininkų 
Draugijos narių metinis su
važiavimas. Į naują valdybą 
išrinkti vaistininkai J. Ma- 
kauskis, Mačius, Valančius, 
Butkevičius, Putna, Gabrė
nas ir Underis.

— Gegužės 21 d. įvyko vi
suotinis Draugijos Užsienio savo kultūrinei 
Lietuviams Remti (DULR)^jai, kuri galėtų rūpintis mo-

steigbn.u, lietuviškų 
ir kito- 
reikalais.

— Vokiečių 
pranešimu, Klaipėdos krašte 
žadama suvokietinti apie 80 
lietuviškų kaimų pavadini
mų.

— Galingoji radijo stotis 
netoli Babtų, 120 kilovatų 
galingumo antenoje, numa
toma, pradės veikti 1940 m. 
kovo mėn. pradžioje. Ji tu
rės nuosavą elektros stotį, 
kuri galės pagaminti iki 600 
kilovatų elektros energijos. 
Dabartinę radijo stotį iš 
Kauno numatoma 
tur. Nuo 1940 m. kovo 4 d. 
Lietuvai paskirta nauja 480 
metrų radijo banga naujajai 
radijo stočiai. 233.5 m ban
ga rajoninei stočiai ir 208.6 
m banga lokalinėms stotims. 
Naujoji stotis būsianti gerai 
girdima ne tik Lietuvoje, bet 
ir užsienyje.

— Klaipėdos lietuviai da
ro pastangų gauti leidimą 

organizaci-

Birželio 9 d„ 1939 m. Bj
ČEKŲ GENEROLAS^

GIA SAVO LEGIJOKjį

Vasaros grožybių akivaizdoje šiomis dienomis žygiuoja 
tūkstančiai jaunuomenės, baigusios vidurines, aukštesnes 
ar aukštąsias mokyklas. Jos šviesius veidus puošia su
prantamas džiaugsmas, nes pirmieji žingsniai į savaran
kišką gyvenimą padaryti! Mokslus baigusią jaunuomenę 
lydi platus visuomenės susidomėjimas ir didis klausimas
— kaip sutiks gyvenimas naujus pasiryžėlius ir kaip pasi
rodys mokslo žiniomis šviežiai apsišarvavusi jaunuomenė.

Lietuvių visuomenės akys krypsta pirmoje eilėje į lietu- Trąšos vežti jau baigiamos, 
viškus mokslo ir auklėjimo židinius, kuriuose ruošiami ne 
tik šalti žinių graibstyto j ai, bet pilnutiniai žmonės, pra
turtinę giliomis vertybėmis ir savo sielą, ir kūną, ir protą, 
ir širdį. Mūsų žvilgsniai krenta lietuviškų mokslo įstaigų 
akiratin, kur auklėjamos lietuviškam darbui kompromisų 
nežinančios asmenybės.

Neverta plačiai minėti, kad dėmesyje turime Marijonų 
seminariją, Marianapolio kolegiją, Kazimieriečių ir Pran
ciškonių akademijas ir jų vedamas aukštesnes mokyklas. 
Mūsų akių žvilgsniai šauna į Chicagą, Marianapolį, New- 
towną, Pittsburghą, Du Bois, Hartfordą. Tai vietovės, ku
rios ruošia lietuviškam gyvenimui ateities vadus, kurių 
pareiga bus tęsti lietuvybės veteranų darbą, neleisti lietu
viškumo šventovėms sunykti.

Karštai sveikindami visą mokslus baigusią ar jau 
stipriai jų paragavusią lietuvišką jaunuomenę, nuoširdžiai 
jai linkime geriausio pasisekimo ateities darbuose, nepa
prasto ištvermingumo pašalinti visas kliūtis, dengiančias 
kelią į tikslą, be jokio svyravimo eiti į priekį. Jos darbus, 
jos pasisekimus, pasiryžimus turi lydėti lietuviškas atspa
rumas niekada nenusiminti, bet visada prieš akis matyti 
laimėjimą. Mūsų giliausias troškimas, kad moksluose įpu
sėjusi ar į savarankišką gyvenimą jau išėjusi lietuviška 
jaunuomenė visada pasiliktų ištikima tiems didiesiems 
idealams, dėl kurių verta gyventi, kurti, kovoti ir laimėti
— Katalikybei ir Lietuvybei.

Atvirai pasisakysime, kad visos išeivijos dėmesys šį sek
madienį, birželio 11 d., turėtų krypti į Marianapolio Kole
gijos aplinkumą, kur keliolika jaunuolių įgys bakalauro 
laipsnį, keliolika gaus aukštesnės mokyklos baigimo pažy
mėjimus. Lietuviškoji aukšto mokslo įstaiga pirmą kartą 
suteiks mokslo laipsnį — Bakaularatą. Šią teisę pripaži
no atsakingos valstybės ir mokslo įstaigos. Tai didelis 
visos lietuvių išeivijos laimėjimas. Ir šią valandą negali
ma dideliu/dėkingumu nepaminėti garbingo mokyklos ve
dėjo kun. dr. J. Navicko, kurio pasiaukojimu Marianapo
lis pasiekia vis naujų laimėjimų.

Džiaugdamiesi savais laimėjimais, turime nuolat rūpin
tis. kad savas darbo frontas niekur nepalūžtų, kad niekur 
nepasirodytų spragų. Svarbiausia, pasirūpinkime, kad iš 
mokyklos suolų išžygiavusi jaunuomenė rastų vyresniųjų 
visišką talką, atjautimą. Pasistenkime, kad lietuviškoje 
mokvkloje buvusi šiluma lydėtų jaunuosius ir viešajame 
gyvenime.

laikraščiu leidimu 
kiais kultūriniais
Tuo tikslu lietuvių delegaci
ja rengiasi vykti į Karaliau
čių pas Rytprūsių oberprezi- 
dentą Kochą.

— Trečiosios Europos 
krepšinio pirmenybės Kaune 
ėjo nepaprasto ūpo pakilimo 
ženkle. Į didžiulę naujai pa
statytąją sporto halę rinkosi 
ne tiktai jaunuomenė, bet ir 
žilagalviai seniai, vyrai ir C
moterys. Susidomėjimas

skyrių atstovų suvažiavi- .kyklų 
mas, kuriame dalyvavo 125 
įgalioti atstovai. Draugija 
išlaiko užsienyje 11 lietuvių 
mokyklų. Be to, daug mo
kyklų, išlaikomų kitų orga
nizacijų bei svetimų valsty
bių vyriausybių, remia kny
gomis — vadovėliais ir kito
mis mokslo priemonėmis. 
Draugija yra nupirkusi va
dovėlių už 36,618 lt. ir pusę 
jų pasiuntusi į Jungtines 
Amerikos Valstybes. Pra
ėjusiais metais buvo sureng
ti užsienio lietuvių mokyklų krepšinio sportu nepaprastai 
mokytojams lituanistikos į didelis. Kas nebetilpo halėje,
kursai ir vaikų vasaros ko- J kur visi bilietai iš anksto iš- 
lonijos, kuriose vasarojo pirkti, pulkais rinkosi spor- 
apie 100 vaikų, atvykusių iš to aikštėje ir namie prie ra- 
įvairių kraštų. Keliamas dijo aparatų. Dienraščiai su 
klausimas pastatydinti va- plačiais rungtynių aprašy- 
sarnamį, kur kiekvieną va
sarą galėti^ vasaroti užsie
nio lietuvių vaikai. Tam rei-

— Birželio 1 d. atidarytas bendrovė baigė savo 
oro susisiekimas tarp Kauno muosius Veiklos metus.
ir Palangos. Susisiekimas bar įvykęs akcininkų 
palaikomas lėktuvais „Da- rinkimas su 
rius” ir „Girėnas”. į pažymėjo,

— Ministerių Taryba su- daugiau nei patenkino stei- 
mažino valstybės biudžetą gėjų viltis. Bendrovė turėjo 
iki 341 milijono litų.

— Birželio 6 d. prasidėjo 
nepaprasta seimo sesija.

— Buvęs Liet, ministeris 
Čekoslovakijai Ed. Turaus
kas paskirtas užsienio reika
lų ministerijos politikos de
partamento direktorium.

— Šiomis dienomis įveda
ma savanorių darbo taryba. 
Pirmas darbas, kuris numa
toma tiems laisvanoriams 
pavesti — modernaus plento 
nuo Palangos iki Šventosios 
statyba.

— Atsižvelgiant į ekspor
to plėtimo bei naujų rinkų 
ieškojimo svarbą, prie finan
sų ministerijos įsteigta už
sienio prekybos departamen
tas.

— Lietuvių verslininkų įs
teigtoji akcinė „Geležies”

gražaus pelno. Nutarta ak
cinį kapitalą padidinti dar 
100,000 lt., išleidžiant tai su
mai antros laidos akcijas.

— Didesnės Kauno ir pro
vincijos tekstilės pramonės 
įmonės atleido svetimšalius 
meistrus ir jų vieton priėmė 
klaipėdiškius. Pasirodo, kad 
šios specialybės gerų meis
trų turime ir savųjų, kurie 
pilnai gali pavaduoti arba 
net geriau darbą atlikti ir 
už svetimšalius. Iš viso klai
pėdiškių specialistų pareika
lavimas yra nemažas. Jau 
beveik visi jie aprūpinti 
darbu.
, — Kauno miesto savival
dybė atleido iš darbo visus 
viengungius inteligentus be
darbius. Iš viso atleistųjų y- 
ra apie 60 asmenų.

Nemaža ateina laivų su ce
mentu, geležimi, anglimis. 
Eksportuojama javai, svies
tas, bekonas, kiaušiniai ir 
kt. prekės. Taip pat daug 
vagonų gyvų kiaulių išveža
ma į Rusiją.

— Lenkų spaudos žinio
mis, Varšuvoje esama apie 
3,000 lietuvių, iš kurių akty
vių nuo 20 — 40 m. amžiaus 
esama apie 1,000. Lietuvių 
Savišalpos Draugija, kuri 
Varšuvoje veikianti beveik 
30 metų, turinti 108 akty
vius narius lietuvius Lenki- 
ios piliečius.

— Susisiekimo ministeri
ja paruošė projektą, pagal 
kurį Kretingoje dar šiemet 
bus pradėta statyti geležin
kelių stotis. Senoji stotis 
bus užleista muitinei.

— Akcinė bendrovė „Au
to” perėmė Kauno — Palan
gos autobusų ruožą. Minėta- kalni jau gautas Alytuje 
me ruože autobusai važinėja' 
žymiai daugiau nei kitais 
metais. Iš Kauno į Palangą 
važiuoja du dideli 28 vietų 
autobusai kasdien. Šis ruo
žas atidarytas gegužės 15 d.

— Vilniaus vaivada leido 
veikti lietuvių kultūrinei 
draugijai „Rytui” Vilniuje ir 
Švenčionyse. Lenkijos prezi
dento dekretu Vilniaus vai
vada Bocianskis susikeitė 
vietomis su Poznanės vaiva
da Naruševskiu,

— „Maisto” akcinė ben
drovė pernai supirko iš ūki
ninkų kiaulių 496,608, o 1937 
m. — 460,521. 1938 m. „Mai
stas” išmokėjo ūkininkams 
53 mil. 500 tūkst. lt., o 1937 
m. — 44 mil. 100 tūkst. lt., 
1936 m. — 34 mil. 800 tūkst. 
lt. Didžiausia „Maisto” eks
porto rinka 1938 m. kaip ir 
pirmiau buvo Anglija. Ant
roje vietoje Vokietija ir tre-‘ 
čioje vietoje Sovietų Rusija. 
Kiek didesni „Maisto” pre
kių kiekiai buvo parduoti 
Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms, be to, smulkesniais 
kiekiais Belgijai, Švedijai, 
Norvegijai, Prancūzijai, Pa
lestinai, Šveicarijai ir Afri
kos kolonijoms.

— Birštone atidaryta Kau
no apygardos ligonių kasos 
didelė sanatorija, kurios pa
statymas kaštavo 370,000 li
tų. Sanatorijoje nuolat galės 
gydytis bei ilsėtis 150 ligo
nių kasų narių. Sanatorija 
veiks ištisus metus.

— Žeimelio visuomenė Gin- 
. klų Fondui suaukojo apie 

4,700 lt. Daug ūkininkų au
kojo javais ir kitais ūkio ga
miniais.

i — Paskelbta rajoninių
■ elektros stočių akcinės ben-
■ drovės, kuri eksploatuoja

Petrašiūnų stotį, apyskaita,

mais buvo gaudyte gaudomi. 
Buvo privažiavę daug užsie
nio svečių ir žurnalistų, ypa
tingai daug iš Baltijos vals
tybių. Gegužės 22 d. vakare 
iš Vilniaus specialiai rungty
nėms atvyko 15 lietuvių lai
kraštininkų. Lietuvoje dide
lis džiaugsmas, kad Lietuvos 
komanda vėl laimėjo Euro
pos krepšinio čempijonatą.

— Gegužės 20 d. įvykusia
me ,,Maisto” akcininkų susi
rinkime paaiškėjo, kad „Mai
sto” balansas siekia 21,447,- 
483 lt. Metai baigti su 615,- 
957 lt. gryno pelno. Skirs
tant pelną 430,000 lt. paskir
ta akcininkams dividendui 
mokėti, 70,000 lt. į atsargos 
kapitalą, 40,000 lt. Ginklų

sklypas, kuris yra gražioje 
vietoje.

— Ligi šiol „Pienocent
ras” vaisių rinkoje tiek eks
porte, tiek importe turėjo 
apie 40 proc. visos rinkos, o 
vaisių perdirbime turėjo 
apie 80 proc. Dabar „Pieno
centras” stato naujas patal
pas dideliam vaisių apdirbi
mo fabrikui, į kurį inves
tuos apie milijoną litų. Nau
jam fabrike dar šiemet pra
dės gaminti marmeladą, vai
sių ekstraktus, o vaisių sul
čių per metus galės paga
minti ligi 300,000 litrų. Į
vaisių apdirbimo pramonę Fondui, 5,000 lt. Aero Klu- 
„Pienocentras” bus įdėjęs bui paremti, 15,000 lt. savo 
nėr 2 mil. lt. fabrikų darbininkų švieti-

— Pernai įsisteigė 7 nau-|mui ir kultūros reikalams, 
ji prekybos kooperatyvai ir (10,000 Jaunųjų Ūkininkų Ra- 
sustojo veikti 3, kurie prisi- telių fondui, 30,000 pašal- 
jungė prie kitų. Baigiant poms ūkininkams. Nutarta 
praėjusius metus Lietuvoje akcinis kapitalas padidinti 
buvo 197 prekybos koopera- 750,000 lt. Tam tikslui bus 
tyvai. Praėjusiais metais žy- išleista 30,000 naujų akcijų 
miai padidėjo 
savi kapitalai, 
dėjo apyvarta, 
kapitalų jau
mil. lt. Šių metų sausio 1 d. 
prekybos kooperatyvai dar 
turėjo 11 mil. 600 tūkst. lt. 
skolų. Šie kooperatyvai per
nai pardavė prekių už 99 
mil. lt., kai tuo tarpu 1937 
m. — už 64 mil. lt. ir 1936 
— už 59 mil. lt. Šiemet pre
kybos kooperatyvai turi 22,- 
115 narių ir 326 krautuves, 
o 1936 m. — teturėjo 275 
krautuves.

— Vokiečiai Klaipėdos 
krašte numatė įrengti tris 
nuolatines stovyklas darbo 
prievolę atliekančioms mer
gaitėms. Stovyklos bus 
baigtos įrengti rudenį, kada steigti vakarines mokyklas, 
prasidės Klaipėdos krašto 
mergaičių šaukimas į darbo 

' stovyklą.

(kiekviena po 25 lt.). Dabar 
„Maistas” turės akcinio ka
pitalo 11,500,000 lt., kurį su
darys 460,000 akcijų po 25 
litus.

— Lietuvos sviesto parda
vimas užsieniui šiemet pa
didėjo 15 proc.; neskaitant 
Klaipėdos krašto, padidėji
mas sieks apie 17 proc.

— Prekybos srityje lietu
viams dar yra labai plati 
dirva, todėl yra pasidaręs la
bai aktualus žemesniųjų 
prekybos mokyklų steigi
mas. Pirmoji prekybos mo
kykla buvo įsteigta Šiau
liuose 1934 m., o antroji 
Kaune — 1938 m. ir trečioji 
Panevėžyje — šiais metais. 
Prie tų mokyklų norima

Washington. — Lietuvos 
viešniai, M. Avietėnaitei, 
Užsienių Reikalų Ministeri
jos Spaudos Biuro Direkto
rei ir Lietuvos Generaliniam 
Komisarui New Yorko Pa
saulinėje Parodoje, pagerbti 
p. M. Žadeikienė, Lietuvos 
ministerio žmona gegužės 31 
d. Pasiuntinybės bute suruo
šė šaunią pramogą — susi
pažinimo arbatėlę, į kurią 
atsilankė gausus būrys sos
tinės diplomatų, vyriausy
bės pareigūnų ir ypač daug 
spaudos atstovų kaip Va
šingtono, taip ir tokių orga
nizacijų, kaip Associated 
Press, United Press. Inter
national News Service ir 
vienas kitas svetimų kraštų 
žurnalistų.

i
Vašingtono spauda įvykį 

aprašė labai prielankiai, ne
sigailėdami pagyrimų p. 
Avietėnaitės, ponios Žadei- 
kienės ir Lietuvos atstovo 
adresu. Buvo labai šiltas 
pavakaris, bet Lietuvos Pa
siuntinybės erdviose patal
pose visi jautėsi patogiai ir 
vėsiai, ypač paragavus šalt- 
saldės, ledinės kavos ir to
kios pat arbatos. Visi užkan
džiai, lietuvaitės virėjos dar
bas, buvo be priekaišto geri 
ir skoningai papuošti akį 
žavinčiomis gėlių kombina
cijomis. Vietos laikraščiai, 
pabrėždami viešnios populia
rumą, nepraleido nepastebė
ję, kad mažutė Mirga Žadei- 
kaitė irgi prisidėjo prie pa
rengimo pasisekimo, papuoš- 
dama savo mylimiausią lie
tuvišką lėlę, kurią jį apkaišė 
rūtomis ir pavadino Rūtele; 
be to, ji sumanė suruošti sa
votišką parodėlę lietuviško 
medžio drožinių ir molio in
delių ir jai tas pavykę „pa
našiai” kaip New Yorke.

Atsilankiusių svečių skai
čiuje, o jų buvo per 100, pa
stebėta eilė svarbių asmeny
bių: Turkijos ambasadorius 
su žmona ir patarėju, Grai
kijos ministeris Sicilianos, 
.Portugalijos ministeris su 
žmona, Suomijos ministeris 
Procope, Latvijos ministeris 
dr. Bilmanis, Rumunijos ir 
Airijos ministerių žmonos, 
Lenkijos, Vokietijos, Jugo
slavijos, Kanados ir kitų at
stovybių nariai ir žymūs 
Valstybės Departamento val
dininkai ir jų žmonos, sena
torius King su žmona, po
nios Hughes, Vandenberg ir 
Moffat; kun. dr. Cartwright, 
kun. Giedra, dr. Bražinskas 
ir daugelis iš Vašingtono 
„Society”.

„Panašiai, kaip pati ponia 
Žadeikienė, taip ir panelė 
Avietėnaitė, — sako „Wa
shington Post” koresponden
tas, — gimusios čionai, bet 
tuoj po karo nuvyko į Lietu
vą, kada tas kraštas, jų tė
vų gimtinė, pašaukė visus 
savo sūnus ir dukteris prie 
atstatymo darbo”.

„P-lė Avietėnaitė, — rašo 
„Times-Herald”, — gabi ir 
dar jauna moteris, kuri, kai
po parodos 
Yorke, eina 
taip puikiai 
kitą svarbų
tai vadovavimas spaudos 
biurui Užsienių Reikalų Mi
nisterijoj Kaune. Ji, matyti, 
turi didelių organizacinių 
gabumų, turi neišsemiamą 
energiją ir entuziazmą dar- 

. be, kad galėjo iškilti į taip 
aukštą vietą”.

Varšuva. — Į Lenkiją 
vyko buvusios Čekoslovjii 

i Tajos generolas LevPrcW ‘ 
paskutinis čekų KarWD\aD 
Ukrainos gubernatorius.!^ - 

iš Prahos gavo leidimą 
vykti į Slovakiją, o iš J 

lengvai perėjo į Lenkiją, h 
jis pasiryžęs sudaryti iš į 
kų pabėgėlių atskirą legjjj 
ną, pasiruošusį visokie® 
galimumams.

Gen. Prchala pareiškė & 
galėjęs ilgiau pasilikti fo. 
hoje, kur kiti buvę aukkį^ -K 
čekų pareigūnai yra gai verč 
gerai apmokamas vietas. Ji einant J 
pasakojo, kad vokiečiai st® 
giasi ypatingai Moravija 
dalį suvokietinti, bet ta 
jiems nesiseka," nes čekį 
tvirtai nusiteikę savo tautj. 
bės išlaikymo atžvilgiu.

iškilnos 
mens sar

! ir eina p 
Washington, D. C. — Auk-į prastais 

ščiausio Teismo sprendimų jam save 
(5 balsais prieš 4), Jungti- -žm 
nės Amerikos Valstybės at- išspręsta 
sisako pildyti sąlyginį 1933 dar lieki 
m. „aukso klauzulės” susite dangi j; 
rimą, kuriuo už aukso bonn/gimdym 
turėtų būti mokama svetima motiną, 
valiuta, buvusia aukso dole
rio verte. Šį sprendimą pra-
vedusi dauguma pareiškė, knibždėję 
kad „aukso klauzulė” veiku 
tik toms sutartims, kuria, ginčijosi 
sudarant buvo pažymėtai mis. W< 
kad bus atsiskaitoma aukso'savo žm( 
doleriais ar jo ekvivalentu.

Šis teismo sprendimas pa
gelbės daugeliui Amerikos 
korporacijų, už kurių aukse 
bonusus užsieniečiai reika u 
lavo pridedamojo atlyginimo 
pagd.1 buvusią prieš nuverti
nimą dolerio kainą.

kuopų atstovai, nariai ir visi 
lietuviai katalikai šviesuo
liai, kuriems rūpi organizuo
tas lietuviškas darbas.

Seimas bus pradėtas iškil
mingomis pamaldomis Mari- 
anapolio kolegijos koplyčio
je, o posėdžiai vyks kolegi
jos salėse. Vietinės kuopos 
seimo rengimo komisija pa
sirūpins, kad visi svečiai bū
tų maloniai priimti.

kurias galėtų lankyti tar
nautojai, baigę darbą par
duotuvėse bei įmonėse.

Kaunas (ELTA). — Šiais 
mokslo metais pradžios mo
kyklas lanko 292,545 moki
niai, kurių — 142,113 ber
niukai. Mokinių skaičius per 
metus padidėjo 8,722. Tūks
tančiui gyventojų tenka be
veik 121 mokinys. I ir II ei
lės miestų mokyklas lanko 
44,799 mokiniai ir kitų mies
tų, miestelių ir kaimų mo
kyklas — 247,746. Gimtosios 
kalbos atžvilgiu mokiniai 
skirstomi: lietuvių — 260,- 
574, žydų — 17,942, rusų - 
8,693, lenkų — 1,953, vokie
čių — 1,917, latvių — 976, 
gudų ir kitų tautybių — 490. 
Tikybos atžvilgiu: katalikų
— 257,027, žydų — 17,946, 
evangelikų — 8,422, sentikių
— 5,389, pravoslavų — 3,- 

Į141 ir kitų tikybų — 620.

pažįstamoji 
dvasios ii 
būtybės vii 
ligos ir nei 
nematomoji 
®į ir apsis 
sjpavojų 
w vien 
tai tortini! 
tegalivisa 
® visokį
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— Žmonų klausimas jau 
išspręstas; viena vienintele 
dar lieka mano namuose, ka-
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I 
I

® rasai

■no 
ffllSKASlE HEEP WIOHI

REKUGEWmOH

Bishop Loughlin vidurinės 
mokyklos orkestras laimėjo 
pirmą dovaną konteste, bu
vusiam gegužės 19, 24, 25 ir 
28 d.d. Town Hall.

Bjrž. 12 d. Maspetho lietu
vių parapija atidaro infor-

JLAS SUj. 
EGIJON)

Daroma pastangų Kotry
ną Tekawithą, indijonę, gy
venusią 18 šimtmety Ameri
koje, pakelti palaimintųjų 
skaičiun.

MOWCTO? UniUAJUA 
tu»r « swvt

SULYGINI 
BONŲ 
ĮIMA

P. Visackienė 
su dukterim Darata ir sū
num Gabrielių.

persiskyrimo su 
dieną kaimas 

pilnas žmonių;

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK

TI SAVO GĖRIMUS

,917, latvių 
dtų tautybių 

atžvilgiu:
27, žydų -

„MAISTO” Konservuotu
KUMPIŲ—Hams & Picnic-Hams, 
Krapuose Paraugintų AGURKŲ

Užsakymai priimami nemažiau 3 dėžių kiekiams

* *

metais balandžio 12
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1939 m.

: Lenkiją at 
Čekoslovaki. 
Lev Pręhala, 
:ų Karpatų 
natorius. Jis 
leidimą nu 

ą, o iš čia 
Lenkiją, h 
daryti iš če- 
skirą legijo- 
i visokiems

r — Taigi, tavo gudrumo 
! nepakanka su Dievu susitai

kyti.
Mbaka susimąstęs nueina, 

bet jau vakare jis vėl grįžta 
linksmu veidu: — Aš būti
nai, be jokių sąlygų, noriu 
turėti savo namuose Nukry
žiuotąjį.

Ir vargšas, beveik visiškai 
nukamuotas ir netekęs jėgų 
dėl visų sunkenybių ir nepa- 

įsisekimų, pradeda skųstis:
— Tėve, kodėl Jūs taip il

gai verčiate mane laukti at-

pareiškė ne- 
isilikti Pra-Į 
uvę aukšti 

yra gavę
j vietas. Jie einant Jūsų pas mus? Kaip 
kiečiai stem
i Moravijos
ti, bet tai

nes čekai 
; savo tauty- 
tžvilgiu. 1936

dieną prie Irebu misijos pri
plaukia viena didelė valtis, 
iš kurios, lydimas savo as
mens sargybos, išlipa Mbaka 
ir eina pas misijonierių pa
prastais žodžiais pranešti

sprendimu\jam savo didžiąją pergalę: 
4), Jungti- 

alstybės at
lygini 1933 
sules” susita- dangi ji laukia kūdikio; po 
aukso bonm'gimdymo ji aplankys savo 

:ama svetima 
i aukso dole- 
rendimą pra
na pareiškė, 
uzulė” veiki! 
rtims, kurias 
) pažymėta, 
aitoma aukse 
ekvivalentu

irendimas p 
ui Amerika 
kurių auka 

iečiai reikal 
io attyginimJ 
prieš nuverti 
ainą.

s. — A.L.I 
rof esionalų 
is seimas se 
as liepos 1 - 
nį ir sekmai 
olio kolegijoje 
čiami sąjunga 
fai, nariai H 
tulikai šviesu- 
i rūpi organis
es darbas.

is pradėtas iM 
įamaldomis Mali 
ilegijos koplyi 
šiai vyks koleg 
Vietinės kuopt; 

imo komisija p 
id visi svečiai M 
i priimti.

motiną.
Galutinio 

žmonomis 
knibždėjo
vietiniai teisėjai ir gynėjai 
ginčijosi ir skėtriojo ranko
mis. Mbaka, išėjęs į priekį, 
savo žmonų lydimas, tarė:

— Aš jus sušaukiau le
miamam aptarimui: aš noriu 
krikštytis ir dabar reikia iš
sirinkti vienas iš dviejų: ar
ba moteris, arba Dievą.

Seniai laikė svarbiu daly
ku tai, kaip galinti ta sena, 
vado pasiliktoji, moteriškė 
atlikti visus darbus, bet 
Mbaka atsakė: — Aš sam
dysiu tarnus, kaip baltieji 
daro. O ar nuo to sumažės 
bent kiek vado įtaka ir gar
bė žmonių akyse? Ar ponas 
Administratorius iš Lukolos 
nėra taip pat didelis vadas? 
0 vis dėl to jis iš Europos 
kiekvieną kartą grįžta vis su 
ta pačia žmona.

Juodieji šį regimąjį, su
prantamąjį medžiaginį pa
saulį daug mažiau vertina, 
negu nematomąjį dvasinį pa
saulį. Visi jų nepasisekimai, 
skausmai, akla baimė ir 
džiaugsmai ateina iš ano ne
pažįstamojo pasaulio, kur 
dvasios ir nesuprantamos 
būtybės viešpatauja. Mirtis, 
ligos ir nelaimės klauso ano 
nematomojo pasaulio įstaty
mų ir apsisaugoti nuo šių vi
sų pavojų juodukui tėra tik 
viena vienintelė priemonė, 
tai burtininkas, kuris vienas 
tegali visa bloga nukreipti ir 
nuo visokių tamsybės jėgų 
padarytų užkerėjimų ir ap
sėdimų pagalbą suteikti.

Mbaka neseka tuo visu 
aklai, bet vis dėl to jis dar 
tebetiki burtais ir tebėra ga
na prietaringas. Jo „dakta
ras” visur ir visada jį lydi, 
ir jo namai yra pilni talis
manų. . Bet misijonieriui ne
reikia kreipti į tai Mbakos į x
dėmesį ir jam prikišti; Mba-

(ELTA). -8 
etais pradžios» 
,nko 292,545 
1 - 142,1131* 
)kinių skaičius? 
iidėjo 8,722. $ 
rventojų tenka 
mokinys. I ir H8 
;ų mokyklas)^ 
(kiniai ir kitų $ 
elių ir kaimų> 
■ 247,746. Gimtoš 
atžvilgiu moti | įa pįrmas pas jį ateina; jis 

if lietuvių 
į - 17,942, rus?

atleidžia savo burtininkus, 
surenka visas būrimo prie- 

ikų — 1.953, mones *r irankius: lapus, 
antilopių ragus, krokodilų 
dantis, driežų uodegas ir t. 
t., suriša juos į didelį ryšulį, 
ir dviejų liudininkų akivaiz
doje įmeta visa tai į ežerą.

— Katekiste, — kreipias 
jis į savo katekizmo moky
toją, — tu man nuolat pri-

), pravoslavu" 

itų tikybų

S. RIUKAS

kiši, kad aš esąs žmogus su 
dviemis širdimis; daryk ma
no namuose griežtą kratą ir 
pranešk man, jei tu ten bent 
vieną fetišą rasi.

Katekistas atsisako, jis 
neturi jokio pagrindo netikė
ti savo vado žodžiais ir įžei
sti jo kilnumą. Misijonierius 
tą pat jaučia kaip ir katekis
tas ir atsisako nuo tokios 
kratos.

— Jis temyli tik Dievą.
Lieka dar viena sunki 

kliūtis nugalėti.
Mbaka yra taikingas žmo

gus, bet jis turi vieną labai 
didelį priešą. Juodasis — o 
ar jis vienas? — turi labai 
siaurą meilės supratimą. Jis 
įsivaizduoja, kad pakanką 
mylėti tik savo rasės šali
ninkus. Svetimšalių jis ne
kenčia, jis nemyli tų, kurie 
ne tą patį, kaip jis apdarą 
nešioja ir tokios pat spalvos 
oda džiaugiasi. To laikosi vi
si Mbakos apylinkės džentel
menai, kurie vengia bet ko
kių draugiškų santykių su 
savo rasės priešu Butualio 
baltuoju vadu Ingeliu.

Tarp tų dviejų vadų, ne
buvo, tiesa, jokios kovos, jo
kio ginčo, bet taip pat ir jo
kių draugiškų santykių. -

Atvyksta Mbaka į savo 
priešo kaimą, niekas jo ne
pasveikina, niekas neatneša 
nei vandens troškuliui nura
minti, nei malkų ugniai užsi- 
kurti, nei jokio maisto pasi
stiprinti. 1930 metais net 
maištas buvo kilęs, kuris su 
jėga buvo numalšintas.

Mbaka pasikviečia Ingelį 
pas save, būgnų garsai dre
bina orą, trijų irkluotojų va
roma valtis vis artėja. Inge- 
lis pilnoje šarvuotoje stovi 
išsitiesęs laivo pirmgalyje, o 
vyriausias vadas, tapęs ka- 
tekumenu, laukia jo pasipuo
šęs puikiais šventadieniškais 
rūbais. Jis prieidamas prie 
savo priešo, tiesia ranką, 
tardamas:

— Ingeli, aš tau dovanoju 
viską, šiandie tu esi pas ma
ne svečiuose, tu valgai prie 
mano stalo. Aš perduodu tau 
teisę Batualijoj būti teismo 
pirmininku: tu pašalinsi vi
sas sunkenybes ir, man ten 
atvykus, duosi savo veikimo 
apyskaitą. Aš greitai krikš- 
tysiuosi, bet negaliu eiti prie 
Dievo su neapykanta širdy
je. Todėl aš tave dabar ir 
pasikviečiau.

1937 metais gruodžio 19 
dieną lozaristų misijos Bika- 
ro stotyje buvo didelės iš
kilmės. Naujoje švento Vin
cento bažnyčioje, kuri ką tik 
buvo pakilusi iš griuvėsių, 
laikė pirmąsias šventas mi
šias naujai įšvęstas jaunas 
kunigas. Mbaka ir jo žmona 
Nkanga buvo pakrikštyti, 
sutuokti ir priėmė savo pir
mąją šventą Komuniją. Iš 
tirštai susispaudusios mi
nios, kuri supo bažnyčią, ky
šojo lyg dideli balti paukš
čiai, plasnodami savo išties
tais sparnais, tos bažnyčios 
bokštų gaubtuvai.

(Galas)

Birželio 6 d. į Lietuvą iš
vyko kun. J. Jakaitis, Tėvų 
Marijonų Provincijolas. Iš 
Lietuvos kun. Jakaitis vyks 
į Romą, kur bus marijonų 
vyriausios vadovybės rinki
mai. Birželio 14 d. į Lietuvą 
ir į Romą išvyks kiti du A- 
merikos Tėvų Marijonų pro
vincijos atstovai — kun. dr. 
J. Navickas ir kun. J. Jau
čius.

Kun. J. Jakaitį iš Maria- 
napolio palydėjo kun. dr. A. 
Jagminas.

— Klier. E. Niedzinskas 
parvažiavo pas tėvus vasa
ros atostogų. Jis lanko semi
nariją Niagara universitete.

— Maspethiečiai paspės į 
ekskursijos laivą Brooklyne 
birž. 18 d. išklausę 8 ir 9 
vai. mišias.

— Dėl lietaus Altoriaus 
dr-jos išvažiavimas į Fort 
Salongą praeitą sekmadienį 
neįvyko. Bet išvažiuos šį 
sekmadienį, birž. 11 d., tuoj 
po 9 vai. mišių. Visi kviečia
mi savo privačiais automo
biliais nuvykti į Fort Salon
gą. Draugija turės užtekti
nai užkandžių ir gėrimų.

— Ketvirtadieniais vyksta 
jaunimo pasitarimai par. sa
lėje.

— Parapijos karnavalas 
bus rugp. 5 — 14 dienomis. 
Išrinktas par. komitetas su 
pirmininku Simonu Mockevi
čių. Sekantis susirinkimas į- 
vyks birž. 13 d. vakare.

Gegužės 28 d. Maspetho 
Atsimainymo parapijos cho
ras, vadovaujant muz. A. 
Visminui, surengė par. salė
je 3 veiksmų komediją „Jau
nikis iš Kauno” ir koncertą, 
kurį padėjo išpildyti apylin
kės chorai.

Įžanginę kalbą pasakė 
kleb. kun. J. Balkūnas, pri
mindamas didelę reikšmę, 
kurią duoda mūsų jaunimas, 
priklausąs prie parapijų cho
rų. Šiemet didi našta puolą 
mūsų chorui, nes pas mus 
įvyksta visos Amerikos cho
rų sąjungos ir vargonininkų 
sąjungos seimai. Tam reikia 
daug darbo ir akylaus pasi
šventimo. Tiesą sakant, pas 
mus mažai jaunimo, o dar j 
mažiau jaunimo, kuris su-| 
pranta dailę ir įvertina cho-'

ro garbę. Tokiu būdu mūsų 
choras ir pasikvietė apylin
kės chorus į seimo rengimo 
komisiją bendrai dirbti visų 
bendrą darbą. Šis vakaras 
jau parodo bendro darbo 
vaisius: atsilankė apylinkės 
chorai, kuriems priklauso 
dėkingumas; jų garbės žodis 
pildomas. Atsilankė ir pro
gramoje dalyvauja iš Brook- 
lyno du chorai: Angelų Ka
ralienės par. ir šv. Jurgio 
par.; iš Jersey — šv. Onos 
par. iš Jersey City ir šv. 
Petro ir Povilo par. iš Eli
zabeth.

Vietinis choro vedėjas pa
aiškino veikalo eigą. Vaidi
no V. Rokus, EI. Paulauskie
nė, Aid. Mailaitė, VI. Rokai- 
tė, Petras Kalibatas ir J. 
Sinkiūtė. Vaidinimas atlik
tas gana gyvai. Maspetho 
choro vaidintojų grupė jau 
daug kartų atsižymėjusi sa
vo sėkmingais vaidinimais. 
Per 2 metus jau suvaidino 
6 veikalus: „šauliška meilė”, 
„Piršlybos”, „Kaminkrėtis ir 
malūnininkas” (operetė),
„Knygnešys”, „Slidžiuoju ke
liu”. Jie net keliose koloni
jose vaidino. Dabar „Jauni
kis iš Kauno”.

Po vaidinimo buvo kon
certinė dalis. Iš Jersey City 
Mildreda Andriukevičiūtė 
ir Nora Lipinskienė puikiai 
sudainavo keletą dainelių, 
net atkartodamos. Muz. V. 
Justas pritarė joms pianu. 
Jaunas muzikas pasekmin
gai išpildė savo koncertinę 
dalį.

Angelų Karalienės par. 
choro grupė sudainavo gerai 
harmoningai visas dainas. 
Pianu pritarė pats chorvedis 
P. Dulkė. Publika dėkinga už 
gerą pasirodymą.

Žymi solistė Marė Žemai- 
tė-Bitter sudainavo porą dai
nelių ; aplodismentais buvo 
priversta pakartoti po kele
tą kartų. Pianu jai pritarė 
muz. A. Visminas.

Iš Elizabeth, N. J. Iz. Bu- 
niūtė sudainavo porą daine
lių švelniai, jausmingai; jau-

na solistė turi puikų balselį. ; 
Feliksas Puzinas sudainavo, : 
parodydamas savo tvirtą 
baritono balsą. Ateitis puiki, ; 
gilus gražus balsas. Pianu 
pritarė N. Seržant.

Šių dienų žymiojo solisto 
Al. Vasiliausko pasirodymas 
scenoje sukėlė triukšmą ap
lodismentų ; pakartoti pri
verstas po keletą kartų. Pia
nu jam pritarė muz. A. Vis
minas.

Šv. Jurgio par. choro an
samblis, vedamas muz. J. 
Brundzos, dainavo tris dai
nas, ne dažnai girdimas, tik 
ar ne perilgas. Ar ne geriau 
imti liaudies daineles, kurios 
skambios ir publikos mėgia
mos? Ansamblis pasirodė į- 
domiai.

Dėl ilgos programos ir 
publikos nusivarginimo, vie
tinis choras apleido savo 
koncertinę dalį, tik kartu 
sugiedojo Lietuvos himną. 
Po koncerto įvyko šokiai. 
Visi linksminosi ir gera nuo
taika skirstėsi. Šio vakaro 
visas pelnas skiriamas var
gonininkų ir chorų sąjungos 
seimo delegatams priimti.

Vienas iš svečių.

macijos skyrių klebonijos 
raštinėje. Skyrius informuos 
vietinius ir atvykusius į pa
saulinę parodą. Duos nuro
dymus, parūpins nakvynes, 
automobilius svečiams. At
sakys į visus užklausimus

laiškais. Registruos nakvy
nėms namus, svečius. Skyrių 
ves Ed, Niedzinskas. Rašyti 
laiškus galima jam adresu: 
64-25 Perry Ave., Maspeth, 
L. I., arba skambinti telefo
nu Havemeyer 8-2236.

Senas vynas, kaip seni draugai, 
kuo ilgiau stovi, tuo geresnį skonį 
jis įgauna.

Seni draugai mus pažįsta, nauji — 
mus pažins. Kada jūs ieškote geros 
kokybės, madų ir stailų, mūsų išti
sa eilė moteriškų suknių ir paltų 
(dresses and coats) jus įtikins, kad

Sutaupysit Pirkdami

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

Brooklyn

Lie. No. L886

Manhattan Liquor Store

3

i

II

IMPORT & EXPORT CORPORATION į
157 Chambers St., New York City Į

REctor 2-2786

Nuoširdžiai reiškiame pa
dėką kunigams J. Balkūnui, 
J. Simonaičiui, J. Kartavi- 
čiui ir J. Laurinaičiui, varg. 
Ant. Visminui, laidotuvių įs
taigos E. A. J. Valantiejaus 
vedėjams, visiems giminėms, 
draugams, pažįstamiems, 
šeimininkėms, šv. Jurgio ■ 
draugijos nariams už visą 
patarnavimą, laikymą ir au
kojimą mišių, patikimą, gie
dojimą, gėles, telegramas, Į 
laiškus ir išreikštą užuojau
tą dėl mūsų mylimo vyro ir 
tėvo Adolfo Visacko mir
ties.

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU

SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 

BROOKLYNE

ŠALDYTUVŲ IR RADIO KRAUTUVE
Didelis pasirinkimas

1 'ŠALDYTUVŲ (Refrigerators):

Frigidaire, General Electric, Stewart-Warner 
ir Crosley;

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

Taipgi Visokį Kiti Elektriniai Namams Reikmenys.

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

Tel. NEwtown 9-5969

del akinių kreipkitės pas
LIETUVIŠKĄ OPTOMETRIST^

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

Dr. Jacob Kauderer
OPTOMETRIST

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

LIETUVIŲ DIENA
ANTRADIENĮ, LIEPOS-JULY 4, ’39 * r /

Klasčiaus Clinton Parke, Maspethe
Ši Lietuvių Diena bus viena įspūdingiausių. Pakviesta New Yorko ir New Jersey apylinkių chorai dalyvauti pro

gramoje, papuošiant šios dienos iškilmes. Pasaulinės Parodos proga tikimasi daug svečių ir iš kitų kolonijų, kurie 
dalyvaus ir Lietuvių Dienoje. Tad visi iš anksto kviečiami ruoštis šiai dienai.
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BALTIMORE, MD.

HARTFORD, CONN.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

bus ti

Lietuvių

Pitts-

KEARNY-HARRISON, N. J.

PITTSBURGH, PA.
Tel. Harrison 6-1693BRIDGEPORT, CONN.

GREAT NECK, L. I.

PRANEŠIMAS 
BERNIUKAMS

LIETUVOS GEN. KONSU
LATO NEW YORKE AUKŲ 

PAKVITAVIMAS NR. 8

labai patiko, 
laikas praėjo, 
mums kalbėjo

310 John Street, 
Harrison, N. J.

Pramatoma, kad amerikie-Į 
čiai šiemet praleis apie 5 bi-Į 
Ii j onus dol. kelionėms po A-j 
meriką ir kitas šalis.

Prelato Amboto įvilktuvės
Birželio 18 d., sekmadienį,

Jaui 
praneš 
Jono 1

L. Vyčių seimas

Vyčių 27 metinis sei- 
įvyks rugpiūčio 6 — 8

PIKNIKAS LIETUVIŲ
DIENAI

na vė
' Maspt

gausk 
moję t 
sminin

Praeitą savaitę Philadel-] 
phi joje pakrikštyta 159 vai
kai juodukai. Netrukus 
jiems bus leista priimti pir
mą Komuniją.

Praeitą šeštadienį Brook
lyno vyskupas įšventino 35 ’ 
jaunuolius kunigystėn.

k

Katalikų kova prieš plati- ' dų ori 
nimą nešvarios spaudos plin- tikrin 
ta visose valstybėse; prita
ria visokių įsitikinimų žmo
nės.

matykite patys, kas Jūsą 
laukia — programa įdomiau
sia, pasilinksminimų daug, | 
vaisių skaniausių. Lauksi
me. Rengėjas.

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI

Berniukai, jeigu jūs ieško
te kur praleisti atostogas šią 
vasarą, kreipkitės į Maria- 
napolį. šiais metais Maria- 
napolyje yra įsteigta skautų 
stovykla, tad visas lietuvių 
jaunimas yra kviečiamas 
prisidėti.. Terminas prasidės 
liepos 4 dieną ir baigsis rug
piūčio (August) 15 d.

Berniukai, pamanykite, 
per šešias savaites gyvensite 
skautų gyvenimu, laikysitės 
jų tvarkos. Mes užtikrinam, 
kad tos šešios savaitės taip 
linksmai prabėgs, kad jūs 
norėsite jas pratęsti. Tačiau, 
jeigu kuris berniukas nega
lėtų Marianapolyje praleisti 
šešių savaičių, tai gali nors 
vieną, antrą pabūti.

Šiam tikslui Marianapolis 
paruošė daug įvairių pasi
linksminimų, kurių tarpe 
bus išvažiavimų, piknikų ir1 
kitų įvairių žaidimų. Nepa
mirškite, galite bet kada at- prelatas J. Ambotas turės 
vykti nuo liepos 4 iki rugp. i įvilktuvės. Tai įvyks mūsų 
6 d. ! Švč. Trejybės bažnyčioje 11

Visais reikalais kreipki- vai. Jo Malonybė tą dieną 
tės:

Kun. Dr. A. Jagminas
Marianapolis College 

. Thompson, Conn.

susilauktų vieningos para
mos. Taip pat būtų gražu, 
jei ir kitų kolonijų, kaip 
Philadelphia, Waterbury, 
Boston, Wyoming klonio, 
Chicagos, Pittsburgho, Ro
chester, New Haven, New 
Britain ir kitų vietų lietuviai 
padarytų tam tikslui paren
gimus. Brooklyno Moterų 
Vienybė jau yra surengusi 
balių ir likusį pelną įteikė 
komitetui.

Patriotingos kolonijų or
ganizacijos arba veikėjai, 
kurie norite prisidėti prie 
šio taip svarbaus ir naudin
go darbo Pasaulinės Paro
dos Lietuvių Dienos pasise
kimui užtikrinti, tuojau pra
neškite: World’s Fair Lith
uanian Day Committee, 16 
W. 75th St., New York City.

K. P. Vilniškis.

Baigė Notre Dame
Norbertas Aleksis, komp. 

Al. Aleksio sūnus, baigė 
Notre Dame universiteto ko
legiją, gaudamas bakalauro 
laipsnį. Universitete Norber
tas buvo labai veiklus įvai
riose studentų draugijose, 
vadovavo studentų radijo 
stočiai, rašė universiteto 
studentų laikraščiui.

Šių metų rudenį Norber
tas stosiąs į Columbia uni
versiteto teisių fakultetą. 
Linkime jam geriausio pasi
sekimo.

Sveikinam kleboną ir Im
kim daug dar pasidarbuoti 
mūsų kolonijoje ir tikybai ir 
lietuvių tautai. Linkim svei
katos ir didelės ištvermės 
mūsų tarpe, o mes, parapi
jiečiai, padėsime!

SO. BOSTON, MASS.

Birželio 9 d., 1939 m. :

pirmą kartą užsidės savo 
naujus purpurinius rūbus. 
Visi parapijiečiai ir svečiai 
iš Hartfordo ir apylinkių y- 
ra kviečiami dalyvauti. Vė
liau smulkiau parašysime.

Tą pačią dieną 2 vai. po
piet parapijiečiai ir parapi
jos visos draugijos rengia 
prelatui Ambotui pagerbti 
banketą Hotel Bond, Asylum

Birželio 18 d. įvyksta še
šių organizacijų gegužinė 
Linden parke, Union City, 
Conn. Rengia L.R.K. Susi- 
vienymo 11 ir 91 kuopos, L. 
D. S. kuopa, L. Vyčių 7 kp., 
šv. Juozapo par. vyčių cho
ras ir K. Federacijos vieti
nis skyrius.

Programoje dainos, spor
tas, šokiai. Rengimo komisi
jos valdyba: pirm. Jokūbaus- 
kas, ižd. Girdžijauskas, sekr. 
J. Raugalis.

Minėtoms organizacijoms 
pirmininkauja šie asmens: 
Lubinas — Susivienymo 11 
kuopai, Ant. Barkauskas — 
Susivienymo 91 kp., LDS. 
kuopai — Jokūbauskas, P. 
Aleksandravičius — L. Vy
čių 7 kp., komp. A. Aleksis
— K. Federacijai, V. Klimas
— šv. Juozapo par. chorui.

Atsilankiusiems nuobo
džiauti neteks, nes gros Ed
vardas Degimas ir jo garsu
sis orkestras.

Pasaulinės Parodos Lietu
vių Dianos Komitetą visuo
menė remia visokiais bū
dais: vieni platina ženkle- St., Hartforde. Norintieji da
lius, kuo ypač pasižymi Wa- lyvauti gali bilietus įsigyti 
terburio lietuviai, kiti asme- pas savo draugijų pirminin- 
nine pinigine parama, kiti kus ir klebonijoje. Tik ragi- 
parengimais kelia Lietuvių name nusipirkti prieš birže- 
Dienos fondą. Kiti vėl orga- lio 16 d. Be abejo, bus žmo
ni zuoja grupę Brooklyno nių iš visų Connecticut lietu-
Mznierių, kurie iš visur at- vių kolonijų, tad reikia ko 
ūkusiems į Lietuvių Dieną i greičiausiai bilietus įsigyti, 
choristams suruoš vaišes.

New Jersey valstybės lie
tuviai, kurie yra nuoširdūs 
kiekvieno lietuviško darbo 
rėmėjai, nutarė surengti di
delį pikniką, kurio visas pel
nas eina Lietuvių Dienos 
Fondui. P. P. Liet. Dienos 
Komiteto darbštus narys p. 
A. Trečiokas su žmona rūpi
nasi, kad tas piknikas, kuris 
įvyks birželio 25 d., tikrai 
pasisektų.

Būtų gražu, jei šis New 
Jersey lietuvių parengimas i kiltų.

7 vai. vak. (tą pačią die
ną) mokyklos salėje bus ki
ta programa, kurią išpildys 
mokyklos vaikučiai ir bažny
čios choras. Visas pelnas 
nuo to vakaro salėje skiria
mas mokyklos reikalams. 
Visi malonėkite įsidėmėti 
tos dienos programą ir mė
ginkite dalyvauti. Tai reta 
proga ir mums reikia vienin
gai veikti ir pasirodyti, kad 
lietuvių geras vardas šiame 
mieste dar kartą aukštai pa-

Susidomėjimas Lietuvių 
Diena Pasaulinėje Parodoje 
New Yorke, rugsėjo 10 d., 
vis didėja. Tikimasi, kad la
bai gausingas būrys šios ko
lonijos lietuvių bei lietuvai
čių leisis greitais autobusais 
New Yorko link tą dieną.

Lietuvių Dienai kelionės 
ir kitos informacijos teikia
mos šiose vietose: šv. Juo
zapo par. klebonijoje, Liet. 
Vyčių klube, 85 Green St. ir 
pas p.p. Janušaičius (krau
tuvėje), kampas Bank St. ir 
Congress Ave.

Šiais reikalais rūpinasi 
komisijos pirm. Julius Vil- 
čiauskas ir vicepirm. Ona 
Girdžijauskaitė.

Apuokas.

Nepamainoma Atsakomybe
Mes Egzaminuojame Akis ir 

Išrašome Receptų, Suprojek
tuojame, Pagaminame ir Pri
taikome Akinius, kada tik rei
kalinga. •

Mes pataisėme akis virš 500 
Gydytojų ir Profesionalų žmo
nių, lygiai kaip ir jų šeimoms 
ir pacientams.

Drs. Schonger & Stenger
OPTOMETRISTS

331 - 335 Division Ave.
STagg 2-8342

394 - 398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

©J. 8.5. CO.

netoli Manhattan

Leoskite perstatyti jums 
Vėliausių Pavasarinių Madų 

Vyriškas Skrybėles ir Reikmenis.

Mes laikome visą eilę

STETSONO SKRYBĖLIŲ IR 
MANHATTAN MARŠKINIŲ 
taipgi didelis pasirinkimas puikių 

vyriškų reikmenų.

Užeikite ir pasirinkite sau naujus 
Velykoms aprėdalus.

Asmeniško Patarnavimo Krautuvė

JACK LEVY
679 Grand St., Brooklyn

Ave. Tel. EVergreen 7-3958

Birželio 3 d. sukako 3 me
tai, kai mūsų parapijoje 
klebonauja kun. J. Kazlaus
kas. Žinau gerai, kad jis ne
nori, kad kas apie jį kalbėtų 
ar rašytų, bet kas reikia, 
tai ir noro neverta žiūrėti. 
Reikia priminti — tegul ir 
kiti žino jo gerus darbus.

Kun. J. Kazlauskui pradė
jus dirbti mūsų parapijoje, 
visiems parapijiečiams pri
tariant, tuojau atlikta daug 
įvairių pataisymų. Apskai
čiuojama, kad į bažnyčios 
nuosavybę per 3 m. įdėta 
apie 10 tūkst. dol. Skolos at
mokėta apie 10 tūkst. dol. 
Kas sekmadienį per ketve
rtas mišias bažnyčion ateina 
per 1,000 asmenų. Daug 
draugijų atnaujinta, sustip
rinta katalikiška akcija. La
bai daug darbo padaryta per 
tą trumpą laiką. Kun. Kaz
lausku parapijiečiai labai 
pasitiki ir jį gerbia. Parapi
jiečių tarpe gera santaika 
ir vienybė. Jei taip ir toliau 
bus tęsiamas sutartinas ir 
bendras darbas, tai už kitų 
trejų metų visai sužibės 
skaisti pavasario saulutė, 
nes turės ištirpti visos para
pijos skolos.

— Sekminių šeštadienį mi
rė Vincas Nogurnauskas, 
rašytojas, žymus veikėjas 
senesnės kartos. Per 2 me
tus labai nusilpnėjęs sirgo; 
dėl šeimos priklausė airių 
šv. Martyno parapijai, bet 
nuolat lietuvių teatrališkoje 
draugijoje mokė veikalus 
vaidinti, rašė dramas. Yra 
parašęs ilgą veikalą „Rutvi- 
lė” ir kitus, kuriuos pačiam 
teko pirmą kartą išmokyti ir 
vadovauti vaidinime. Prieš 
kelis metus buvo parašęs 
veikalą apie šv. Jurgį „Vy
tis kankinys”, kurį Bostone 
„Darbininkas” atspaude.

— Sekminių vakare mirė 
A. Meškiaus žmona; jis pats 
tą dieną linksmai praleido 
piknike.

— Sekminių vakare, nors 
šilta buvo, tūkstantinės mi
nios nesutilpo į katedrą, 
kur ilgai šventoriuje laukė, 
iki vyskupas šimtams atsi
vertėlių suteikė Sutvirtini
mo Sakramentą.

Ekskursija į parodą
Birželio 4 d. buvo ekskur

sija į New Yorką. Mūsų 
traukinys pasveikino aukš
tus dangoraižius arti 7 vai. 
ryto. Skubinome į šv. Petro 
bažnyčią Barkley gatvėje, 
bet ten sužinojom, kad mi
šios tik 8 vai., tad skubiai ' 
ėjom į šv. Andriejaus bažny
čią. Nustebom! Pereitą rug
sėjį čia buvo sena bažnyčiu
kė, o dabar nauja statoma; 
tik už bažnyčios naujos mo
kyklos rūsyje radome atda
ras duris ir altorėlį. Išklau- 1 
sėme mišių ir buvom laisvi i 
greičiau surasti Lietuvos pa
viljoną Pasaulinėje Parodo
je. Nors mano kelionės drau
gas nepratęs lankyt bažny
čių, pasiūliau atlankyt di- : 
džiulę šv. Patriko katedrą ir < 
jis mielai sutiko, o iš ten i 
skubėjom į parodą. Nepai
som ir lietaus.

Parodoj lankytojų iš ryto : 
mažai. Lietuvos trispalvė 
mus atvedė į Lietuvos Pavil- : 
joną. Viską apžiūrėjom, no
rėjau ko ilgiausiai jame sa- ' 
vos tėvų žemelės kultūra pa
sigėrėti, bet vis mano drau
gas vadino kitų vietų pama
tyti. Aš vis delsiau ir pra
šiau domėtis. Jam nerimau
jant, susitikau „Amerikos” 
redaktorių, kuris pirmas už
kalbino. Seniai jo nemačiau, 
tad negalėjau ir pažinti pa
matęs J. B. Laučką. Po ke
lių žodžių, pasirašėm į kny
gą ir apgailėjom, kad viso
kių gėlių yra, tik lietuviškos 
žalios rūtelės nėra. Gaila, 
kad įvairių mažmožių atmi
nimui negavom nusipirkti.

Visą dieną stebėjom pa
saulio kultūrą. Matėm viso
kių dalykų, karališkų įrengi
mų, gabių dailininkų, turtin
gų valstybių puikius gami
nius. Tik turtingas pinigas 
tas grožybes sutvėrė, bet lie
tuvių-ramus kuklumas daug 
meilės teikia, nes liaudies 
rankomis iš meilės viskas 
padirbta, kas ir traukia šir
dį prie brangios savo šale
lės. Lietuvos mokykla prie 
motinos ratelio net ašaras 
išspaudžia. Prieš 58 metus ir 
man teko toje mokykloje 
skaityti. Čia įsivaizdavau sa
vo motiną, kuri, nemokėda
ma skaityti, vis deltė vertė 
garsiai raides tarti. J. K.

Atidengta St. Dariaus aikštė

Geg. 28 d. iškilmingai ati
dengta Stepono Dariaus aik
štė, kuri yra D gatvės ir 
Old Colony Boulevard kryž
kelėje, visai arti lietuvių 
bažnyčios. Prieš atidarymą 
septyni Amerikos Legijono 
Postai, jų tarpe ir lietuvių 
Stepono Dariaus postas, su 
trimis benais lietuvių bažny
čioje klausė mišių, kurias 
laikė ir pamokslą sakė kun.
K. Jankus. Iš bažnyčios mar- 
šavo prie aikštės, kur įvyko 
atidengimo iškilmės ant pa
statytos estrados. Iškilmes 
pradėjo p. Rimkus. Apie Da
riaus nuopelnus kalbėjo dr. 
Juozas Landžius-Seymour. 
Lietuviškai kalbėjo adv. Ba- 
gočius. Atidengimą ir kitas 
ceremonijas n’ ’/ko Legijono 
aukštesni parc’gūnai ameri
kiečiai. Atidengus aikštės 
parašą, ant jo uždėjo vaini
kus šių organizacijų atsto
vai: St. Dariaus Postas, Sus.
L. Šv. Kazimiero Draugija, 
So. Bostono Liet. Piliečių 
Dr-ja ir Sandaros kuopa. 
Dariaus atminimui būrys 
kareivių iššovė tris salves ir 
trimitavo „taps”. Buvo įspū
dinga. Žmonių susirinko ke
li tūkstančiai.

šti pramogą Lietuvių Dienai 
Pasaulinėje Parodoje ir ta
da red. Laučka turės atvyk
ti.

Kleb. kun. Balkūnas pasa
kė kalbą apie Lietuvą. Jo 
kalba visiems 
nes jau ilgas 
kai kas nors 
apie Lietuvą.

Širdinga padėka komisijai 
už surengimą tokio puikaus 
vakarėlio ir už didelį pasi
darbavimą. Labai ačiū p. 
Rusienei ir p. Lazaunikienei. 
Ačiū Federacijos nariams, 
kurie paaukojo namie iškep
tus pyragus.

Po arbatėlės buvo šokiai, 
kuriems grojo neseniai iš 
Lietuvos atvykęs muzikan
tas armonika. Vietinis.

meti 
kės

Atsiskaitė

Vietos WS. skyrius atsi
skaitė iš savo surinktų pini
gų iš narių ir pasiuntė 50 
dol. Lietuvos Generaliniam 
Konsulatui. Klaipėdos pabė
gėliams iš savo iždo paskyrė 
ir pasiuntė 25 dol. Viso 75 
dol. Savo darbuotę nutarė 
tęsti toliau, nors Lietuvoje 
VVS. Centras, su kuriuo pa
laikė santykius, uždarytas. 
Dabar veiks savistoviai Lie
tuvos labui ir tai idėjai, ku
riai susiorganizavo — va
duoti Vilnių. A.

mas
d.d. Kearny, N. J. Rengimo 
komisiją sudaro vietinė L. 
Vyčių 90 kbopa. Laukiama 
150 atstovų. Posėdžiai bus 
Harrison Public Labrary pa
talpose. Ruošiama įvairi pro
grama. Rengimo komisijos 
vald. V. Grinevičius, Zuz. 
Daškevičienė (Dasker), P. 
Velyvis, K. Kazlauskas ir J. 
Baublis.

J. Savickaitė.

Šį šeštadienį vyčių kuopa 
rengia penkių metų sukak
ties šokius. Kuopa kviečia 
visus jaunuolius, ypač vy
čius, dalyvauti šioje pramo
goje.

Pramoga įvyks Knicker
bocker Yacht Club, Port 
Washington, Long Island. 
Šokiams gros mūsų apylin
kėse geriausiai pažįstami 
muzikantai — tai George 
Hilderbrand ir jo Rhythm 
Kings. Šokių pradžia 8:30 
vai. vak. Įžanga 65 c.

Klaipėdos tremtiniams:

Kanados Lietuvių Komi
tetas Lietuvos liaudžiai gin
ti, Montreal — $25.00;

SLA. 359 kuopa, Dorches
ter, Mass. — $5.00;

Lietuvos Nepriklausomy
bei Ginti Komitetas, Kana
da (šią sumą suaukojo: 
Montrealio Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Pašalpinė Draugija 
$20.00; LLD 137 kuopa — 
$5.00; LLD 47 kuopa — $5.- 
00; LLD — $10.00; atskiri 
asmens — $15.00) — $55.00;

Lietuvių Piliečių Klubas, 
Hudson, Mass. — $25.00;

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystė, Lowell, Mass. — 
$10.00;

Lietuvių Darbininkų Su- 
siv. 84 sk., Wheeling, W. Va.
— $2.00;

Tvaranavičius, Ant., Phi
ladelphia, Pa. — $2.50;

S.L.A. 3 apskr., 
burgh, Pa. — $25.00. 
Apsigynimo Fondui:

Lietuvos Nepriklausomy
bei Ginti Komitetas, Mon
treal, Kanada, iš atskirų as
menų surinko — $3.00;

SLA. 169 kuopa, Am
bridge, Pa. (šią sumą suau
kojo kp. nariai: B. Gramba
— $10.00; P. Pivaronas — 
$5.00 ir kiti) — $27.32;

Tvaranavičius, Ant., Phi
ladelphia, Pa. — $2.50.

Viso — $182.32.

lonumu priimami ir vaišiu 
mi.

Kiekvienas giliai tiki 
lietuvis, kiekvienas savo 
vynės mylėtojas aiškiai 
pranta šios dienos s
Supranta ir įvertina s 
sunkią darbuotę ir žino, 
jų pareiga jas paremti; 
pranta, kad jos dirba ne 
vo naudai, bet visliom 
gerovei. Seselės lietuvaiti meni 
pranciškonės su didžiau® apyt 
atsidavimu dirba ne vien A vių 1 
merikos Jungtinėse Valuty- stal 
bėse, bet taip pat ir Pietoj.- įaį 
j e Amerikoje, visur sėja bįj 
vo ir artimo meilės sėklas, f ]įį 
Jos skiepyja Tautos ir TėvyJ rifai* 
nes meilę ne vien į jaunųjų! 
širdis, bet primena ir suaiį 
gusiems, kad jie yra sūnui 
garbingos tautos.

Broliai lietuviai, ruoški
mės visi šiai didžiajai die 
nai, kuri įvyks liepos 4 d. a E 
sučių parke. Ateikite ir pa- > T

J T 1__ T. I IRI ūa
- ■■■■■’ m

: Giedra 
si, kad 
kės ch

vertėtų 
, tinami 

New Yorko Falstaff Pres| 
savininkai už spausdinimą iii ^0Vi 
platinimą nešvarios spaudai 
prieš keturis metus gavo ka-r 
Įėjimo.

Kun. Isaac Joques bronze 
statula, kurią . New Yorko 
žada pastatyti ties George 
ežeru, galima pamatyti Be-Į 
rich Bros., Jamaica Ave..| 
ties Crescent St., Brooklynel J ‘

Lietuvių Diena

Visi pittsburghiečiai lietu-Į 
viai laukia Lietuvių Dienos. 
Šioje apylinkėje ji yra šven
čiama tik vieną kartą me
tuose, liepos 4 d. Tą dieną 
visi lietuviai susirenka mū
sų seselių pranciškonių pui
kiame parke prisimint savo 
tėvynę Lietuvą, kur visi di
džiausiu nuoširdumu ir ma-

B. J. SHRTONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS - 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

Siutai 
Šutai 
Siutai 

Mūsų i 
M BĮ 
host

Dabar g 
fekainoi

$6.00 
.75 

1.75 
1.00 
2.75 
2.49

Seymour s
Geros Vertės Specialiai Šiam Mėnesiui

3 dia vestuviij 14 K geltono aukso žiedas ..............
Sterling silver stebuklingas medalikas su retežėliu
Vaikų rankinis laikrodėlis su 1 metų garantija... ......
Popiežiaus Pijaus XII paveikslas _______ ________
Mėlyno stiklo rėmuose šventųjų paveikslai .. _..... ...
Chromium Cocktail setas, 6 cups, tray & shaker___

Visa tai sudaro puikiausias dovanas kiekvienam šeimos 
nariui. ę fj

Birželio 3 d. Federacijos 
kuopa surengė linksmą pa
rengimą, kuriame dalyvavo 
per 100 asmenų. Tai buvo 
„arbatos” vakarėlis ir visi 
dalyviai už mažą įžangos 
mokestį turėjo užtektinai 
arbatos ir užkandžių.

Vakaro programa buvo 
truputį sutrumpinta, nes ne
galėjo atvykti ir pasakyti 
kalbą mums gerai žinomas 
J. B. Laučka. Ateityje Fede
racija gal pasirūpins paruo-

713 Grand St., netoli Graham Ave., Brooklyn 

Tel.: EVergreen 8-?4735

Maža Krautuvė — Mažos Išlaidos — Mažos Kainos
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Birželio 9 d., 1939 m.
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VIETOS ŽINIOS
J

DEŠIMTIES METŲ 
SUKAKTIS

BAIGĖ KLEGIJĄ

BARONAITĖ KELIONĖJE metų, tėvas išgelbėjo, o jau- 
--------  nesnes palaidojo jūros ban

gos.

Šiemet sukaknka lygiai 10 
metų, kai New Yorko apylin
kės lietuvių katalikų visuo
menė pradėjo ruošti svarbią 
apylinkės pramogą — Lietu
vių Dieną, kuri visada įvyk
sta liepos 4 d. Ne paslaptis, 
kad šios svarbios pramogos 
pajamos skiriamos savo apy
linkės laikraščiui — „Ame
rikai”.

Liepos 4 d. Lietuvių Die
na vėl bus Klasčiaus parke, 
Maspethe, kur laukiama 
gausingos minios. Progra
moje dainos, benai, pasilink
sminimas. Be vietinių cho
rų, šiemet programoje atski
rai dalyvaus Newarko liet, 
parapijos choras, muz. A. 
Giedraičio vedamas. Tikima
si, kad ir daugiau iš apylin
kės chorų dalyvaus.

Jaunimo žiniai galima 
pranešti, kad šokiams gros 
Jono Navicko Nakties Pelė
dų orkestras. Tai puikus už
tikrinimas, kad visi dalyviai 
bus tikrai patenkinti.

„Amerikos” bičiuliams 
vertėtų žinoti, kad yra pla
tinami laimėjimų lakšteliai, 
duosią progos laimėti pinigi
nių dovanų. Šie laimėjimo 
lakšteliai paruošti ryšium su 
Lietuvių Diena.

Šią savaitę šv. Jono uni
versiteto kolegijos skyrių 
baigė Antanas Masaitis, Ap
reiškimo par. veiklus jau
nuolis, „Amerikos” bendra
darbis. Jis gavo Bakalauro 
laipsnį. Linkime Antanui 
siekti aukštesnio mokslo.

Tautinių šokių instrukto
rė M. Baronaitė, kviečiama 
gen. konsulo p. Grant-Suttie, 
lankėsi Toronte, Kanadoje. 
Iš ten vyksta į Chicagą, kur 
bus apie 2 savaites; 
vienai savaitei vyks į 
landą, liepos 4 d. 
Pittsburghe, Pa. ir 
grįš į New Yorką.

iš ten 
Cleve- 
sustos 
po to

6 MILIJONAI APLANKĖ
PARODĄ

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS

PRAMOGA „AMERIKAI”

Birželio 6 d. Mot. Sąjun
gos 29 kp. Apreiškimo par. 
salėje surengė kauliukų ir 
kortų žaidimo vakarą, kurio 
pelnas skirtas „Amerikai”. 
Rengimo komisiją sudarė 
valdybos narės Grigienė, Do- 
brovolskienė ir Terebeizienė. 
Vakarėlio dalyviai pavaišin
ti arbatėle ir užkandžiais. 
Skanų pyragą aukojo p. Ka- 
šėtienė.

„Amerikos” administraci
ja pramogos rengėjoms la
bai dėkinga už gražią para
mą.

Nuo balandžio 30 d. iki 
šios savaitės Pasaulinę Pa
rodą aplankė jau daugiau, 
kaip šeši milijonai asmenų, 
kurių tarpe stambi dalis 
amerikiečių iš įvairių Ame
rikos vietų. Užsieniečių, pa
lyginamai, dar mažai atva
žiavo.

Gražus skaičius parodos 
lankytojų apžiūrėjo Lietuvos 
paviljoną ir rodė didelio juo 
susidomėjimo. Paviljono lan
kytojų knygoje daugelis lan
kytojų pasirašo ir pareiškia 
savo nuomonę.

Tel. EV. 4-9672 ATSILANKYKITE
LIETUVIŲ AMERIKOS ČILIEČIŲ KLUBE

280 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.
BAR, RESTAURANT & DANCING

Tikros Lietuviškos degtinės, visokių valgių ir gėrimų. 
Svečiams bus duodama „souvenirs”.

Galėsite sužinoti įvairių informacijų apie Pasaulinę Parodą, iūsp 
gimines, senus draugus ir pažįstamus

SUEIKITE LIETUVIŲ CENTRE
280 Unior Avė. Brooklyn, N. V.

Kluoo Šeimininkas — JURGIS KARPUS

MIRĖ

6 d. mirė Vincas 
54 m., gyv. 1392 
Avė. Laidojamas

Birželio
Vaivadas,
Jefferson
birželio 10 d. iš Angelų Ka
ralienės par. bažnyčios į šv. 
Tono kapines.

Laidotuvėse patarnauja 
grab. J. Garšva.

NAUJOJE VIETOJE
REPUBLIC BAR & GRILL

J. Sutkus, sav.
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kad geriau patenkinti visus kostumerius ir draugus, J. 
Sutkus persikėlė i kitą daug patogesnę vietą, kampas 
Grand ir Hooper Sts. Norėdami gauti tikrą nuoširdi) lietu
višką patarnavimą, užeikite į naują vietą

49S Grand St., Brooklyn, N. Y.

Vasarinių Rūbų Pardavimas
Pas HENRY NARINS SONS

Vyrams, Jauniems Vyrams ir Vaikams 
siutai nupiginta, kad padarius vietos mūsų 

Rudens Sezono Rūbams
Vyrų ir Jaunų Vyrų Siutai, visokių modelių ir 

dydžio tinka visiems: 
pirmiau kainavę $24.50 dabar 
pirmiau kainavę $21.50 dabar 
pirmiau kainavę $19.50 dabar

$18.50
$16.50
$14.50

PATARIA SKIEPYTIS 
NUO RAUPŲ

New Yorko valst. sveika-

Toks vaiko baudimas ne
patiko policininkui Harabas, 
kuris ėjo gatve civiliai apsi
rengęs. Policininkas pasipik
tino ir tėvui užprotestavo. 
Hubertui nepatiko svetimo 
asmens įsikišimas ir jis ne
pažįstamam kirto į 
Atsikėlęs praeivis 
policininko liudijimą 
bertą suareštavo.
Hubertui advokatas kaštavo 
40 dol. Teisėjas paskyrė 5 
dol. pabaudą už sukeltą gat
vėje triukšmą ir patarė dau
giau taip su sūnumi nesi
elgti.

veidą, j 
parodė 
ir Hu- 
Teisme

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-755G

Street, 
, N. J.

ui
 $6.00 
iliu _ .15
_ _ _ _  155 
_ _ _ _  1.00

_ _  255 
r_ _  2.40
aiam šeimos

Brooklyn
B

ižos Kainas

'Siutai
Siutai
Siutai

Mūsų vaikų Departamente siūlome visus siutus, 
įimant Blue Serge graduantams 30% nuolaidą.
Vasaros Sportui Kelinės, kainavusios $2.50 specia
liai nupiginta iki $1.65.

Dabar gera proga įsigyti vasaros reikmenis žemo
mis kainomis.

Henry Narins Sons, Ine.
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.
Brooklyn, N. Y, Įsteigta nuo 1889

MANUFACTURERS OF FINE CLOTHES
Galima pirkti pagal mūsų 10 Pay Plan

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

Nelaukta mirtis
Birželio 3 d. iškilmingai 

palaidotas a. a. Simonas Ko- 
cius, 53 m. amžiaus, kuris 
gegužės 30 d. bevaikščioda
mas krito ir mirė nuo širdies 
smūgio. Velionis gyveno 47 
Little St. Kilęs iš Žemaiti
jos. Paliko dideliame nuliū
dime žmoną Marcelę ir 4 
dukteris, kurios bendrai rū
pinosi velionio iškilmingomis, 
ir gražiomis laidotuvėmis,
kokių čia retai pasitaiko. Už tos departamentas parodė 
velionio vėlę buvo atlaikytos 
3 mišios. Karstas skendo 
daugybės žvakių šviesoje. 
Vargonininkų gražiu giedo
jimu bažnyčioje ir kapuose 
visi gėrėjosi ir daug susilau
kė pagyrimų. Po iškilmingų 
laidotuvių namiškiai visus 
pakvietė pietų.

Ponia Kocienė jau 7-tas 
laidotuves turi savo namuo
se. Reiškiame šeimai užuo
jautos liūdnoje valandoje, o 
a. a. velioniui amžinos ramy
bės danguje.

Nauja pora
Birželio 4 d. p. šoblevičių 

sūnus Vincas permainė „sto
ną”. Jo šliubas įvyko šv. 
Stanislovo bažnyčioje (len
kų), nes jo sužadėtinė M. 
Sierpinski ten priklausė. 
Vestuvių puota įvyko šv. 
Jurgio par. salėje, kuri labai 
patogi vasaros metu, nes vė
si. P. Šoblevičiai tikrai pui
kias vestuves iškėlė savo sū
nui. Svečių buvo apie 150. 
Pamergių ir pabrolių, su 
jaunaisiais, buvo 7 poros.

Svoto pareigas gražiai at
liko J. Garšva.

Linkėtina naujai porai 
gražaus ir ilgo šeimyniško 
gyvenimo. Jaunasis kurį lai
ką buvo choristas, tad pa
mergių ir pabrolių tarpe ma
tėsi iš choristų.

Pirmoji Komunija
Pirmoji vaikučių Komuni

ja įvyksta šį sekmadienį per 
9 vai. mišias. Sutvirtinimo 
sakramentas mūsų bažnyčioj 
bus teikiamas liepos 16 d. 
sumos metu.

didelio susirūpinimo, 
žinojo, kad iš Onondaga apy
linkės kalėjimo paleisti 196 
asmenys tuo metu, kai ten 
siautė apsikrėtimas raupų 
liga. Sveikatos departamen
tas pataria skiepyti nuo rau
pų ypač vaikus.

kai SU

VEDYBINIO GYVENIMO
70 METŲ SUKAKTIS

Adolph (98 metų) ir Yet- 
ta (90 metų) Feldmanai, 
gyv. Bainbridge St., Brook- 
lyne, šią savaitę minėjo ve
dybinio gyvenimo 70 metų 
sukaktį. Abu sukaktuvinin
kai kilę iš Vengrijos. Į Ame
riką atvyko prieš 14 metų 
pas savo anūkus.

NAUJAS BŪDAS NUBAUS
TI VAIKĄ...

Hu-

Alžyre, Afrikoje, prancūzų 
Eucharistinis Kongresas pa
vyko. Dalyvavo per 500,000 
žmonių iš Afrikos ir Prancū
zijos.

Syracuse, N. Y., kun. Mc
Neil organizuoja ūkininkus, 
kurie pardavinėja pieną, į 
uniją, kad apsigintų nuo iš
naudotojų.

Prancūzas Joachie 
bert, gyv. New Yorke, kurį 
laiką nerimavo dėl savo sū
naus palinkimų nučiupti pi
nigų iš tėvų apsaugos. Pra
eitą savaitę, kai dingo moti
nos 2 dol., tėvas nusprendė 
naujoviškai nubausti savo* 
kaltininką sūnų. Jo sūnus 
yra pradžios mokyklos 5 
skyr. mokinys. Prieš išlydė
damas sūnų į mokyklą, tė
vas paruošė tokį parašą: 
„Aš esu vagis, pavogęs mo
tinos pinigus”. Parašas bu
vo prie kepurės, aiškiai vi
siems praeiviams matomas.

Išrodo, kad Williamsbur- 
gho žydai prekybininkai su 
savo vežimėliais turės krau
stytis kur kitur. Praeitą sa
vaitę užsidegė So. 1 gat., 
tarp Havemeyer ir Roebling 
gatvių, namas. Ir kokios bė
dos ugniagesiai turėjo, kol 
visus „kupčius” su jų „tavo- 
ru” pašalino!

J Tel.: MArket 2-6270 |

f GOLDEN STAR |
I BOTTLING CO. f

J. Krallkauskas — Savininko s J 
Gamintojas Geriausios Rūšies •£ 

Nesvalglnančlų Gėrimų V
Pamėginkit mūši} specialų Drink- A 

J!j* Mixer TOM COLINS J
51 Taipgi parduoda lietuviško bra- J 
*£ voro alų iš New Britain 
| CREMO „CONNECTICUT BEST” e 
$ Pristato pareikalavus: sallūnams, <f 

krautuvėms, vestuvėms ir t.t. j

Reikalaukite visur to vardo J 
Sodės

91-93 Warwick 
J

Ir Alaus

St., Newark, N. J. f

; Visų Brooklyn© ir Maspe- 
tho par. išvažiavimas laivu 
įvyksta birželio 18 d. 10 vai. 
ryte iš Metropolitan prie
plaukos. Tą dieną giedotos 
mišios bus 9 vai., suma skai
tyta 11 vai. Ši ekskursija 
bus smagi, nes visų parapijų 
žmonės sudarys įvairią pub
liką. Ray Beach visiems ge
rai žinoma, tad visiems rei
kėtų pasinaudot šia proga. 
Visi važiuojam!

Chorų s-gos N. Y. ir N. J. 
atstovų susirinkimas įvyko 
birželio 5 d. mūsų parapijoj. 
Kitas susirinkimas nutarta 
laikyt liepos 11 d. Jersey Ci
ty lietuvių parapijos salėje.

NUSKENDO DVI SESERYS

Jamaica įlankoje birželio 
3 d. nuskendo dvi seserys 
Maltse, 9 ir 12 metų. Drau
ge su tėvais ir trečia sese
rim mergaitės buvo atvyku
sios maudytis. Staiga visos 
3 seserys pateko į gilią vie
tą; vyresniąją dukterį, 14

I\\’(>;•<; reel i 8-977©

Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

409

me
me

Telefonas: STagg 2-4409
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

A. RODZEWICZ
(A. Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

Lietuviams Duodame 
Išsimokčjimui

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

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

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

Didelė nuolaida pirkėjams, kurie paminės apie šį 
skelbimą.HORNE BABY - CARRIAGE CO., INC.
BABY-CARRIAGES and JUVENILE FURNITURE

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

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

56 Graham Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 8-9441

REIKALAS TAISYTI 
NAMUS! — 

Šauk

J. E. McKILLOP
Laisniuotą ir registruo

tą architektą
764 Manhattan Ave^ 

Brooklyn, N. Y.
Tek: EVergreen 9-5088 
Modernizavimui ir per
taisymui jūsų namų mes 
išsirūpiname leidimus ir 
sudarome visus planus.

1 PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTAS 

DR. J. VAITULIONIS

GIDO pelito, be 
vaistų Ir be cheml 
kalų, tik su savo 
pilkomis rankomis. 
Visokios Ilgos yra 
gydomos: vyrų, mo
terų Ir vaikų. Pa
tarimai veltuL 
VALANDOS: nuo 9 
ryte iki 8 vakare. 
Nedėldlenlals Ir 
šventadieniais nuo 
10 ryte iki 1 po 
pietų.

307 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

1 SMART SHOES
Į ČEVERYKAI VISAI ŠEIMAI

ŽEMOMIS KAINOMIS
I

Dr. Posner’s Ir
Douglas vyrams Ir 
moterims aukštos 

rūšies čeverykai 
nupigintomis

J kainomis

329 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

b

Tel. Newtown 9-4464 Virginia 2-1717
ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS

T. Fred Lefevre, Manager, 
LAISNIUOTAS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Veronica R. Valantiejus
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

HAVEMEYER 8-0259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avėnue

MASPETH. N.Y.

LIETUVIŠKAS

RESTORANAS
BAR ir GRILL

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

degtinių, visokių vynų 
ir gero alaus

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Brooklyn© Graboriai
veli

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Mc-’ropulitaii Avė.

JOSEPH GARSZVA

402 Metropolitan Avenue, 
Brooldyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pasivažinėjimams.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Phone STagg 2-0783
Night HAveineyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamanytas numeris Du

vufilo 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 Ave.

Brooldyn, N. Y.

KoĮoĮoĮ rolololololololoj

loloIololoToToloĮol



Birželio 9 d., 1939 m.

Apreiškimo parapijos sidabrinio jubiliejaus minėjimo iškilmingos vakarienės, įvykusios gegužės 30 d. Klasčiaus salėje, vaizdas. Salės scenoje parapijos benas, paveikslo dešinėje vakarienės ren
gimo komisijos nariai ir patarnautojos, viduryje prie garbės svečių stalo iš kairės į dešinę: kun. B. Kruzas, kleb. kum N. Pakalnis, kun. V. Masiulis, kun. St. Stonis ir „Amerikos” redaktorius.
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IŠ APREIŠKIMO
PARAPIJOS

Šį Sekmadienį, birželio 11 
td„ šv. Vardo vyrų draugija 
eis bendrai prie Komunijos 
8 vai. šv. mišių metu. Tuo
jau po mišių bendri pusry
čiai. Prašomi visi draugai 
dalyvauti.

Draugijos valdyba.

Kiek Dievas suteikia vaiku
čiams ir tėveliams tą dieną 
malonių, tai tik tie žino, ku
rie tų malonių norės gauti ir 
jas gavę naudosis. Būtų la
bai gražu, kad tą dieną — 
Vaikučių Pirmos Komunijos 
Dieną — visi parapijiečiai 
eitų prie Dievo Stalo.

sijoje į Rye Beach dalyvaus 
visi Antanai ir jų draugai.

Parapijos jaunuolių klubo 
pasilinksminimai įvyksta 
pirmadienių vakarais. Šo
kiai, žaidimai parapijos sa
lėje duoda progos jaunuo
liams praleisti gražiai lai
ką.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Praeitą šeštadienį McCar- 
ren parke įvyko labai įdo
mus basebolo žaidimas, ku
riame dalyvavo Simo vado
vaujama „veteranų” .koman
da ir vietos jaunuolių klubo 
komanda. Žaidimas buvo gy
vas, nes abi pusės norėjo lai
mėti; veteranai laimėjo žai
dimą 11 prieš 10. Simas bu
vo tikras, kad jo vadovauja
mi žaidėjai laimės. Bravo!

Šv. Vardo draugijos ben
dra Komunija bus sekmadie
nį 9 vai. mišiose. Čia kvie
čiami visi nariai dalyvauti.

Tuojau po pamaldų bus 
susirinkimas parapijos salė
je. Vyrai, ateikite ir prisira-
šykite prie šios draugijos; 
susirinkime bus aptariami 
svarbūs reikalai. Nepamirš
kite!

NAMŲ SAVININKŲ
DĖMESIUI

New Yorko lietuvių namų 
savininkų org-jos susirinki-

pias įvyks penktadienį, bir
želio 9 d. 8 vai. vak., Shalins- 
Šalinsko grab. įstaigoj, 84- 
02 Jamaica Ave., Wood
haven, N. Y.

Mūsų organizacijos sekr. 
ir legalis patarėjas adv. Cl. 
Voketaitis patieks svarbių 
informacijų apie namų mort- 
gičius ir kitus namų sav. 
reikalus.

Visi nariai kviečiami da
lyvauti susirinkime, kurin 
taipgi yra kviečiami ir nena- 
riai namų savininkai atsilan
kyti ir įsirašyti organizaci-

jon, kurion priklausyti yra 
labai pigu — bet svarbu ir 
naudinga.

J. P. Mačiulis, pirm.

Birželio 9 d., nuo 6 iki 8 
vai. vakare, McCarren par
ke, mūsų parapijos jaunes
niųjų komanda susirems su 
vyresniais. Iki šiol jaunuo
liai žiūrėjo į vyresniuosius 
tik iš šalies. Pažiūrėsime, 
kurie laimės. Vyresnieji ren
giasi, praktikuojasi nepasi
duoti, gi jaunesnieji — lai
mėti.

Šv. Antano novena baigsis j 
iškilmingai pirmadienio va-1 
kare. Praeitais vakarais 
žmonės bažnyčoje lankėsi | 
rytais ir vakarais gausiai,; 
kas rodo, kad šv. Antano už
tarimui žmonės turi vilties.

Parapijos ekskursijai lai
vu S.S. Cambridge į Rye 
Beach birželio 18 d., bilietų 
jau daug išparduota. Kurie

---- - i

a

LIETUVIŲ DIENOS KOMI
TETO NARIAMS

New Yorko Apylinkės Lie
tuvių Dienos Komiteto na
rių susirinkimas kviečiamas 
ateinantį trečiadienį, birže
lio 14 d., 8 vai. vak. Apreiš
kimo par. salėje. Visi nariai 
kviečiami būtinai atsilanky
ti. Valdyba.

ADVOKATAS TAPO 
KUNIGU

Advokatas Fidelis O’Rour
ke, turėjęs gerą advokato 
praktiką, įšventintas kunigu

LICENSESBEER, WINES & LIQUUORS
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
RW975 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 318 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SALVATORE JORDONE 
d-b-a Toronto Bar & Grill

318 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.

ir birželio 4 d. atlaikė pirmas 
iškilmingas mišias. Jis yra 
įstojęs į pranciškonų vienuo
lyną. Mišiose jam patarnavo 
du advokatai, buvę naujo 
kunigo bendradarbiai.

— Šiuo metu Klaipėdos 
mieste tebegyvena apie 600 
žydų, kurių didžiausia dalis 
yra vargdieniai, negalėję ap
leisti Klaipėdos krašto.

————
! Tel. STagg 2-7177

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus į i
Tel.: Evergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

4302 FLATLANDS AVENUE

VALANDOS- 
1—2 P. P 
8—8 vak 

Ir pagal sutart) 
Tel.: NAvarre 8-1919

DR A. .PETRIKĄ
i DANTŲ GYDYTOJAS!

221 SO 4th STREET

VALANDOS
9—12 ryte
1— 8 vak 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-6868

£ '-------------- --------------- ■■■ - ------------------------------------------------------------------------- ----------------- ---------------------------------------- — ■
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ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

Sekmadienį per 9 vai. mi
šias vaikučiai priims pirmą 
Komuniją. Sesutėm praciško- 
nės deda pastangas jaunuo
lius geriausiai prirengti. O 
kaip gražu būtų, kad visi tų 
laimingųjų vaikučių tėvai ei
tų tą dieną prie Komunijos, 
nes tai viena laimingiausių 
žmogaus gyvenime dienų!

dar nėra pirkę, tegu pasi
skubina. Nesiskųskite, kad 
vėliau negalėsite gauti pro
gos važiuoti. Bilietų kaina: 
$1.00 suaugusiems, vaikams 
— 50 c. Iš Brooklyn© Metro
politan Avė. prieplaukos lai
vas išplauks 10 vai. ryte. Iš 
Rye Beach — 6 vai. vak.

Antradienį bus šv. Antano 
šventė. Šia proga sveikina
me visus Antanus — parapi
jiečius ir kitus ir linkime 
jiems laimės ir pasisekimo 
gyvenime. Tikimasi, ekskur-

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL7615 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 85 Court St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

NEW BORO TAVERN. Inc.
85 Court St. Brooklyn, N. Y.

e—•

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

Užtikriname, kad

I

SUNDIAL 
SHOES

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

Roebling St., Brooklyn, N. 1 • 
56-27 Clermont Ave., Maspeth, N. Y. 

. 66-31 Grand Ave., Maspeth, N. Y. 
i 69-21 Grand Ave., Maspeth, N. Y.

pirkiniu ir kaina jūs busite pilnai pa
tenkinti.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB16843 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5012 
—3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, 1 ‘
mises.

to be consumed off the pre-

FRED FIXSEN
Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SL125 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at Boardwalk at 35th St., Coney 
Island, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

CONNELL BOYLE 
Bell Buoy Baths

Boardwalk at 35th St.
Coney Island Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
I RL7675 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 261 Osborn St.. Bo
rough of Brooklyn, County of Kings to be 
consumed on the premises.

„ SAMUEL CHELODNICK 
ToJF ®ar & Grill-Restaurant261 Osborn St. Brooklyn, N. Y.

5012—3rd

Tel.
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EVergreen 4-7142
SALDAINIU PALOCIUS 

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi užkandėtai, kava, arbata. Hot Chocolate

PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pas.rlnKlmas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALŪS 18 geriausių 

bravorų Parengimams priimami užsakymai. Krelpkltes

J. GINKUS

Tel. EVergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Inc.

Savininkas — A. SHRUPSK1S
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 | kitus miestus.

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

įai


