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Ateities pramatymas ir 
nepažalota drąsa leidžia gal
voti ir viešai kalbėti apie to
kius dalykus, kurie pirmu 
žvilgsniu atrodo neįkanda
mi, gal net fantastiški. Bet 
reikia kalbėti apie tokius 
dalykus, kai to šaukiasi tau
tos gerovė. Lietuvos ateities 
didybė reikalauja laisvo, sa
varankiško išėjimo į jūras. 
16 metų turėtas išėjimas at
kirstas, bet naujiems gali
mumams keliai neuždaryti.

Prof. Pakštas turi apčiuo
piamų planų, kurie Lietuvos 
visuomenei jau pareikšti. 
Jiems įvykdyti reikia ener
gijos ir... nemažų piniginių 
kapitalų. Jų autorius mano, 
kad lietuviai amerikiečiai 
dar kartą galėtų Lietuvai 
ateiti su tvirta parama — 
padėti įkurti naują uostą 
prie Šventosios žvejų uosto. 
Apie tai lietuviai amerikie
čiai išgirs, tikime, daugiau 
iš paties profesoriaus.

Ne vienas dejuojame, kad 
lietuvybės ateitis šioje šaly
je labai miglota. Išsilaikyti 
atsparumą ypač kerta miš
riosios vedybos, kurioms at
sispirti jėgos vis menkėja. 
Dabar vis dažniau privačiai 
ir viešai kalbama ne apie 
lietuvybės išlaikymą, bet 
apie jos gyvybės pratęsimą. 
Tai baugi mintis, bet nepra- 
žūtinga. Darykime viską, 
kas tik galima, kad lietuvy
bės pratęsimas būtų vykdo
mas ko ilgiausiai — ir daug 
bus laimėta. - • t

Atsparumo žymių yra 
daug. Tai liudija parapijų, 
laikraščių, mokyklų, organi
zacijų gyvavimas. Visi gali
me didžiuotis, kad šiomis 
dienomis Marianapolio kole
gija išleido pirmą būrį auk
lėtinių, apvainikavusių savo 
mokymosi ir auklėjimosi 
darbą Bakalauro laipsniais. 
Kai apie lietuvybei pavojaus 
galimumus nei nesapnuota 
šioje šalyje, tada nemanyta 
apie išeivijos lietuvių aukš
tąją mokyklą. Dabar, nusi
minimo ir retų vilčių laikais, 
daroma pažanga įvairiais 
frontais.
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Marianapolio Kolegija Jau Teikia Laipsnius

Seniau nebandyta sutrauk
ti jaunimą iš įvairių toli
miausių vietų į milžiniškas 
dainų šventes. Šiandie, kai 
kalbame apie ištautėjantį 
jaunimą, imamės nepaprasto 
žygio — rugsėjo 10 d. New 
Yorke dainuos 3,000 lietuvių 
jaunimo jungtinis choras, 
kurį sudarys jaunuoliai iš į- 
vairiausių šios šalies mies
tų. Tad ar verta visiškai de
juoti, kai šalia mūsų vykdo
mi milžiniškos vertės ir 
reikšmės darbai?

Lietuvių jaunimui sustip
rinti lietuviškuose įsitikini
muose daug padės ir Lietu
vos dalyvavimas Pasaulinė
je Parodoje. Atsilanką jau
nuoliai reiškia didžiausį nu
sistebėjimą ir susižavėjimą! 
Jie atvirai prisipažįsta nie
kada nesitikėję, kad Lietuva 
taip kultūringai gali pasiro
dyti pasaulio tautų akivaiz
doje.

Suprantame, kad Lietuvai 
dalyvavimas Pas. Parodoje 

> nemažai kaštuoja, bet visiš
kai sutinkame su J. Tyslia- 
vos žodžiais „Lietuvos Ai- 

; de”, kad „Lietuva nepadarė 
klaidos, dalyvaudama šiame
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Marianapolio Kolegijos Abiturijentai, baigę pilną kursą ir įsigiję Bakalauro 
laipsnį. Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę sėdi: Povilas Sabulis (Ansonia, Conn.), 
Albinas Bernatonis (Philadelphia, Pa.), Albinas Gurklys . (Waterbury, Conn.), 
Albinas Šeputa (Brockton, Mass.), Antanas Dranginis, studentų kuopos pirmi
ninkas (Cumbola, Pa.), Jonas Mikelionis (DuBois, Pa.). Antroje eilėje stovi: 
Jonas Parulis (Worcester, Mass.), Juozas Remeika (Bloomfield, N. J.), Petras 
Kupraitis (Lietuva), Pranas Bulovą (Brooklyn, N. Y.), Bronius Radzevičius 
(Minersville, Pa.), Antanas Skirius (Lietuva). Trečioje eilėje stovi: Antanas Bla- 
žaitis (Pittsburgh, Pa.), Benediktas Marčiulionis (Goodman, Wis.) ir Jonas Pet
rauskas, Studentų Sąjungos centro pirmininkas (Gardner, Mass.).

SAVAITES ĮVYKIAI
Karaliaus vaišės

Praeitą šeštadienį New 
Yorkas nepaprastai iškil
mingai priėmė Anglijos ka
ralių Jurgį ir jo žmoną Elz
bietą. Manoma, kad karalių 
matė apie 4 milijonai asme
nų. Tvarka buvo labai pa
vyzdinga. Keli tūkstančiai 
policininkų pasižymėjo grie
žtu tvarkingumu, už ką lai
mėjo karališkosios poros 
nuoširdų dėkingumą. Apžiū
rėjusi Pasaulinę Parodą, ka
rališka pora išvyko pas pre
zidentą Rooseveltą į jo ūkį, 
kur praleido visą vakarą ir 
sekmadienį. Iš Hyde Park 
svečiai išvyko atgal į Kana
dą, iš kur grįžta į Angliją.

Anglas į Rusiją
Sovietų Rusijos ir Angli

jos derybos dėl apsigynimo 
sąjungos vis dar tęsiamos. 
Išsiaiškinti su tiesioginiais 
Rusijos šaltiniais yra išvy
kęs Anglijos užsienio reika
lų ministerijos atstovas, W. 
Strang, centralinio Europos 
departamento direktorius. 
Maskva nesiskubina dėtis į 
gynimosi sąjungą, reikalau
dama sau laisvų rankų Pa
baltijyje.

Lenkai gaus heliumo
Valstybės sekretorius Hull 

leido Lenkijai pirktis heliu
mo (nedegamų dujų) cepeli-Į 
nų naudojimo reikalams. 
Lenkai šiemet pirksis 220 
tūkst. kubinių pėdų.

„rytojaus pasaulyje”. Tos 
dešimtys tūkstančių 'dolerių, 
kurias Lietuvai teko į šį 
paviljoną įdėti, gali grįžti 
šimteriopai... Atsiminkime 
tas dienas, kada Amerikos 
lietuviai dėjo aukas pirmie
siems Lietuvos savanorių 
kariuomenės pulkams gin
kluoti. Ką reiškia dabar tos 
kelios dešimtys tūkstančių 
prieš tuos milijonus dolerių, 
kuriuos Amerikos lietuviai 
vienokiais ar kitokiais bū
dais per šiuos dvidešimts 
metų yra atsiuntę Lietu
vai?”

PARAGVAJUS GAVO 
PASKOLĄ

Spaudžia čekus ' _ WashingtOn. — Jungt. A-
Praeitą savaitę vokiečiai merikos Valstybių vyriausy- 

pasirodė dideli kerštininkai, bė sutiko, kad būtų suteikta 
Kladno miesto apylinkėje Paragvajaus valstybei pas- 
nežinomi asmenys nužudė kola per Importo - Eksporto 
vokietį policininką. Vokiečių banką. Paskolos tikslas — 
policija stropiai ieškojo kai- paremti Paragvajaus pinigi- 
tininkų, bet jų nesurado, nio vieneto pastovumą ir 
Tada vokiečiai nubaudė vi- pagelbėti viešuosius kelius 
są apylinkę, uždėdami pusės tiesti, ši paskola yra tęsinys 
milijono kronų baudą. Čekų Amerikos pastangų palaiky- 
namai smulkiai kratyti, ti glaudesnius santykius su 
daug čekų suimtų. Pora die- Pietų Amerikos valstybėmis, 
nų vėliau nušautas čekas po- kur braunasi Italijos ir Vo- 
licininkas, bet čia jau buvo kieti jos įtaka. Sutartis su- 
skirtingos aplinkybės — vo- daryta tiesioginiu susitari- 
kiečiai neieškojo kaltininkų, mu su nauju Paragvajaus 
bet tik atsiprašė čekų dėl prezidentu Estigarribia, iki 
„nelaimingo” atsitikimo. šiol buvusiu Paragvajaus at

stovu Washingtone.Valstybės nuosavybė
Prekybos departamentas 

pranešė, kad nuo 1932 metų 
iki 1937 m. mokesčiams įver
tintų nuosavybių vertė kri
tusi 15 procentų. 1937 m. 
mokesčiais apkrauta nuosa
vybė įvertinta 139 bil. dol., 
o 1932 m. ta nuosavybė įver
tinta 163 bil. dol.

Žydų laivo likimas
Kubon neįleistas vokiečių 

laivas, vežęs 900 Vokietijos 
žydų, pagaliau suras sau vie
tas. Žydų organizacijų pa
stangų dėka, klajojančius po 
jūras žydus sutiko įsileisti 
Olandija, Belgija ir Prancū
zija. Olandija įsileidžia 194 
žydus. Dalį įsileis Anglija.

Jungia vadovybę
Prancūzijos ginkluotos pa

jėgos pavestos vienai vado
vybei — vyr. štabo viršinin
kui, gen. Gamelin. Jam pa
vesta vyriausia karo vado
vybė sausumoje, vandenyse 
ir ore.

Čekai bėga
Paskutiniu laiku iš Čeki

jos dideli būriai čekų bėga į 
Lenkijos pusę, kur sudaro 
savo atskiras dalis. Šią sa
vaitę pas lenkus atlėkę keli 
slovakai karo lakūnai, kurie 
pasisakė geriau atiduosią 
orlaivius lenkams, nei vokie
čiams, kurie esą pasiruošę 
okupuoti ir Slovakiją.

NAUJOS PENSIJOS

Kaunas. — Už nuopelnus 
Lietuvai, Ministerių Tarybos 
teikimu, Respublikos Prezi
dentas paskyrė pensijas ligi 
gyvos galvos kun. Vladislo
vui Mironui po 800 lt. mėne
siui, ats. brig. gen. Kaziui 
Ladygai po 750 lt., skulpto
riui Petrui Rimšai ir litera
tui Kaziui Puidai po 500 lt., 
Jonui Vanagaičiui ir jo žmo
nai po 250 lt. ir operos solis- 

i tui Juozui Babravičiui po 
į 200 lt. 
I

STREIKUOTOJŲ KOVA SU 
POLICIJA

Milwaukee. — Allis-Chal
mers bendrovės traktorių ir 
kitokių mašinų dirbtuvės 
darbininkai išėjo į streiką. 
Bendrovės vadovybė atsisa
kė pripažinti darbininkų 
uniją, kaip vienintelį agentą 
derėtis dėl atlyginimo ir ge
resnių darbo sąlygų.

Išėję į streiką darbininkai 
turėjo smarkių susirėmimų 
su policija ir streiklaužiais. 
Keliolika asmenų yra sužei
stų. Valstybės gubernato
rius Heil atsisakė kištis į 
streiko malšinimą.

ITALIJA SUVARŽĖ 
IŠVAŽIAVIMĄ

Roma. — Italija suvaržė 
savo piliečių keliones į Jung
tines Amer. Valstybes. Pa
našūs suvaržymai padaryti 
ir tiems italams, kurie ke
liauja į Prancūziją ir Angli
ją. Tokiems keleiviams lei
džiama išsivežti tik po 52 
dol.

— 1939 m. vasario 28 d. 
Lietuvos kredito įstaigose 
buvo 188 milijonai 800 tūkst. 
litų privatinių indėlių.

NAUJO NEUTRALUMO 
ĮSTATYMO SIŪLYMAS Lietuvos Šauliai Mini 20 mt. Jubiliejų

Washington. — Šią savai
tę Kongresui pasiūlytas 
naujo neutralumo įstatymo 
projektas, kurs suteikia pre
zidentui daugiau teisių, nei 
dabartinis įstatymas. Pagal 
dabartinį siūlymą, preziden
tas turėtų teisę paskelbti, 
kada egzistuoja karas ir ko
kios valstybės jame daly
vauja; karo atsitikime A- 
merikos piliečiams būtų 
draudžiama keliauti karan 
įsitraukusių valstybių lai
vais, jei prezidentas draus
tų.

292 mil. karo orlaiviams

Lakūnui pulk. Lindbergh 
pareiškus nuomonę, kad 
Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms teks pravesti 3 — 5 
metų programą, kad jos oro 
karo laivynas turėtų pirme
nybę, Kongresui pasiūlyta 
karo orlaiviams paskirti 292 
mil. dolerių. Ši suma numa
tyta naujiems karo orlai
viams statyti.

— „Maistas” Telšiuose 
rengiasi atidaryti savo sky
rių. Miestiečiai labai tuo 
džiaugiasi, kad galėsią gauti 
tinkamų produktų.

Kaunas. — Birželio 22 — 
25 d.d. Kaune įvyks Lietu
vos Šaulių Sąjungos jubilie
jinis 20 metų sukakties su
važiavimas. Prieš tai atski
ros rinktinės daro savo su
važiavimus. Gegužės 20 — 
21 d.d. Kaune įvyko pirmo
sios Kauno rinktinės šaulių 
šventės — suvažiavimas. 
Pirmąją suvažiavimo dieną 
apie 3,000 uniformuotų šau
lių ir 1,000 uniformuotų ir 
tautiškais drabužiais pasi
puošusių šaulių - moterų ri
kiuotėje nužygiavo pasvei
kinti I Garbės Šaulį, Res
publikos Prezidentą, A.
Smetoną.

Antros dienos iškilmės
prasidėjo Karo Muziejaus
sodelyje. Į iškilmes atsilan
kė ministeris pirmininkas 
gen. J. Černius, Seimo pirm, 
inž. K. Šakenis, krašto ap
saugos ministeris brig. gen. 
K. Musteikis, teisingumo 
ministeris dr. A. Tamošaitis, 
švietimo ministeris dr. L? 
Bistras, susisiekimo minis
teris inž. K. Germanas, ka
riuomenės vadas brig. gen. 
St. Raštikis ir labai daug 
kitų žmonių.

Po pamaldų prie Nežino
mojo Kareivio kapo kariuo-

MASKVA REIKALAUJA 
GARANTIJŲ BALTIJOS 

VALSTYBĖMS

Maskva. — Komunistų lai
kraštis „Pravda” paskelbė 
straipsnį, pakartotinai nuro
dydamas, kad Rusijos-Ang- 
lijos-Prancūzijos trilypė ap
sigynimo sąjunga nebus į- 
manoma, jei nebus garan
tuotas saugumas Suomijai, 
Latvijai ir Estijai. Laikraš
tis pažymi, kad čia nesvar
bu, ar tos 3 valstybės prita
ria tai garantijai, ar ne.

Suomiai, latviai ir estai 
visiškai nenori Rusijos ga
rantijos. Jie nori griežto 
neutralumo.

ČEKŲ PRIEŠINIMASIS
DIDĖJA

Praha. — Čekijoje ir Mo
ravijoje priešinimasis vokie
čių valdžiai nuolat auga, di
dėja. Paskirtos bausmės 
tūkstančiams čekų dėl vieno 
vokiečių policininko nužudy
mo sukėlė čekų visuotinį pa
sipiktinimą ir neramumus. 
Iš Berlyno nusiųstas pats 
vokiečių slaptosios policijos 
vadas Himmler, kuriam pa
vesta užgniaužti čekų nepa
sitenkinimo bangas.

Paskutinių dviejų savai
čių metu Čekijoje įvykdyta 
daug žmogžudysčių. Į čekų 
gyvenamas vietas laikraščių 
korespondentams neleidžia
ma nuvykti, tad tikslių žinių 
neturima, kokiame laipsnyje 
čekų nepasitenkinimas pasi
reiškia.

Į Lenkiją kasdien perbėga 
būriai čekų. Sakoma, kad 
Lenkijoje jau susidarė čekų 
legijonas iš 18,000 asmenų, 
kurie bus pasiruošę žygiuoti 
į Čekiją, jei kils Lenkijos 
Vokietijos karas.

menės vadas gen. St. Rašti
kis įteikė Kauno šaulių rink
tinei vėliavą, pareikšdamas: 
„Labai gera ir gražu, kad 
mes kiekviena pasitaikiusia 
proga, kada tik galime, ren
kamės Karo Muziejaus so
delyje prie Nežinomojo Ka
reivio kapo pasiguosti savo 
nepasisekimais arba išlieti 
susikaupusio džiaugsmo jau
smus ir visada čia pasisemti 
naujų jėgų ir ištvermės nau
jiems savo darbams ir su
manymams”.

Dėkodamas ginklų aukoto
jams, kurių per šias iškil
mes Kauno rinktinei įteikta 
400 šautuvų ir 30 lengvųjų 
kulkosvaidžių, kariuomenės 
vadas užtikrino, kad šie gin
klai niekada ir jokio šaulio 
be reikalo nebus pakelti, bet 
jeigu būtų tikras reikalas 
juos pakelti, tai vieną kartą 
pakeltas ginklas niekada be 
garbės nebus nuleistas.

Po parado visa rinktinė, 
tūkstantinių kauniškių mi
nių entuziastiškai sveikina
ma, iškilmingai peržygiavo 
per Kauno gatves, kurios ta 
proga buvo gausiai pasipuo
šusios tautinėmis vėliavo
mis.

Thompson, Conn. — Ma
rianapolio Kolegija jau susi
laukė pilnateisės aukštosios 
mokyklos teisių. Birželio 11 
d. ji išleido 15 jaunuolių, su
teikdama jiems humanitari
nių mokslų bakalauro laips
nius — Bachelor of Arts. 
Pirmą kartą už Lietuvos ri
bų lietuviška mokslo įstaiga 
suteikė mokslo laipsnius sa
vo auklėtiniams. Pirmą kar
tą išeivijos lietuviai susi
laukė savo jėgomis sukurtai 
ir išlaikomai mokslo įstai
gai garbingų teisių.

Mokslo metų užbaigtuvės 
atžymėtos tinkamu iškilmin
gumu. Į Marianapolį birže
lio 11 d. sugužėjo auklėtinių 
tėvai, giminės, pažįstami, vi
suomenės veikėjai. 10 vai. 
ryte prie Marianapolio rū
mų, parke, atlaikytos iškil
mingos mišios, kurių cele
brantu buvo kolegijos prof, 
kun. dr. J. Starkus. Pamoks
lą pasakė Marijonų semina
rijos rektorius kun. dr. Vait
kevičius. Mišių ypatingu 
rimtumu klausė mokyklos 
auklėtiniai graduantai — 12 
baigusių vidurinę mokyklą 
— High School ir 15 — ko
legiją. Jie buvo pasipuošę 
graikiškomis togomis ir ke
purėmis.

3 vai. popiet įvyko iškil
mingas aktas, kurio metu 
baigusiems J teikti diplomai. 
Baigusieji diplomus gavo iš 
prelato J. Amboto rankų. 
Su graduantais atsisveikini
mo kalbą pasakė rektorius 
kun. dr. J. Navickas, linkė
damas savo auklėtiniams ei
ti Marianapolio aplinkumoje 
ugdytų principų keliu.

Jauniesiems graduantams 
prasmingą, ugningai perduo
tą kalbą pasakė ką tik iš 
Lietuvos atvažiavęs prof. 
Kazys Pakštas. Jis Mariana- 
poliui perdavė Vytauto D. 
universiteto rektoriaus prof. 
Roemerio ir katalikiškų or
ganizacijų sveikinimus. 
(Prof. Pakšto kalba spaus
dinama atskirai 2 psl.).

Prof. Pakštas pažymėjo, 
kad Lietuvoje paskutiniu 
laiku žygiuojama tikrosios 
lietuvių vienybės keliu, pa
sakydamas, kad šias pastan
gas labai remiąs kariuome
nės vadas, gen. Raštikis 
(prof. Pakštui paminėjus 
gen. Raštikio vardą, pasipy
lė gausūs plojimai).

Šių iškilmių proga Maria
napolio kolegijai sveikinimų 
telegramas atsiuntė Lietu
vos ministeris Washingtone 
P. Žadeikis, Lietuvos gen. 
konsulas J. Budrys ir Lie
tuvos Ateitininkų ir Pavasa
rininkų federacijos. Gen. 
konsulas Budrys paskyrė 
keturias dovanas (knygo
mis) 4 jaunuoliams, geriau
siai baigusiems kolegijos ir 
vid. mokyklos kursus. Kon
sulo dovanos atiteko P. Sa- 
buliui, A.B„ A. Dranginiui, 
A.B., J. Klebauskui1 ir P. 
P. Gvazdauskui.

— Kauno zoologijos sodą 
šiemet jau aplankė 100,000 
žmonių. Įvairių žvėrių ir gy
vių sodas turi apie 200. Nau
jų paukščių ir žvėrių atga
benta iš Lenkijos, Čekoslo
vakijos ir kitų kraštų.
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PRAŽUVUSI ŠIRDIS
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Širdis menka, kai jaunas dar gyvenimas, — 
Kai ji iškeičiama į džiaugsmą arba auksą; 
Bet sudainavus jaunatvės dainas visas — 
Kaip brangi širdis, kai gyvenimas pasensta!

žioje 
du.

pasakoja, kad 
visiškai išnyko 
anksčiau aps- 

Išnykimo prie- 
nežinoma, bet

Tik Vienas buvo, kurs ją pilnai įvertino, 
(Kad Jis to menkniekio norės, aš nežinojau!); 
Nepaisiau aš kvietimo Jo tik dėl kvailumo, 
Ir atkakliai tarp jų pasaulį pastačiau.

Visiems aš svaidžiau ją, kaip kokį sviedinį, 
Bet niekas į bevertį daiktą nežiūrėjo;
Tiktai, kai pabaigta žaidimo beprotystė, 
Suvokti negaliu, kur nūn širdis klajoja.

(Iš prof. K. Pakšto kal
bos, pasakytos Marianapolio 
Kolegijos mokslo metų už
baigos iškilmėse, 1939 m. 
birželio 11 d.).

tam t! kslui

LAUČKA —

J. AVERKA

Kai noriu savo širdį Dievui atiduoti — 
Kažkur yra pražuvus, aš jos neberandu; 
Pasaulis toks platus ir metai taip ilgi, 
Širdis toks menkas daiktas — jo rasti negaliu.

tuvosg. 
ta, kaip 
vo kuri 
epochą.

takytojV vei 
ta įžaago

tava įsteiį 
vistovaus 
tarpį, paži 
vaikučių i 
pia, dar 

„AfoAyklą’ 
bį ir lietu 
jįtiekgyi 
rodžiusiai t

Čia pereik

kytojai it 
tautai pai

Nesunaudotl raštai ko- 
neprlslunčlama pašto ženklų.

Redaktorius.

— Vedėjas.

Praėjo žemės džiaugsmas, o amžinąjį pirkti 
Tegalima kaina, kurią širdis sukūrė.
Tad leiski man surasti širdį nors prieš mirtį, 
Kai atiduoti ją dabar tikrai Tau noriu.

Išvertė Julius Baniulis.
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Paštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra, 
respondentams negrąžinami, jnl

JUOZAS B.

DANIELIUS

Monsignore, Rector Mag- 
nifice, Reverendisimi Patres,

Aukštai gerbiami Ponai ir 
Ponios, mano brangūs baka
laurai ir brangus jaunime:

Kaip gajūs medžiai dažnai 
leidžia iš savo šaknų naujas 
atžalas arba diasporas, kad 
garantuotų savo veislės tik
resnį išlikimą, taip ir gai- 
vastingosios tautos ilgoje 
savo istorijoje sviedžia savo 
diasporas į tolimas erdvias 
žemes, plačiųjų vandenų at
skirtas, kad išlaikytų savo 
padermę ir pilniau panaudo
tų mineralinį, augalinį ir gy
vulinį pasaulį aukštesnei 
žmogiškai gyvybei plėtoti. 
Ir taip net trys naujieji že
mynai — Š. Amerika, P. A- 
merika ir Australija — tapo 
apželdinti baltosios žmoni
jos diasporomis, galingai 
plintančiomis iš mažutės 
Europos. Pritrūkusi duonos, 
laisvės ir erdvas ,sąvo seno
je Tėvynėje, gaivastinga, su
mani ir darbšti lietuvių tau
ta devyniolikto amžiaus ant
roje pusėje tarsi biologinio 
instinkto vedama greitu 
tempu perkėlė per Atlantą 
savo gyvybinių jėgų nemen
ką išteklių, kad iš jų susi
darytų nauja auganti dias
pora, stiprinanti lietuvių vil
tis dirbti, kovoti, laimėti ir 
papuošti pasaulį lietuviško
sios kūrybos žiedais. Ir svei
kas, natūralus, net primity
vus instinktas mažiau klys
ta kaip rafinuotai išlavintas 
protas. Tautų, kaip ir auga
lų diasporos kartais pasiro
do gaivastingesnės už savo 
senąjį kamieną. Ne vienoje 
srity mes matome tokio šau
naus gaivastingumo ir lietu
viškose atžalose plačioje, š. 
Amerikoje. šios dienos 
džiaugsmingos iškilmės irgi 
plaka sustiprintu lietuviško
sios gyvybės pulsu, rodan
čiu, kad mūsų senoji Arijų 
padermė pradeda didinti sa
vo kūrybinio kraujo srovę 
net didžiose Amerikos erd
vėse.

Prieš pat savo išplaukimą 
iš Lietuvos gavęs kvietimą 
nuo jūsų šviesiausiojo Rek
toriaus Kunigo Daktaro J. 
Navicko kalbėti šiose pui
kiose ir didingose iškilmėse, 
tikrai apsidžiaugiau tokia 
gražia proga pasveikinti 
svarbiausią Amerikos lietu
vių kultūros instituciją — 
Marianapolio Kolegiją — jos 
pirmųjų stambjų laimėjimų 
dienose. Ir šituos nuošir
džius sveikinimus ir linkėji
mus esu aš įgaliotas išreikš
ti taipgi ir Vytauto Didžiojo 
Universiteto rektoriaus prof. 
M. Roemerio vardu, kaip ir 
visų didžiųjų Lietuvos kata
likų organizacijų, įeinančių į 
Katalikų Veikimo Centrą ir 
sudarančių 230,000 organi

zuotų lietuvių vieną ir di
džiausią bendruomenę. Savo 
linkėjimuose aš būtiniausiai 
turiu pabrėžti visai nepa
prastus nuopelnus jūsų Rek
toriaus Kun. Dr. Jono Na
vicko, kuris nuo pat savo 
jaunystės kaupė savy moks
lą ir moralinio charakterio 
turtus ir visaip save ruošė, 
kad tikrai kuriuo didingu 
savo šauniausių pastangų 
kūriniu iškelti lietuvio var
dą, sukelti lietuvių tautinį 
ir moralinį atsparumą ir pa
gaminti Lietuvos diasporai 
kilnių, pasišventusių ir mok
slu galingų vyrų, tvirtai pa
siryžusių tęsti didžiųjų lie
tuvių darbą puikiųjų erdvių 
kontinente. Sekdamas di
džiojo Jakšto žodžiu, kad 
„vienas žmogus ne talka”, 
mūsų kilnus idealistas ir ku
nigas greit susirado tokią 
vienuolių kongregaciją, kuri 
turi daugiausia lietuviškumo 
žymių ir turi labai stambių 
nuopelnų mūsų tautos mora
linei ir mokslinei kultūrai. 
Tai buvo Tėvų Marijonų 
Kongregacija, pilna harmo
ningai dirbančių ir amžinie
siems idealams atsidavusių 
žmonių. Čia jis rado veiklių 
talkininkų, puikių bendra
darbių, teisingai supratusių 
lietuvių tautos uždavinius 
nuolatinėje veikloje kunku
liuojančioje Amerikoje. 
Energingo organizatoriaus, 
kilniaširdies Kongregacijos 
ir daugybės gerų lietuvių 
darbu, pastangomis, auko
mis ir įvairiausia parama 
kilni idėja stojosi kūnu. Jau 
ir čia pat garbingame susi
rinkime aš matau visą legio
ną lietuvybės kovų veteranų 
ir universalinės krikščionių 
kultūros skleidėjų ir jaučiu 
dydį džiaugsmą jų sveikatai
ir jų darbų puikiam vaisiui j kurie per didelius bandy- 
visa savo esybe sušukti: sa- 
lutem et congratulationem!

Šioje iškilmingoje dienoje, 
kuomet 15 jaunų lietuvių jų 
pačių tautos Kolegija įteikia 
aukštojo mokslo diplomus ir 
mokslinės garbės togas ir 
ženklus, visiškai tinka prisi
minti ne vien tuos, kurie šią 
garbingą instituciją taip 
menkutėmis priemonėmis su
kūrė ir pakėlė į prideramas 
mokslui aukštybes, bet dar 
labiau tuos, kuriems ši in
stitucija yra skirta: taigi 
jaunuosius šių dienų ir bu
simųjų kartų bakalaurus.

Gyvenimo reiškinių istori
nis pilnumas ir dabartinių 
kartų nenutraukiamas ryšys 
su praeitimi ir ateitimi ver
čia mus pabrėžti, kad toli 
gražu ne visi šaunieji dar
bai su mūsų generacija pra
sidėjo. Jei mes pakreipsime 
savo žvilgsnį nors prieš 50 
metų, tai matysime pirmą
sias masines lietuvių koloni
jas — diasporas, besistei
giančias šiame didžiųjų erd
vių ir neribotų galimybių 
kontinente, matysime pir
mas lietuvių statomas baž
nyčias, jų kuriamas organi-

zacijas, spaustuves, laikraš
čius ir mokyklas. Tie pir
mieji lietuvių išeivijos pio
nieriai, pratiesę Lietuvai 
tiltą per platų okeaną, buvo 
kilę iš sunaikintos, mirti pa
smerktos tautos, iš pačių 
vargingiausių jos sluoksnių, 
skurdo ir išnaudojimo iš
čiulptų. Daugumas tų pio
nierių bėgo šion tolimon že
mėn jau beveik nusavintais 
vejdais ir vardais, o vis dėl
to, išvydę laisvės ir šviesos 
spindulius, atkiuto nepapra
stu greitumu, kaip dykumų 
augalas, ilgai ir kantriai 
laukęs lašelio lietaus.- Už ge
resnes gyvenimo sąlygas 
mes esame dėkingi Ameri
kos žemei ir jos tvarkai, ku
ri atmeta žemą pavydą ir 
vadovaujasi kilniu principu: 
gyvenk ir leisk kitam gy
venti.

Bet nedovanotina būtų 
mums pamiršti, kad lietuvių 
diasporos spartus kopimas 
aukštyn Amerikos sociali
niais laiptais gražiai pavyko 
dar labiau dėlto, kad tie 
svetimos Rytų galybės iš
varginti ir paniekinti lietu
vių išeiviai nebuvo nustoję 
tauriųjų žmogaus savybių ir 
aukštų pilietinių dorybių; 
kad laisvėje ir gerovėje šau
niai išbujojo senosios ir cen
trinės Arijų giminės kūno ir 
dvasios tikrieji pranašumai,

raus — eksperimentus įrodė 
mums ir pasauliui, kad ver
ta ir garbinga lietuviu gimti, 
gyventi ir mirti. Šioje vieto
je aš lenkiu galvą prieš šim
tus tūkstančių garbingij 
darbo žmonių, motinų ir tė
vų, kurie sunkiose sąlygose, 
griežtai pasikeitusėje aplin
kumoje sugebėjo daug dirb
ti, vargus ir rūpesčius nuga
lėti, išlaikyti savo dorybes, 
išauginti savo gražias šei
mas ir legionus savo vaikų 
įsprausti į daugybę viduri
nių ir aukštųjų mokyklų, 
kad savo pralavintais pro
tais kurtų naujas vertybes 
ir garbę lietuvių tautai ir 
plačiajai Amerikai.

Su dar didesniu džiaugs
mu ir tikra veneracija aš 
privalau minėti tas ne eili
nes šeimas, kurios savo ži
dinio šilumoje kaip švel
niausias gėles gerbė ir my
lėjo lietuvių senų-seniausią 
ir skambiausią kalbą, gra
žius papročius ir sidabrines 
dainas, gilų religingumą ir 
jautriausius prisiminimus iš 
Senosios Tėvynės. Jų auko
mis sukurta ši gražioji Ko
legija, jų rinktiniai vaikai

■ čia semiasi gyvenimo išmin-
■ ties lietuviškojo jaukumo ir
• draugiškumo atmosferoje.
■ Tad prisiminkite, jaunieji
• bakalaurai, kad jūs nesate
■ be kilniųjų tradicijų, kad jūs 
į nesate kilę iš tamsiosios ma- 
. sės. Jūsų jaunosios moksli-
■ nės pastangos jau yra tvir-
■ tai atremtos į žilą ir garbin-
■ gą lietuvių giminės istorinę 
i praeitį ir į jūsų tėvų bei

protėvių jums vargtus var
gus ir nuopelnus, kurie su
kelia tikrą pasigėrėjimą ir 
įkvėpimą toliau dirbti ir 
narsiai kovoti gyvenimo 
bangose.

Šita jaunutė lietuvių Ko
legija yra pirmoji ir vienin
telė mūsų aukštoji mokykla 
už valstybinių Lietuvos ribų. 
O aukštųjų mokyklų pasirin
kimas 'Amerikoje net ribų 
beveik nežino. Yra čia ir la
bai senų, garbės apsuptų ir 
liuksusiniai įrengtų kolegi
jų. Tad pirmuosius jaunikai
čius, pasirinkusius jauną, 
neišgarsėjusią lietuvišką Ko
legiją, visai teisingai drą
suoliais tenka vadinti. O 
drąsa yra senoji lietuvių do
rybė. Šitos dorybės silpnėji
mas visuomet nešdavo Lie
tuvai nelaimių debesį, o ky
lanti drąsos banga keldavo 
mūsų tautą į garbę ir didy
bę. Drąsa ir pasitikėjimas 
savimi atnešė lietuvius Ame
rikon, davė jiems čia jėgų 
nevengti jokio sunkaus dar
bo, kad tik sukurtų sau ir 
savo šeimoms gražesnį gy
venimą. Drąsa pripildė pir
muosius savanorių pulkus ir 
vedė juos į kruviną sceną, 
kurioje prieš daug gausesnį 
priešą atgavom Lietuvos 
nepriklausomybę. Drąsa ir i 
pasitikėjimas savo jėgomis! 

| leido Lietuvoje trumpu laiku 
(1923 — 26 m.) padaryti 
Žemės Reformą, kurią mes 
teisingai vadiname pačiu di
džiausiu teisingumo, patrio
tizmo ir dinamizmo aktu vi
same nepriklausomybės pe
riode. Drąsa ir įtemptos pa
stangos lydėjo lietuvių ame
rikiečių sportininkus į dau
gelį olimpinių laimėjimų ir 
mūsų brangius transatlanti
nius lakūnus iškėlė į pačias 
pirmąsias eiles rinktinių 
žmonijos vaikų.

Ir mūsų laikų 
krizėje, kuomet 
žo savo kardus 
mergelės įsistato sau falšy- 
vas širdis, drąsiųjų žmonių 
labiausia pasigendama, jie 
darosi rečiausia brangenybe. 
Tolimose mūsų planetos ša
lyse išmėtytos lietuvių tau

— Dalyvaujant Preziden
tui ir vyriausybei, birželio 
9 d. prasidėjo Baltijos kon
gresas, manifestuojant vie
nybės reikalą. Dalyvavo šim
tai latvių ir estų.

— Gausiame savanorių 
kongrese birželio 8 d. daly
vavo Valstybės Prezidentas, 
ministeris pirmininkas ir 
krašto apsaugos ministeris.

— Birželio 2 d. sudegė 
Užvenčio miestelis. Be to, 
Merkinėje sudegė 300 hekta
rų miško.

— Latviai nutraukė su 
Lietuva sporto santykius. 
Priežastis neaiški — Latvi
jos sportininkai jau seniai 
nebuvo draugingi lietuviams 
sportininkams.

— Prie Alytaus apskr. li
goninės baigiamas įrengti 
užkrečiamų ligų skyrius. Pa
statas mūrinis dviejų aukštų 
ir požemiu sujungtas su di
džiaisiais ligoninės rūmais.

— Šiuo laiku beveik kiek
vienoje dzūko pirkioje pama
tysi laikraštį. Daug kur ma
tyti pažanga ir ūkio gyveni
me bei jo tvarkyme.

— Birželio 10 — 11 d.d. 
Vieliuonoje įvyko Liet. Kat. 
Vyrų s-gos Kauno regijono 
kongresas, nukreiptas prieš 
girtybę ir keiksmus. Kongre
se dalyvavo vysk. Matulio
nis ir kiti žymūs svečiai.

— Ūkininkams padegė
liams — nukentėjusiems nuo 
gaisro — kasmet skiriama 
trobesiams atstatyti miško 
medžiagos
sąlygomis. Šiemet padegė
liams paskirta 300,000 lt.

— Neseniai pradėtas sta
tyti tiltas per šešuvą. Pagal 
sudarytą su rangovu sutartį 
tilto darbai turės būti baigti 
rugsėjo 15 d.

— Gautas švietimo minis
terijos leidimas įsteigti kur
čių ir nebylių institutą. Ma
noma, kad dar šią vasarą 
bus pradėta rūmų statyba 
Žaliakalnyje.

— Gausus Ušpalių (Ute
nos apskr.) visuomenės susi
rinkimas nutarė prašyti, 
kad vyriausybė atidarytų 
Užpaliuose vidurinę mokyk
lą ar progimnaziją.

— Petrašiūnuose beveik 
jau baigti vinių fabriko sta
tybos darbai. Neužilgo fabri
kas pradės veikti.

moralinėje 
riteriai lau- 
ir šaunios

tos atžalos ir skeveldros iš
silaikys gyvos ir nenustos 
lietuviškos gyvybės syvų 
tiktai tuomet, kai turės gau
siai drąsių žmonių, gerais 
darbais teigiančių savo lie
tuvybę visur ir visuomet. 
Barbariškumo baidoma pa
saulio civilizacija dabar 

'daugiau kaip kituomet pasi
genda jaunų ir energingų 
vyrų, kurie turi drąsos ne
meluoti ir savo pažadus iš- 
tęsėti, neapgauti ir neapvil
ti savo draugų ir savo kai
mynų, ginti savo pilietines 
teises ir neatsisakyti parei
gų. Dabar labiau kaip bet 
kuomet lietuvių tautai rei
kalinga žmonių, kurie atme
ta baimę, išmeta dejavimus 
iš savo krūtinės ir savo dar
bu, savo mokslu, talentu ir 
dorybėmis visiškai sunaiki
na tą inferiority complex, 
kurį per ištisas generacijas 
svetimieji bandė mums prL 
mesti. Tikiu ir tvirtinu, kad 
artinasi laikai, kuomet lie
tuvis turės atsistoti pilnu 
savo ūgiu greta energingiau
sių ir kultūringiausių pasau
lio tautų. Tad, jaunieji ba
kalaurai, būkite pasiruošę!

(Bus daugiau)

— Daugelis Petrašiūnų 
gyventojų pageidauja kny
gyno, ypač tie, kurių vaikai 
mokosi. Tikimasi, kad kny
gynas bus atidarytas.

— Alytaus Žemės Ūkio 
draugija liepos mėn. pra
džioje numačiusi suruošti di
delę kooperacijos šventę, ku
rioje dalyvautų visos Dzūki
jos kooperatininkai.

— Oficialus ir iškilmingas 
naujojo Žemaičių plento ati
darymas įvyksta birželio 15 
dieną.

— Utenos apskr. ligoni
nės gydytojas Pautienis, nuo 
Klaipėdos netekimo dienos, 
savu noru sumažino algą 100 
lt. mėnesiui valstybės iždo 
naudai.

— Nuo spalių 1 d. bus ati
daryta žem. amatų mokykla 
Raseiniuose, kuri įsikurdins 
senuosiuose gimnazijos na
muose.

— Ukmergės miesto bur
mistras išleido įsakymą, ku
riuo visiems autosunkveži- 
miams nustatomas maksi- 
malinis greitis — 30 km į 
valandą. Miestiečiai tikisi, 
kad sumažės žmonių aukos.

— Atšilęs oras kasdien vis 
daugiau ir daugiau kauniš
kių sutraukia į vasarvietes. 
Šiuo laiku Kauno vasarvie
tėse yra 1000 vasarotojų.

— Bažnytinio meno mu
ziejų Kaune aplankė 50 eks
kursijų, iš viso 4000 lanky
tojų.

— Į Aleksotą per Vytauto 
D. tiltą pradėti vandentiekio 
darbai.

— Mokytojų sveikata be
veik baigta tikrinti; liko tik 
Šiaulių, Telšių ir Mažeikių 
apskritys. 17 apskr., t. y. 5 
tūkst. mokytojų sveikatą dr. 
Runkevičius jau patikrino.

— Vid. reik, ministerija 
davė leidimą pavasarininkų 
centrinei vyrų kuopai 'vykti 
į Vilnių, kur birželio 11 d. 
įvyko lietuvių kat. jaunimo 
šventė.

— Ukmergės katalikų pa-1 
rapijos kapinės baigiamos 
tvarkyti ir valyti. Naujai pa
skirtas kapinėms 
sklypas baigiamas gražiai 
tverti.

— Šiaulių apskr. valdyba, 
rūpindamasi naujų mokyklų 
statyba, dar šiais metais į- 
vairiose apskrities vietose 
numato įrengti naujas pra
džios mokyklas.

— Dubingių, Ukmergės 
apskr., piliakalnyje užtiktas 
senas karstas, kuris, kaip 
vėliau pasirodė, turi didelės 
istorinės svarbos. Dabar bus. 
pradėti tolimesni to piliakal-1 
nio kasinėjimai.

— Geležinkelių tarnautojų 
taupomosios skolinamosios 
kasos visuotinis narių įga
liotinių suvažiavimas šių 
metų kasos sąmatoje spau
dos ir kultūros reikalams 
paskyrė 2,000 lt.

— Ilgoką laiką buvus sau
sam ir vėsokam orui, Vilka
viškio apylinkėse buvo su
stoję augti žiemkenčiai ir 
prastai dygo vasarojus. Ta
čiau paskutinėmis dienomis 
gerokai palijus šie visi aug
mens gražiai pasitaisė.

— Ukmergės miesto savi
valdybė pradėjo grįsti tašy
tais akmenimis antrąją pusę 
Kęstučio gatvės. Be to, ke
liose gatvėse yra taisomas 
grindinvs.

— Neseniai Apeliaciniai 
Rūmai už šnipinėjimą sveti
mos valstybės naudai nubau
dė J. Rakauską 6 mt. ir J. 
Ambrazą 3 mt. sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

— Kuršėnuose perkū 
įtrenkė į ūkininko J. Ž 
tvartą ir daržines, kurie 
kartu su ūkio inventorium 
sudegė.

— Pagerėjus orui, visoje 
Lietuvoje pradėjo klestėti 
javai, vietomis net rugiai 
pradeda žydėti.

— Krekenavos šaulių bū
rys ruošiasi statyti namus. 
Norima pirkti prie pat vals
čiaus savivaldybės esantį 
sklypą, kuris yra gana gra- 

vietoje, su puikiu so-

das 
tarptautinėje 
konferencijoje Lvove, kurios 
metu buvo sklandymo rung
tynės, laimėjo pirmą vietą, 
kaip išsilaikęs ore penkias 
valandas.

— Atšilus orui per vaka-' 
rinę Lietuvos dalį praūžė 
smarki audra, kuri pridarė 
daug nuostolių. Nulaužė 
daug medžių šakų su žie
dais ir apkapojo javų želme
nis.

— Dautartų, Mažeikių ap
skrity, apylinkės ūkininkai 
visi gausiai aukoja Ginklų 
Fondui. Turtingesnieji auko
ja daugiau, o neturtingieji 
mažiau. Be to, kiti ūkininkai 
aukoja ir grūdais.

— Lukšiuose, Sakių apsk., 
gegužės 15 d. paleista gari
nė pieninė. Lukšiai paga
liau susilaukė naujos moder
ninės pieninės, visi ja džiau
giasi .

— Gudelių ežero apylin
kės ūkininkai 
šiemet ežere 
vėžiai, kurių 
čiai būdavo, 
žastis tikrai 
spėjama, kad tai bus savo
tiškas vėžių maras.

— Mažeikiuose sustojo 
veikęs vienas linų apdirbimo 
fabrikas. Būrys darbininkų 
vėl liko be darbo. Kitas toks 
fabrikas pakol kas dar vei
kia.

— Ukmergėj nuo aukšto 
tilto į Šventosios upę šoko 
vienas žydas, bet neužsimu
šė, nors krito ant pilvo.

— Žemės ūkio ministeri
joje iškeltas sumanymas pa
gilinti žemės reformą. Tei
giama, kad naujoji reforma 
paliestų visus 150 ha. turin
čius dvarų centrus.

— Finansų ministerija lei
do įsteigti audimo fabriką 
Marijampolėje. Fabriko į- 
steigėjais pasirašę lietuviai. 
Fabrike dirbs apie 300 dar
bininkų.

— Pastaruoju laiku Ne-' 
munu ir Nerim į Kauną at
plukdoma nemaža sielių. Di
desnė dalis sielių yra skirta 
Aleksoto, Kauno ir Vilijam
polės lentpiūvėms.

— Ukmergės apylinkėj pa
skutiniu laiku žymiai pa-, 
brango įvairi mėsa ir dar 
kai kurie kiti produktai. 
Gyvulių kainos smarkiai pa
kilo ir dar gali kilti.

— Gegužės mėn. gale Sar
tininkuose iškrito ledų pu
pos didumo. Ledai krito 2 
km ruože, nors per trumpą 
laiką, bet spėjo sunaikinti 
vaismedžių žiedus.

— Asmalų kaime, Kuktiš
kės valse., kūdroje prigėrė 
apie 7 metų mergaitė. Nuėjo 
plautis kojų ir besiplauda- 
ma, matyt, įkrito. Paskui 
motina rado ją prigėrusią.

— Šiomis dienomis baigta - 
vesti elektros linija nuo 
Prienų iki Birštono vasar
vietės. Nuo Kauno iki Prie
nų elektros linija veikia nuo 
seniau. Nuo šiol Birštono 
vasarvietė apšviečiama elek
tra tiesiai iš Kauno.

L 
doje 
Ausi 
balo 
vertė 
Kiek 
saučii 
tiesti 
kelių 
saikii 
turai, 
metus, 
štą, pi 
šinius. 
užaugi 
padėti, 
ao vie 
vienok 
proporc 
daugiai 
iranon 
jį, o at 
sirašo, < 
o žino vi 
lijantus. 
tikrų at 
gyveno 
nematė, 
pa; atėj 
vas ir t

M laike 
'aM Labai 
Antrina su 
šiomis 
«Daugelis r 

specia 
ro fotografui 
Efeografuoti. 
'Lovely, be 

šiai puikiai t 
nesusilail

^te tik lietu

Mokytės B7 
^SUPPORT 
’’KOJKBS. ’ 
'^nanie, kat



Birželio 16 d., 1939 m.
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Lietuva Pasaulinėje Paro
doje neturi, kaip pavyzdžiui, 
Australijos Paviljonas, ga
balo aukso, rasto 1859 m. 
vertės tik... 52,500 dolerių. 
Kiek tokios šimtmečiais ka
sančios auksą šalys gali iš
tiesti puikių plentų, geležin
kelių ir kitokių gėrybių! Vi
sai kitos sąlygos mažai Lie
tuvai, kuri ką padarė per 21 
metus, padarė per linų pluo
štą, pieną, gyvulius ir kiau
šinius. Kiek kiaulių tenka 
užauginti, kiek darbo reikia 
padėti, kad gautum vertę tik 
ano vieno gabalo aukso. O 
vienok Lietuvos Paviljonas 
proporcijonaliai lankomas 
daugiau už kitus paviljonus 
ir žmonės ne tik pereina per 
jj, o atsidėję studijuoja, už
sirašo, daro rimtas pastabas, 
o žinovai randa jame ir bri- 
lijantus. Kiek tenka skaityti 
tikrų atsitikimų, jog žmonės 
gyveno dešimtimis metų ir 
nematė, kokie turtai juos su
pa; atėjo atsitiktinai žino
vas ir tuoj pastebėjo aplink 
pėdsakus brangaus metalo. 
Ir Lietuvos Paviljone minios 
sustoja ties „Vargo Mokyk
la”, susipažįsta iš užrašų ir 
sumanių budrių lietuvaičių- 
aiškinimų su skaudžia Lie
tuvos gadyne ir tuoj supran
ta, kaip puikiai P. Rimša sa
vo kūriniu atvaizdavo tą 
epochą.

Užaugę laisvių šalyje, lan
kytojai itin atjaučia mažai 
tautai padarytą skriaudą ir 
pažvelgia aplink skaitmenis, 
kiek ir kokių mokyklų Lie
tuva įsteigė per trumpą sa
vistovaus gyvenimo laiko
tarpį, pažiūrėję į išstatytus 
vaikučių darbelius, susikau
pia, dar kartą pažvelgia į 
„Mokyklą.”, atiduoda pagar- 

į bą ir lietuvei motinai, ir per 
ją tiek gyvybinės jėgos pa- 

. rodžiusiai tautai.
. Čia nereikia žodžių — už

tenka iš šalies pastebėti tų 
lankytojų veidų išraišką. Po 
tokios įžangos daugelis atsi
dėję vaikšto ir studijuoja 
abiejų aukštų eksponatus. 
Nesigaili laiko ir išeina pa
tenkinti. Labai daug sustoja 
ties vitrina su lėlėmis, vaiz
duojančiomis kaimo vestu
ves. Daugelis rimčiausių lai
kraščių specialiai atsiuntė 
savo fotografus tai vitrinai 
nufotografuoti.

— Lovely, beautiful, kaip 
realiai puikiai tai atvaizduo
ta, — nesusilaiko pareikšti 
savo įspūdžius žiūrovai. Už 
tat pavydo apimtas koks tai

žiūrovas lenkų kalboje pik
tai šnibžda savo žmonai: 
„Tas lėles lietuviai paėmė iš 
Lenkijos paviljono”. Gerbia
me jo patrijotinius jausmus, 
bet ne kultūrą; iš kultūrin
gesnių lenkų teko išgirsti 
daug komplimentų.

Ties knygomis mažiau su
stojusių; viena, nepažįstama 
kalba spausdintos, tad spau
dos darbas gali suįdominti. 
Bet pasitaiko ir čia žinovų. 
Labai didelės ir senos New 
Yorko leidyklos savininkas 
sustojo ties atrinktų knygų 
vitrina ir nepanorėjo tikėti, 
jog tos knygos būtų išleistos 
Lietuvoje.

— Gal Jūs spausdinate ki
tur, juk tai brangus, retas 
darbas, tokias knygas perka 
tik kolekcijonieriai žinovai. 
Argi maža šalis gali įrengti 
ir išlaikyti tokias spaustu
ves?

Jis paprašė atidaryti vit
riną, pavartė vieną kitą kny
gą ir panorėjo keletą įsigyti 
savo kolekcijai.

Antrame aukšte žmonės 
stebėte stebisi — kilimai, ki
limėliai, medžiagomis žmo
nės negali atsidžiaugti. Vit
rina su gintaru taip pat žmo
nių apgulta.

— Kas tai gintaras — ak
muo? metalas, ar kietas ar 
kietesnis už anglį? — klau
simai taip ir krinta. Bet mū
sų amerikietės merginos, čia 
gimusios lietuvaitės, Lietu
vos nemačiusios, gerai pasi
ruošė ir jau apsiprato, ir su 
malonia šypsena visiems 
vienodai — vyrams ir mote
rims, seniems, jauniems ir 
vaikučiams aiškina ir į klau
simus atsakinėja. Visi žavisi 
jų tautiniais rūbais, karo
liais ir dar daugiau jų tei
kiamais išsamiais paaiškini
mais. Tad nestebėtina, kad 
svečių knygoje įrašyti ne tik 
pagyrimai Lietuvos Paviljo
nui, bet ir jame dirbančioms 
merginoms. „Lovely, excel
lent girls, charming hostes
ses” ir kitokių pagyrimų.

Lietuvių Dienos Komiteto 
pirmininkas Juozas Laučka 
atlieka bendrą paviljono 
priežiūrą, o, be to, jis teikia 
visas informacijas prekybos 
reikalais; jam padeda Stella 
Jurevičiūtė, veikli Komiteto 
Moterų Skyriaus sekretorė; 
panelės Albina Ambraziejū- 
tė ir Onytė Vaivadaitė, Al
dona Šertvietytė ir Marytė 
Rusaitė dviem pakaitom 
duoda paaiškinimus. Prie 
New Yorko kaitros tai šešių
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Lietuvlšky ’’MAISTO” Konservu o ty
KUMPIŲ—Hams & Picnic-Hams, 
Krapuose Paraugintų AGURKŲ

Užsakymai priimami nemažiau 3 dėžių kiekiams

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

REetor 2-2786

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 pirkiniu ir kaina jūs būsite pilnai pa
tenkinti.

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

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

valandų varginantis darbas. 
Bet patartina pasižiūrėti, su 
kokiu gyvumu ir interesu 
jos tą atlieka. Todėl ir lan
kytojų pagyrimai jų pilnai 
užtarnauti.

Yra lankytojų kitataučių, 
turinčių gana daug žinių 
apie Lietuvą, jų pastabos tą 
išduoda. Iš kur tos žinios, 
jog iki Pasaulinio Karo pa
baigos Amerikos mokyklų 
vadovėliuose nei pačio žo
džio „Lietuva” nebuvo gali
ma rasti, o dabar irgi vos 
keliomis eilutėmis apie ją 
paaiškinama. Sunkus ir 
kruopštus Atstovybės ir 
konsulatų darbas yra mažai 
kam suprantamas. Pasilik
dami prie temos, pastebėsi
me tik ją liečiančią dalį. Per 
savaitę gaunama po kelias 
dešimtis laiškų, kuriais pra
šoma brošiūrų, knygų ir 
šiaip bendrų žinių. Tas leng
va. Ką turima, siunčiama į- 
vairių universitetų, miestų 
ir draugijų bibliotekoms, 
taip pat siunčiama ir stam
besnių redakcijų knygy
nams, pavieniams profeso
riams ir žurnalistams. Kon
sulato kartotekon patekęs 
asmuo ar draugija gauna 
automatiškai viską, kas tik 
naujai gaunama.

Bet štai vienas asmuo no
ri parašyti ilgesnį straipsnį 
darbą, ar šiaip stambi biznio 
įstaiga interesuojasi specia
liais klausimais. Kiek knygų 
reikia išvartyti, kiek darbo 
padėti medžiagai paruošti. 
Dažnai abejojama ar padė
tas darbas bus tikrai ir tin
kamai išnaudotas, ar tos de
šimtys tūkstančių „Introduc
ing Lithuania” P. Žadeikio 
ar kitos brošiūros, pagaliau, 
kai kada ir brangios knygos 
pasiekia savo tikslą, ar bent 
tiek, kad apsimoka už siun
tinėjimui sunaudotus pašto 
ženklus. Bet štai Parodoje 
aiškėja, kad neveltui buvo 
siuntinėta, kad daugelis pri
simena visas žinias ir tikrai 
jas išstudijavo ir kari tokio
je didelėje šalyje, kaip J. A. 
Valstybės, palyginus, daug 
žinoma apie Lietuvą ir lietu
vių tautą.

Lietuvos Skyriaus Genera
linis Komisaras Madeleina 
Avietėnaitė perdavė skyrių 
Generaliniam Konsului ir 
birželio 10 d. išvyko į Lietu
vą.

Jai pridera mūsų visų pri
pažinimas ir didelė padėka 
už Parodos suruošimą, jai ir 
nuopelnai už jos pasisekimą. 
Nedaugelis matė ją darbe, 
bet tie, kurie matė, stebėjo
si, kokiu kantrumu ji duoda
vo nurodymus ir pati dirbo, 
kiekvienam paveikslui, kiek- 
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vienam išstatytam daiktui1 „Fairest sight we have ever i užrašęs: „Mums, Lietuvių iš-

Pranas J. Bulovas, B.A. Gimęs 1916 
m. balandžio 21 d. Chicago, Ill. Jo tė
vas, Pranas Bulovas, kilęs iš Ukmergės 
apylinkės; jaunas būdamas atvyko 
Amerikon. Pagyvenęs keletą metų Chi
cago j, jis vedė lietuvaitę Teklę Paliu- 
kaitę, kilusią iš Biržų, ir sukūrė gražią 
lietuvišką šeimą. Čia jiems gimė sūnus 
Pranas.

Vėliau Bulovai persikėlė gyventi į 
Brooklyn, N. Y., kur jau paaugęs Pra
nukas pradėjo lankyti Public School 
Nr. 7 ir 5. Pradžios mokslą baigė 1931 
m. ir įstojo į Cathedral High School. 
Jausdamas savyje lietuvišką dvasią, 
1935 m. įstojo į Marianapolio kolegiją. 
Visą laiką Pranas mokėsi kruopščiai ir 
buvo pirmųjų studentų eilėse. Jis yra 
gabus menininkas, ypač pasižymi vai
dyboje. Šiais metais Pranas buvo meno 
sekcijos pirmininku.

Baigdamas kolegiją ir siekdamas įgy
ti humanitarinių mokslų bakalauro 
laipsnį, parašė diplominį darbą „Un
sound Principles in Modern Systems of 
Education”, kurią profesoriai dr. E. An- 
drulionis ir J. Ranieri, M. Ed. įvertino 
„labai gerai”.

P. Bulovas nusiskyrė sau dvasinį luo
mą ir ruošiasi stoti į TT. Marijonų vie
nuoliją. "r?‘WI

NAUJOS KNYGOS

„Kupriu-
Pasakos 

motyvais.

Atsiųsta paminėti nauji 
Sakalo leidiniai:

Petras Cvirka, 
kas muzikantas”, 
mažiems liaudies
Iliustravo St. Žukas. 80 psl. 
2.50 lt. Sakalo leid.

Šiame rinkiny yra 9 ri
muota proza parašytos pasa
kėlės apie lapės gudrumė- 
lius, saulę, mėnulį ir vėją, 
gaidį giedorių kakarykorių, 
kiaulaitę karalaitę, Ievutę 
pleputę, didžiausią tinginį, 
kupriuką muzikantą ir kitus 
linksmus ir liūdnus žemės 
gyventojus.

Liudas Šakalinis, „Širdis 
ir plienas”. Kariuomenės 20 

>metų sukakčiai skirtas kari
nių, patrijotinių ir šiaip eilė
raščių rinkinys. 112 psl. 2.50 
lt. Sakalo leid.

Šiame rinkiny autorius, 
dimisijos kapt., laisvės kovų 
invalidas L. Žukauskas, nuo
širdžiais posmais apdainuoja 

; mūsų savanorių kelius, ka- 
■ riuomenės pirmūnus, gėrisi 
plieno paradu, atiduoda pa
garbą Vyčiaus kavalieriams, 
kuria maršus įvairiems kar. 
pulkams.

Kun. kan. K. Prapuolenis, 
„Lenkų apaštalai Lietuvoje”. 
Su A. Jasiūno žodžiu apie 
autorių ir veikalą ir su gau
siais 
3 lt.

paaiškinimais. 270 psl.

Prapuolenis buvo dide- 
lietuvybės kovotojas,lis 

baigęs aukštuosius mokslus 
Petrapily ir ten darbavęsis. 
Dėl lenkų intrigų atleistas 
nuo vietos, autorius gyvena 
Seinuose, Romoje, stebi kaip 
lenkai lietuvių religinius 
jausmus panaudoja godiems 
politiniams tikslams, renka 
medžiagą apie lenkų kunigų 
darbus, įvedus Lietuvoj kri
kščionybę ir norėdamas nu-
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rūpestingai parinko tinka- seen. Makes one want to go įplėšti tą veidmainiškų „apa-
miausią vietą.

Pakviestos panelės aiškin
tojos iš jos gavo smulkme
niškus nurodymus ir, jei jos 
dabar entuziastiškai pasako
ja apie kiekvieną lėlę, tai tą 
įkvėpė joms panelė Avietė- 
naitė. Žinoma, panelės pa
rinktos ir žodžiai krito į ge
rą dirvą, bet jos galėjo per
imti tą įkvėpimą tik iš to as
mens, kuris pats turėjo ir 
mokėjo perduoti kitiems tą 
įkvėpimą.

Svečių knygoje randame 
tokių pastabų, kaip „Very 
interesting exhibit”, „Won
derful”, „Nice”, „Excellent”, 
„Remarkable, most effective, 
very revealing” šimtais.

„The most picturesque 
and vivid patern of Lithuan
ian Life — Very Good”.

to Lithuania”. „A marvelous 
exhibition of culture, pro
gress and craft”. „Simple, 
yet touching”, „A revelation 
into a land of infinite capac
ities”, „Educational as well 
as extremely interestining”. 
„Don’t believe it — Collos- 
sal”, „One of the best Pavi
lions”, „Expected little, but 
was surprised agreeably”. 
Yra komplimentų lotynų, 
prancūzų ir lenkų kalbomis. 
Birželio 5 d. atsilankė ir pa
žiūrėjo Paviljoną kun. Nor
bertas Pakalnis, kuris paliko 
svečių knygoje užrašą: „Vi
sų paviljonų įdomiausias — ratūron 
tai lietuvių paviljonas. Sko- .
ningai įrengtas. Patraukia ejvijos sūnums, tai žavėjan- 
visų dėmesį. Lietuvos kultu- tis atvaizdavimas dabartinės 
ros knyga” ir kun. Juozas Tėvų šalies. Valio”. 
Simonaitis, Elizabeth, N. J. J. K1—s.

štalų” kaukę, 1913 m. išlei
džia šį veikalą lenkiškai, ku
ris dabar, vėl šiam klausi
mui paaktualėjus (ypač atsi
menant lenkų „apaštalavi
mą” Vilniuje) išleistas lietu
viškai (K. Vairo vert.).

Kazys Boruta, „Mediniai 
stebuklai”, arba dievadirbio 
Vinco Dovinės gyvenimas ir 
darbai. Romanas. Uiustr. 
dail. J. Mikėno. 320 psl. 4 lt. 
Sakalo leid.

Rašytojas K. Boruta šia
me romane sukūręs lietuvio 
liaudies menininko paveiks
lą, pirmasis įvedė mūsų lite- 

dievadirbio tipą.
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Štai keli romano epizodai: 
Dovinės skurdus gimimas, 
dienos skerdžius globoj, me
nininko pabudimas, kelias 
nuo motinos medinių droži- 
nėlių iki šv. Jurgio ir Sopu
lingosios... Su didele meile ir 
širdgėla, o kartais ir su šyp
sena lūpose autorius atvaiz
davo Dovinę, skerdžių Gri
cių, Paliepių kleboną Ūsorių, 
gamtos mylėtoją kun. Pauk
štę ir kitus. Naujas siužetas, 
puiki veikalo kompozicija, 
originalus stilius šį veikalą 
išskiria iš daugelio kitų.

J. V. Narbutas, „Pažadė
toji žemė”. Vilniaus krašto 
vaizdai. 128 psl. 2.50 lt. Vir
šelis V. Macutkevičiaus. Sa
kalo leid.

Nedidelėse, bet ekspresin- 
gai parašytose apysakaitėse 
ir škicuose autorius duoda 
keletą Vilniaus kr. mokykli
nio, sodžiaus ir miesto jau
nimo gyvenimo vaizdų. Vie
ni skurdo ir sunkių sąlygų 
slegiami nueina kreivais ke
liais, o kiti idealų vedami su 
viltim meta žvilgsnį į ateitį, 
nepasiduoda skaudiems smū
giam, lieka tvirti savo tau
tos sūnūs, atsparūs lietuviai.

Dr. A. Kučinskas, „Kęstu
tis”. Lietuvių tautos gynė
jas. Didelio formato 228 psl. 
monografija. Geram popie
riuj. su dail. T. Kulakausko 
viršeliu ir prieš tekstą Kęs
tučio portretu iš senų šalti
nių. 6 lt. Sakalo leid.

Rašydamas šią studiją, 
autorius turėjo tikslą, per
žvelgęs istorinius šaltinius, 
atvaizduoti pilną Kęstučio 
politinio, tautinio ir tautos 
gynėjo veikimo vaizdą. Ko
va su Lietuvos priešais, vi
daus konfliktai, jo tragiška 
mirtis ir kunigaikščio as-, 
mens charakteristika veika
le aprašoma išsamiai, objek
tyviai ir rimtai. Už šį didžiu
lį ir mokslišką darbą auto
rius yra gavęs Vytauto D. 
universiteto daktaro laipsnį.

Motiejus Lukšys, „Saulėtą 
dieną”. Apysakos jaunimui. 
Iliustravo dail. V. Z. StanČi- . 
kaitė. Šviet. minist. knyg. 
tikr. kom. pripažinta tinka
ma mokykloms. 2 lt. Žino
mas jau dviejų knygų jauni
mui autorius čia duoda ketu
rias naujas apysakaites, ku
riose meniškai su giliu vai
ko psichologijos pažinimu 
pavaizduota mokyklinio am
žiaus vaikų darbai ir žaidi
mai.

Ch. Eshelman, Trenton, N. 
J. sumanė orlaiviu lėkti į 
Marsą. Bet vietoj Marso, pa
kliuvo į kalėjimą ir dabar 
laukia iš „Marso” žinių, kaip 
tas viskas pasibaigs.

ŠALDYTUVŲ IR RADIO KRAUTUVE
Didelis pasirinkimas

j ŠALDYTUVŲ (Refrigerators): 
Frigidaire, General Electric, Stewart-Warner 
ir Crosley;

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

! Taipgi Visokį Kiti Elektriniai Namams Reikmenys.

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

1 Tel. NEwtown 9-5969

DĖL AKINIŲ KREIPKITĖS PAS 
LIETUVIŠKĄ OPTOMETRISTĄ

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

Chicagos lietuvių sporto komiteto valdybos nariai simbolingai įteikia 
konsului Daužvardžiui po šautuvą, kaip auką Lietuvos Ginklų Fondui. Iš kai
rės į dešinę: J. Juška, A. J. Valonis, kun. A. Linkus, dr. St. Biežis, adv. J. 
Bagdžiūnas Borden ir konsulas Daužvardis.

akinių.

Dr. Jacob Kauderer
OPTOMETRIST

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



Birželio 16 d., 1939 m,

SO. BOSTON, MASS.

Prof. Pakštas Bostone
Nors Bostonas nebuvo pa

žymėtas prof. K. Pakšto ke
lionės maršrute, bet bosto
niečiai, kleb. kun. F. Vir- 
mausko pastangų dėka, vie
ni pirmųjų turėjo laimės iš
girsti profesoriaus įdomią 
kalbą. Prakalbos įvyko bir
želio 12 d., bažnytinėj salėj,, 
tuoj po pamaldų. Nors oras1 
buvo karštas, bet žmonių 
susirinko keli šimtai. Profe
sorius trumpais bruožais, 
bet įdomiai, apibūdino Lie
tuvos padarytą per 20 ne
priklausomo gyvavimo metų 
pažangą žemės ūkio, pramo
nės, prekybos, organizacijų 
ir švietimo srityse. Palygi
nimą darė, ką Lietuva turė
jo prieš karą ir ką dabar 
turi. Kultūrinėje srity Lie
tuva tikrai laimėjusi Euro
pos pirmenybę, dėl ko reikią 
labiau džiaugtis, nei laimėji
mu krepšinio pirmenybės. 
Jaunosios katalikų inteli
gentijos leidžiamas žurnalas 
„Židinys” esąs vienas rim
čiausių ir įdomiausių žurna
lų ne tik Europoje, bet gal 
ir visam pasauly. Kiekvie
nas prof, sakinys buvo įdo
mus.
r Profesorius, jausmingai 
pažymėjęs, kokius Lietuva 
nuostolius pakėlė, netekda
ma Klaipėdos uosto, pareiš
kė, kad Lietuvai likę apie 20 
kilometrų pajūrio. Lietuvio 
dvasia ir pasiryžimas negali 
būti palaužtas Klaipėdos ne
tekus. Lietuva turi įsikurti 
prie Šventosios sau naują 
uostą! Jis atvykęs judinti 
visus Amerikos lietuvius, 
kad visi visomis savo pajė
gomis stotų darban ir įreng
tų Lietuvai naują, modernų 
uostą. Kaip prieš 20 su vir
šum metų jis trimitavęs ir 
kėlęs amerikiečius lietuvius 
kovon už Lietuvos nepri
klausomybę, taip dabar jis 
keliausiąs skersai ir išilgai 
per lietuvių kolonijas, šauk
damas visus lietuvius stoti 
prie didžio darbo — įrengti 
Lietuvai naują uostą! Kaip 
pirmas tikslas atsiektas lie
tuvio pasiryžimu, drąsumu, 
sumanumu ir darbštumu, 
taip ir šis tikslas — įrengi
mas uosto — būsiąs atsiek
tas!

Jo kalbą dažnai pertrau
kė ir palydėjo nuoširdūs plo
jimai.

Šias prakalbas suruošė 
vietos Federacijos skyrius. 
Jas vedė pirm. adv. Jankaus
kas. Be svečio, kalbėjo ir 
kleb. kun. Virmauskis apie 
reikalingumą finansinės pa
ramos Pasaulinės Parodos 
lietuvių komitetui. Kvietė 
pirkti ženklelius. Jų ir par
duota.

Parapijos piknikas
Šv. Petro lietuvių parapi

ja ruošia tik vieną pikniką 
metuose, bet už tai tas pik
nikas savo gausingumu ir 
įvairumu atstoja daugelį ki
tų piknikų. Šiemet parapijos 
piknikas įvyks birželio 18 d., 
Munchbacks darže, Roslin- 
dale, Mass. Ruošiama įdomi 
programa. A.

NEW HAVEN, CONN.

Šaulių žvaigždė kun. Pankui
Birželio 18 d. parapijos 

metiniam piknike, Sea Cliff, 
Morris Cove., Conn., bus ne
paprastas įvykis. Lietuvos 
gen. konsulas J. Budrys 
įteiks mūsų klebonui kun. 
Matui Pankui Šaulių žvaigž
dę, kurią jam paskyrė Šau
lių Sąjunga už jo aukas ir 
pasidarbavimą lietuvių tau
tai.

3:30 vai. popiet įvyks gra
ži ir turininga programa, ku
rioje dalyvaus šv. Kazimie
ro par. choras, ved. varg. A. 
Kripienės; programai vado
vaus kun. dr. Antanas Bru
žas iš Altamont, N. Y. Da
lyvaus mūsų miesto majoras 
John W. Murphy, kun. dr. 
Jonas Starkus ir kun. J. Va- 
lantiejus iš Waterbury, 
Conn.

Kun. Matas Pankus gimė 
1883 m. birželio 26 d. Kuršė
nuose, Šiaulių apskrityje. 
Mokslus ėjo Lietuvoje ir bai
gė Kauno,seminariją. Įšvęs
tas į kunigus 1906 m. birže
lio 30 d. Scranton, Pa. J. E. 
vysk. Edw. Hobem. Vikaru 
buvo šiose parapijose: May- 
field, Pa. ir Forest City, Pa. 
1911 m. paskirtas vikaru pas 
kun. J. Saurusaitį į Water
bury, Conn.; trumpą laiką 
ten išbuvęs, paskirtas klebo
nu į šv. Jurgio par., Bridge
port, Conn., kur išbuvo 25

metus. Per tą laiką pastatė 
gražią bažnyčią, sutvarkė 
sėkmingai visą parapijos 
nuosavybę, daug pasidarba
vo pakelti lietuvių vardą ki
tataučių tarpe, rūpinosi jau
nosios kartos lietuvišku iš
auklėjimu, palaikė katalikiš
kas draugijas. 1936 m. bir
želio 3 d. J. E. vysk. Maurice 
F. McAuliffe paskyrė jį kle
bonu į šv. Kazimiero parapi
ją, New Haven, Conn., kur 
sėkmingai dirba 3 metai. 
Šiemet kun. M. Pankus mini 
savo 33 metų kunigystės su
kaktį.

Šia reikšminga proga svei
kinam kleboną kun. M. Pan
kų ir linkim tvirtos sveika
tos, kad galėtų ilgus mete
lius dirbti Kristaus vynyne 
ir tautos labui. Džiaugiasi 
mūsų kolonijos lietuviai, y- 
patingai parapijiečiai, kad 
Šaulių Sąjunga apdovanojo 
mūsų kleboną.

Birželio 29 d. 7:30 vai. 
vakare šv. Kazimiero par. 
didysis choras rengia banke
tą kun. M. Pankui pagerbti. 
Tai įvyks Hotel Garde, ne
toli stoties. Jaunimas ir vi
sa rengimo komisija nuošir
džiai kviečia visus parapi
jiečius ir apylinkės kolonijų 
lietuvius atvykti į šį banke
tą. Jau yra prisižadėję 
daug žymių svečių dalyvau
ti. Kurie norėtumėt įsigyti 
bilietų, kreipkitės pas choro 
narius, nes visi juos platina. 
Bilietų kaina $1.50. Visi, ku
rie manot dalyvauti, būtinai 
iš anksto bilietus nusipirkit.

pakelti bėgdami iš savo na
mų. Jo kalba tikrai sujaudi
no klausytojus. Svečias tam 
tikslui paaukojo $5. Po to 
sekė eilė aukotojų: po $10 
— Lithuanian Merchants’ 
Association; Liet. Amer. 
Pašelp. Klubas; po $5 — 
adv. M. M. šlikas, Vyt. Sta
šinskas, F. Pūkas, A, žvi- 
gaitis, A. Kaniušis; $3 — K. 
Dryža; $2.50 — Ant. Džikas 
(Radio garsintojas); po $2 
J. S. Reinis, F. Matukas; po 
$1 — J. Lazdauskas, K. Ge
ležėlė, A. Yakonis, J. Gustis, 
A. Tvaranavičia, P. Mikala
jūnas, J. Rutkauskas, F. 
Jankauskas, J. Kruzinskas; 
po 50 c. — M. Gustaitis ir K. 
Vidikauskas. Ginklų Fondui 
aukojo K. Dryža $3 ir P. Mi
kalajūnas $5. Aukos pabėgė
liams ir ginklų fondui dar 
bus priimamos iki birželio 
30 d. Po to visos aukos kar
tu bus išsiųstos į Lietuvos 
Konsulatą. Aukas galima į- 
duoti Liet. Bizn. ir Prof, są
ryšio sekr. P. Staniškiui ar
ba komisijos nariams: F. 
Pūkui, J. Lazdauskui, J. Tri- 
bului, G. Gudziui, Dalbukui, 
A. Tvaranavičiui. Pakvitavi
mai išduodami už kiekvieną 
auką. Mums reikia vieningai 
veikti ir dosniai pasirodyti.

P. Staniškis, rašt. 
653 N. 11th St.

HARRISON-KEARNY, N. J.

CHICAGO, ILL.

suvažiavi- 
„Amerikos 
Komiteto”

Lietuvos

Sporto komitetas aukoja 
Lietuvos šauliams po 

šautuvą
Šiemet birželio 22 — 25 d. 

Kaune įvyks Lietuvos Šau
lių Sąjungos jubiliejinis 20 
metų sukakties 
vimas. šia proga 
Lietuvių Sporto 
valdyba nutarė
šauliams paaukoti po šautu
vą. Dovanojo J. Juška, A. 
Valonis, kun. A. Linkus, dr. 
St. Biežis, adv. Jonas Bag- 
džiūnas Borden. Komiteto 
valdybos nariai sumokėjo 
konsului atitinkamas sumas, 
kurios bus pasiųstos Lietu
vos Šaulių Sąjungai nupirk
ti šautuvus, kurie bus įteik
ti jubiliejinės šventės metu 
Kaune. Komitetas šia proga 
taipgi padovanojo Šaulių 
Sąjungai imponuojančią tro- 
feją.

Gegužės 21 d. D. M. S. pa
rapijos choras, ved. F. Hode- 
liui, surengė gražų koncer
tą, kuriame ir Patersono 
choras dalyvavo. Chorai, 
kaip viet., taip ir Patersono, 
gražiai sudainavo. Žmonės 
buvo patenkinti. Varg. su 
choru labai dėkingas kun. 
Kintai ir jo chorui, varg. V. 
Justui už dalyvavimą mūsų 
koncerte. Tariam širdingą 
ačiū komp. Žilevičiui už 
akompanavimą dainoms.

Atsilankė kunigai Vaice
kauskas, Bubąs, Kinta ir Ke
mėšis, komp. Žilevičius su 
žmona.

Koncertas buvo gražus, 
tik žmonių nedaug atsilankė.

Korespondentas.

ir

PHILADELPHIA, PA.

Nepamainoma Atsakomybė
Mes Egzaminuojame Akis ir 

Išrašome Receptą, 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

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

netoli Manhattan

Lcoskltc perstatyti Jums 
Vėliausių Pavasarinių Madų 

Vyriškas Skrybėles ir Reikmenis.

Mes laikome visų 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 7 d. lietuvių tau
tinėje salėje įvyko Klaipėdos 
pabėgėliams šelpti prakal
bos. Dėl šilimos ar dėl kitų 
priežasčių, žmonių suėjo ne
daug, bet labai dosniais ge
ram tikslui pasirodė. Vaka
rą atidarė dr. G. Gudze (Gu- 
dzevičius), Liet. Bizn. ir 
Prof. Sąryšio pirm. Adv. M. 
M. Šlikas trumpais žodžiais 
nusakė nukentėjusių klaipė
diečių lietuvių padėtį ir sa
kė, kad turime savuosius at
jausti ir prisidėti, jei ne su 
didesne, tai bent su maža 
auka. Pats tam tikslui tuo
jau davė $5.

Svečias kalbėtojas, nese
niai atvykęs iš Lietuvos, Vy
tautas Stašinskas, Lietuvos 
Gen. Konsulato atašė, buvo 
priimtas su entuziazmu. Pir
miausia jis perdavė geriau
sius linkėjimus ir sveikini
mus Philadelphijos lietu
viams nuo gen. konsulo J. 
Budrio. Jis nuosekliai at- 

i vaizdavo visus kentėjimus, 
kuriuos klaipėdiečiai turėjo

,. L. Vyčių seimas
L. Vyčių 27 metinis sei

mas įvyks rugpiūčio 6 — 8 
d.d. Kearny, N. J. Rengimo 
komisiją sudaro vietinė L 
Vyčių 90 kuopa. 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. Savickaite.

CHORAMS IR VEDĖJAMS

Juozas A. Remeika, A. B. Gimė 1914 
m. liepos mėn. 15 d. Harrison, N. J. Tė
vai — Jonas M. Remeika ir Viktorija 
Pavilionytė, kilę nuo Alytaus. Iš 6 vai
tui Juozas 5-tas. Kūdikystėje Juozas 
sirgo sunkia liga ir buvo išgydytas ste- 
b’Thi. Juozo tėvelis mirė 1918 metais. 
Motina, likusi našlė, sunkiai dirbo ir 
sėkmingai tvarkė šeimos reikalus, iš- 
auklėdama pavyzdingą šeimą.

1931 m. Juozas baigė Park Grammar 
School, kurioje jis pasižymėjo dideliu 
stropumu, punktualumu ir buvo vienas 
iš tų, kurie gavo pagyrimą už gražų 
raštą. Nuo 1931 iki 1935 metų jis lankė 
Don Bosco Institute. Šioje mokykloje 
Juozas įsigijo didelį palinkimą į poezi
ją, piešimą ir turėjo progos pastatyti 
savo sukurtą dramą: „Ali for Gold”. 
Mokyklą užbaigė kaip klasės pirminin
kas ir 1935 m. įstojo į Marianapolio ko
legiją. Kolegijoje Juozas buvo geras 
choristas, aktyvus spaudos narys ir pa
rašė komediją „Lietuviški juodukai”. 
Jis moka skambinti gitara „cowboy” 
dainas ir rašo poeziją. Ilgiausias jo ei
lėraštis „Bert” turi 1000 eilučių.

Baigdamas kolegiją, Juozas parašė 
diplominį darbą „Charles Dickens and 
Social Reform”, kurią profesoriai J. A. 
Bourdow, M.A. ir kun. K. Urbonavičius 
įvertino „labai gerai”.

Juozo ateities planų motto: „Klausy
damas Dievo ir Bažnyčios įsakymų, ei
siu, kur Dievas šauks”.

Lietuvos. Tai yra lietuviškoj 
rašto audeklas, kuriuo bus 
ištiestos Lietuvių Kambario 
sienos. Jokios kitos tautos 
kambarys neturės tokio vi
daus įrengimo.

Lietuviai turi sukelti dar 
$1,500 pirm negu darbas ga-1 
lės būti pradėtas, o likusį 
tūkstantį paskiau galės su
kelti.

Pittsburgho lietuviai pasi
ryžę naujomis jėgomis imtis 
papildyti savo Kambario į 
Fondą. Komitetas ruošia va- Į 
jaus planus.

Vietos lietuviai ir plačioj 
Amerikos mūsų visuomenė > 
dar kartą prašoma ištiesti 
ranką ir pagelbėti lietuviams 
baigti savo Kambarį - tą 
amžiną paminklą mūsų tau
tai didelėje kultūrinėje įstai
goje — Mokslo Katedroje.

K. S. Karpius.
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choro narių skaičių.
Konstancija Skelly, 

Centro sekretorė.

PITTSBURGH, PA.

Bet tos sumos nuskirtos bu
vo prieš 10 ar 12 metų.

Pasikalbėjus su ponia 
Mitchell, Tautinių Kambarių 
reikalų vedėja, štai kas pa
aiškėjo:

Kambario vidaus įrengi
mui planus — sienų ištaisy
mą, baldus ir t.t. — paruošė 
Lietuvoje. Gavus tuos pla
nus, pradėta teirautis, kiek 
įrengimas kaštuos. Mat, dar
bą atlieka Amerikos darbi
ninkai ir vietiniai kontrak- 
toriai. Gavus iš kontrakto- 
rių Lietuvių Kambario įren
gimo apkainavimą, pasirodė, 
kad darbas atsieis apie $7,- 
500.

Ponia Mitchell sako, kad 
neužilgo bus pradėtas rengti 
ir Lietuvių Kambarys. Kai

Lietuvių Kambariui reika
linga dar 2,500 dol.

Atsilankius Pittsburghe, 
pirmutinė mintis į galvą už- 

•'eina: pamatyti Lietuvių 
Kambarį Mokslo Katedroje 
(Pittsburgho Universitete).

Jau apie 10 metų, kai A- 
merikos lietuviai žino apie šį 
kambarį ir daugelis pavienių 
ir organizacijų prisidėjo sa
vo aukomis to kambario į- 
rengimui paremti.

Atsilankius Mokslo Kate
droje, kurios virš 40 aukštų 
pastatas debesis raižo, suži
nai, kad iš daugiau, kaip 201 kuri medžiaga jau atvežta iš 
tautinių kambarių keliolika 
jau užbaigta įrengti, kiti dar 
ne.

Lietuvių kambarys dar 
neįrengtas.

Kai skirstė tautoms šioje 
mokslo įstaigoje kamba
riams vietas, tą darė nužiū
rėdami pagal tautos didumą 
ir turtingunąą.

Pavyzdžiui, prancūzai, ki
nai, vokiečiai ir kitos dides
nės tautos gavo didelius 
kambarius ir joms paskirta 
buvo sukelti net iki $25,000.

Lietuvių diena
Visi kviečiami į „Lietuvių 

Dienos” iškilmes; Šiemet pa
silinksminimai bus paįvai
rinti. Įdomiausia programė
lė, gražiausios dovanėlės, o 
svečiai — garbingiausi.

12 vai. Dievo erdvioj sa
lėj, pačioj gamtoj, iškilmin
gas mišias atlaikys kun. V. 
Abromaitis. Pamokslą visi 
išgirsite, nes bus garsiakal
biai. Tuoj po pamaldų eisim 
visi pasistiprinti.

Po pietų apie 4 vai. prasi
dės visokį žaidimai, pasi
linksminimai, šokiai su gera 
muzika ir t.t. Adv. Schultz 
vadovaus sporto rungtynėse 
;r žada visus nustebint savo 
programos numeriu. Daly
vaus ir garbinga viešnia iš 
Lietuvos, panelė M. Baronai
tė, tautiškų šokių mokytoja. 
Bus dar daugiau įžymių 
apie kuriuos kitą kartą pra
nešiu. Pirmą kartą taip gar
bingai iškilmingai švęsime 
Lietuvių Dieną, todėl nori
me, kad kiekvienas šios apy
linkės tėvynę mylįs lietuvis 
atvažiuotų į sesučių parką 
ir kartu su visais pasilinks
mintų, pasigėrėtų, pasi
džiaugtų garbingais svečiris 
ir viešnia.

Kurie neturite savo auto
mobilių, prašom važiuoti 
tramvajum iki Grove Road 
stoties. Ten lauks jūsų auto
busas ir be atlyginimo jus 
nuveš į pikniko vietą.

Rengėjas.

Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS - 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street, 
Harrison, N. J.

Seymour’s
Geros Vertės Specialiai Šiam Mėnesiui

3 dia vestuvių 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.

......... $6.01)

.75 
1.75 
1.00 
2.75 
2.49
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Gegužės mėnesį išsiunti
nėjau visiem chorams Chorų 
Sąjungos konstituciją ir apie 
antrąjį seimą. Kurie chorai 
rega vote, malonėkite man 
pranešti.

Chorų Sąjungos antrasis 
seimas įvyks š. m. rugsėjo 
U d. Maspethe, N. J., V. J. 
Atsimainymo parapijoje, kur 
klebonauja Kunigų Vienybės 
pirm. kun. J. Balkūnas, o 
vargon. yra muz. Visminas.

Brooklyno ir New Jersey 
chorų provincijos smarkiai 
veikia, kad antrasis chorų
sąjungos seimas tikrai būtų Lietuviams, kaip vienai iš 
sėkmingas. Rinkite delega- mažųjų tautų, kambarys pa
tus į seimą pagal konstitu- ' skirta mažas. Kelios Kelios 
ciją. Chorai, kurie dar nepri-, kitos tautos turi tokio pat 
siuntė metinio mokesčio $1,. didumo kambarius. Nei vie- 
malonėkite tai padaryti na tauta negavo mažesnės 
prieš seimą. j sumos, negu $5,000.

Prašau visų chorų vedėjų! Lietuviai pernai paskirtą 
I prisiųsti man savo antrašus $5,000 sumą baigė sukelti.1

713 Grand St., netoli Graham Ave., Brooklyn

Tel.: EVergreen 8-4735

Maža Krautuvė — Mažos Išlaidos — Mažos Kainos

N Blue Si 
^Sporti 
piginta i 
* gera p 
.dinomis.



Birželio 16 d., 1939 m.

iviško 
o bus 
abario 
tautos 
io vi-

P VIETOS ŽINIOS
Apreiškimo par. jaunuoliais' 
C.Y.A. Basebolas žaista Ho- 
land parke, Cypress Hills. 
Mūsiškiai laimėjo 13:5.

laimingiausios kloties ir, se- * 
kant gerų tėvų pavyzdį, su-Į 1 

kurti gražią katalikišką lie- j 
tuvišką šeimą. į

Ten Buvęs. i

Tel. EV. 4-9672 ATSILANKYKITE
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LIETUVOS GYNIMAS
SPAUDOJE
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Seniai ir jau nekartą bu- 
į vo kalbama, kad Amerikos 
į lietuvių inteligentų pareiga 

yra ginti lietuvių tautą ir 
į Lietuvą nuo šmeižtų ir pra- 
į simanymų spaudoje. Bet ar 

yra taip daroma? Berods, 
t yra ir „literatinės draugi- 
\ jos", ir „rašytojų klubai”, 

yra nemaža i advokatų, gy
dytojų, inžinierių su kolegi- 
jos ar universitetų mokslu, 

į - bet kai tenka Lietuvą 
ginti Amerikos spaudoje, tai 

: jų kaip ir nėra. Gal būt, vie
kas kitas pagalvoja: „kam 

gi aš rašysiu, tegu kas kitas 
i pasirūpina”. Taip galvojant, 
į prieitumėm ir prie tokio gal- 
į vojimo: „kam aš save gin- 

■ j siu, jei kas man ausį suka, 
Į - tegu kas kitas mane už- 

' s stoja”.
* Taigi, kad nebūtumėm pa- 

4 žiojami kitataučių, kurie ty- 
I čia ar netyčia netiksliai ką 
r parašo apie Lietuvą ar lie- 
I tuvius, tuojau rašykime ar- 
I gumentus ir redaktoriams ir 

patiems autoriams, reikalau
dami netikslumus atšaukti, 
pataisyti.

New Yorke eina mėnesinis 
žurnalukas „Events”, 1133 
Broadway. Ten šių metų ge
gužės men. laidoje įdėtas 
p. Jordan straipsnis: „Mė
mei Under the Swastika”. 
To straipsnio autorius, ro
dos, lyg ir mėgina būti beša
liškas, betgi keletas jo pasa- 
kių sudaro įspūdį, kad vien 
Lietuva kalta, o vokiečiai 
teisingi. Gerai, kad vienas 
Lietuvos bičiulių ėmė ir pa
rašė ponui Jordan’ui atitin
kamą laišką, kuriuo atitaiso
mas klaidingas informavi
mas. Panašiai turėtų elgtis 

: visi lietuviai šviesuoliai.

kos sekmadienį, birželio 18 
d. Šį pikniką rengia visos 
Brooklyno ir Maspetho lietu
vių parapijos, todėl tikima
si, kad laivas bus net su 
kaupu.

Šioje ekskursijoje bus pro
gos visiems Brooklyno lietu
viams katalikams susieiti, 
susipažinti ir susidraugauti; 
pasikalbėti apie savus reika
lus ir t.t. Raginami visi vyk
ti šia ekskursija į Rye 
Beach.

javo auto- 
važiuoti 

cove Road 
jūsų auto- 
ginimo jus 
ietą. 
Rengėjas.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS
PARAPIJOS

Štai ir parapijos ekskursi
ja laivu S.S. Cambridge į 
Rye Beach. Laivas išplauks 
10 vai. ryte iš Metropolitan 
Avė., Brooklyne, prieplau-

1-1693
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Sodaliečių veikla
Sodalietės labai gražiai 

apvainikavo Švč. Panelės 
statulą. Iškilmėse dalyvavo 
visos narės, giedodamos pri
taikintas giesmes, atlikda- 
mos pasiaukojimo aktą.

Gražiai pagerbtos ir moti
nėlės. Suruošti 
ryčiai, kuriuos 
Strumiskytė, N.
J. Gudauskaitė,
skaitė, D. Barkiūtė, N. Li- 
naskaitė.

Prie sodaliečių prisirašė 
St. Zelinskaitė, M. Lavini- 
kaitytė, Iz. Jasaitytė, B. Ma-

MASPETHO ŽINIOS

bendri pus- 
parūpino N. 
Civinskaitė, 
Pr. Vasau-

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

BAR, RESTAURANT & DANCING

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

Galėsite sužinoti įvairių informacijų apie Pasaulinę Parodą.—jūsų 
gimines senus draugus ’’r pažįstamus

SUEIKITE LIETUVE’ CENTRE 
280 Uhior Ave. Brooklyn, N Y 

Klubo Šeimininkas — JURGIS KARPUS

visomis išgalėmis
žaidimuose svarbų cibarkaitė.

Šį sekmadienį, birželio 18 plaukes, Brooklyne, 
d., sodalietės per 7:30 vai.
mišias eis bendrai prie Ko
munijos. Visos narės į salę 
kviečiamos susirinkti 7:15 
vai. ryte. ' A. V.

turi kun. J. Lau- 
Jis visur dalyvau-

Par. jaunimas dirba spor- 
!o srity 
Baseball 
vaidmenį 
rynaitis.

_ia su savaisiais.
Praeitą savaitę buvo susi

rėmimų vyresniųjų su jau
nesniųjų komandomis. Jau
nesnieji pasirodė labai „za- 
jadlūs” ir sumušė vyresniuo
sius.

Pirmos šv. Komunijos die
na jau praėjo. Nors vaiku
čių buvo ir mažai, bet, ačiū 
sesutėms, jie gražiai 
pamokyti ir prirengti.

buvo

Šv. Vardo draugijos 
rinkime nutarta susirinki
mus, vasaros sezonui — po
rai mėnesių, nutraukti ir tik 
esant labai svarbiam reika
lui šaukti susirinkimą atvi
rukais.

susi-

Sodaliečių bendro Komu
nija 
7:30

įvyks šį sekmadienį, 
vai. mišiose.

sekmadienį mūsų baž
nyčioje ryšium su ekskursi
ja, bus ši tvarka: pirmos 
mišios bus 7:30 vai. ryte, 
antros — suma — 9 vai., 
trečios — 11 vai. ir ketvir
tos — 12:15 vai. Mišparų 
nebus.

Šį

Praeitą savaitę mūsų pa
rapijoje buvo dvejos vestu
vės ir vienos laidotuvės. .Mi
rė Vincas Vaivadas. Taipgi 
buvo du krikštai.

Mūsų jaunuoliai Q. of 
C.C. birželio 11 d. ėmėsi

A.
su

PAGERBĖ

InnGegužės 28 d. Logan 
Simui ir Marijonai Butaus- 
kams, gyv. 34 Sheridan Ave., 
Brooklyne, 10 meti] vedybi
nio gyvenimo sukakties pro
ga, artimi draugai surengė 
pagerbtuvių puotą. Rengė
jos sukvietė per 150 svečių, 
kurių tarpe buvo ir iš toli
mesnių kolonijų. Išreikšta 
daug gražių linkėjimų ir į- 
teikta dovanų.

— Birželio 24 d. susituoks 
Marijona Masalytė su Jur
giu Thanhauser.

— Praeitą savaitę aplankė 
Maspethą kun. J. Jakaitis, 
MIC., kun. Vosylius, MIC., 
ir kun. Malakauskas. Kun. 
J. Varnaitis svečiuojasi pas 
savo mamytę.

— Marianapolio kolegijos 
moksleiviai grįžo namo ato
stogų.

— Šį sekmadienį įvyks lai
vu išvažiavimas. Laivas iš
plauks iš Metropolitan prie- 

10:30
vai. Bilietų dar galima gau
ti klebonijoje ir pas draugi
jų narius.

— Altoriaus draugijos iš
važiavimas į Fort Salongą 
buvo gausus ir gražus. Lie
pos mėnesį tokie išvažiavi
mai į Fort Salongą bus du: 
Brooklyno Piliečių Klubo lie
pos 16 d. ir Maspetho Pilie
čių Klubo liepos 30 d.

— S. Mogenienė, kiek sir
gusi, jau sugrįžo iš šv. Jono 
ligoninės.

— Sodalicija, choras ir 
vyčiai ruošiasi balsuoti už 
karnavalo karalaitį ir kara
laitę. Karnavalas bus rugp. 
5 — 13 d.d., Perry Ave. ir 
Hamilton PI. kampe.

saulinę parodą. Duos nuro
dymus, parūpins nakvynes,| 
automobilius svečiams. At
sakys į visus užklausimus j 
laiškais. Registruos nakvy-' 
nėms namus, svečius. Skyrių 
ves Ed. Niedzinskas. Rašyti 
laiškus galima jam adresu:1 
64-25 Perry Ave., Maspeth, 
L. I., arba skambinti telefo
nu Havemeyer 8-2236.

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

I PIRMAS LIETUVIS

CHIROPRAKTAS

OIOIOIO

PADĖKA

padėką 
Mičiulie- 
K. Dum-

INFORMACIJOS PASAULI
NĖS PARODOS REIKALU

BAIGĖ KOLEGIJĄ DR. J. VAITULIONIS

®
® REIKALAS TAISYTI 

NAMUS! — 
Šauk

Vytautas Aug. Ligmont 
birželio 7 d. baigė šv. Jono 
kolegiją, kurioje studijavo 
teisių mokslus. Vytautas 
baigė kolegiją su gerais pa
žymėjimais. Dabar rengiasi 
valstybės egzaminams ad
vokato vardui ir teisei įsi
gyti. Rep.

GYOO Iw peilio, be 
vaistų Ir be chemi 
kalų, tik su savo 
plikomis rankomis. 
Visokios ligos yra 
gydomos: vyrų 
terų ir vaikų, 
tarimai veltui.
VALANDOS: nuo 
ryte iki 8 vakare. 
Nedėldieniais ir 
Šventadieniais nuo 
10 ryte iki 1 po 
pietų.

307 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Į J. E- McKILLOP 
| Laisniuo'tą ir registruo

tą architektą

764 Manhattan Avė., ® 
Brooklyn, N. Y. | 

Tel.: EVergreen 9-5088 © 
Modernizavimui ir per- | 
taisymui jūsų namų mes | 
išsirūpiname leidimus ir © 
sudarome visus planus. | 
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®<JO1OIQ

HAVEMEYER 8-O259 
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avėnue

MASPETH. N.Y. ’ '
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NAUJOJE VIETOJE
REPUBLIC BAR & GRILL

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

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

492 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 $18.50
pirmiau kainavę $21.50 dabar $16.50
pirmiau kainavę $19.50 dabar $14.50

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

Nuoširdžiausią 
reiškiame p.p. O. 
nei, J. Šabūnienei, 
blienei ir H. Zeikuvienei už
surengimą mums puotos 1.0 
metų vedybinio gyvenimo 
sukakčiai paminėti. Taipgi 
p. O. Sidabrienei — svočiai 
už „vestuvių keiksą” ir p. 
Mičiuliui — piršliui už gėri
mus, p. Šalinskui už vedimą 
programos ir visiems daly
viams už atsilankymą, pa
reikštus mums malonius lin
kėjimus bei dovanas.

Šios netikėtos puotos su
rengimas mums paliko gilų, 
jaudinantį įspūdį, kuris vi
suomet mums primins arti
mųjų draugiškumą. Visi pri
imkite mūsų nuoširdžios pa
dėkos žodį, tikrą lietuvišką 
ačiū.

Simas ir Marijona
Butauskai.

Birž. 12 d. Maspetho lietu
vių parapija atidarė infor
macijos skyrių klebonijos 
raštinėje. Skyrius informuos 
vietinius ir atvykusius į pa-

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR
BOTTLING CO:
Krallkauskas — Savininkas

Gamintojas Geriausios Rūšies
Nesvaiginančių Gėrimų 

Pamėginkit mūsų speciali} Drink- 
Mixer TOM COLINS 

Taipgi parduoda lietuviško bra
voro alų iš New Britain

CREMO

.f 
f

:?

SOF’S
SMART SHOES

NAUJA PORELĖ

Sekmadienį, birželio 4 d., 
šv. Stanislovo bažnyčioje, 
Brooklyne, susituokė Vincas 
Šablevičius, sūnus šv. Jurgio 
parapijos gerų parapijiečių 
ir „Amerikos” skaitytojų 
Vincento ir Albinos Šablevi
čių, su Marijona Sierpinskai- 
te. Šliubą suteikė tos bažny
čios kleb. kun. M. Griglak, 
C.M., asistuojant kun. Ant. 
Petrauskui. Jungtuvių liudi
ninkais buvo net šešios po
ros jaunavedžių draugų — 
draugių, tarp kurių buvo 
jaunojo sesutė Elena, darbš
ti šv. Jurgio parapijos soda
liečių pirmininkė.

Vestuvių pokylis įvyko šv. 
Jurgio par. salėje, kur 
skaniai papuoštų stalų 
nojo tėvai pavaišino 
čius, kurių buvo arti
Kadangi p.p. Šablevičiai yra 
geri katalikai, visuomet re
mia parapiją bei dalyvauja 
jos veikloje, jų sūnaus ves
tuvės buvo labai pavyzdin
gos. Visi svečiai jautėsi pa
tenkinti jų vaišingumu.

Linkime jaunavedžiams

prie 
jau- 
sve- 
200.
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„CONNECTICUT BEST" J 
Pristato pareikalavus: sallūnanrs. 
krautuvėms, vestuvėms ir t.t.

Reikalaukite 
Sodės

91-93 Warwick

n
3“

I

j ČEVERYKAI VISAI ŠE1M AI
I ŽEMOMIS KAINOMIS •
I
į Dr. Posner's Ir
| Douglas vyrams Ir
• moterims aukštos 

rūšies če very kai 
nupigintomis 

kainomis

329 Grand Street, 
Brooklyn, 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

41.1 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

.«■

visur to vardo 
ir Alaus

St., Newark, N. J.
4* 
<$“ 
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STEPHEN AROMISKiS
(ARMAKAUSKAS)

DIDELIS AUTOMOBILIŲ IŠPARDAVIMAS
1938 Pontiac Touring Sedan ...................... ............... $595.00
1938 DeSoto Touring Sedan ......................
1938 Dodge Touring Sedan .......... ...............
1937 Packard DeLux Touring Sedan .. •...
1937 Dodge Touring Sedan .................... .....
1936 Buick Touring Sedan ..........................
1936 Oldsmobile Touring Sedan ..................

.............. 485.00

............... 565.00
............... 495.00
..............  445.00
... ........... 445.00
............... 395.00

193G Studebaker Tonriim- Sedan ............ ............. 255.00
1935 Oldsmobile Coupe DeLux .................................. 325.00

Ir daugelis kitų. Visi su (langeliu kitokiu priedų.
Geros sąlygos išsimokėjimui. Tik $75.00 įmokėjus duoda

ma išsimokėjimui per 18 mėnesių. Kiekvienam automobiliui 
duodama 30 dienu garantija.

M. BRENNER
1416T arba 1467 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel.: MAin 2-7630

ATNEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ IR GAUSIT PRIEDO AU
TOMOBILIUI NAUJUS UŽDANGALUS.

Graborius - Balzamuoto ja si
MODERNIŠKA KOPLYČIA

Lietuviams Duodame j
Išsimokėjimui |

Lengvomis Sąlygomis |
? Papuoškite savo namus naujais „Dienet Setais”, 
f Paimame senus rakandus ir juos perdirbę padaro- 
t me kaip naujus. Už nedidelį primokėjimą išmaino- 
S me naujus rakandus į jūsų senus.

GRAND CHAIR CORPORATION
į LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

| ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

t 409 Grand Street, Brooklyn, N. Y
| Tel. EVergreen 7-8451

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

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

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

56 Graliam Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 8-9441

Brooklyno Graboriai

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

423 Melropoiitan Avė.. 660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamfuytas numeris bu 

vusic 107 Union Avenue.

V

®
®
®
®

Telefonas: STagg 2-4409

A. RODZEWICZ 
(A. Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Bnleš pat Apreiškimo bažnyčią) 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pasivažinėjimams. '
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Tel. Virginia 7-4499 
ESTATE OF 

BARRY P. SHALINS 
(ŠALINS KA S) 

Vestie E. Davis, 
Licensed Mgr, 

Suteikiam garbingas 
laidotuves 

$150 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI 
84-02 Jamaica Ave.

Brooklyn, N. Y.

:occco®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®®®

Tel. Newtown 9-4464 Virginia 2-17.17
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.
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6 AMERIKA Birželio 16 d., 1939 m.' 1

Prof. K. Pakštas Kelionėje
Birželio 10 d. popiet atvy

ko prof. dr. Kazys Pakštas 
su žmona. Drauge su jais at
vyko p. Miniotienė, Lietuvos 
Banko vyr. buhalterio žmo
na, keliaunanti pas savo tė
vą Kalifornijoje. Iš uosto 
prof. Pakštas tuojau išva
žiavo į Worcester, Mass., 
pas žmonos motiną, o birže
lio 11 d. dalyvavo Mariana- 
polio kolegijos mokslo metų 
užbaigos iškilmėse, kur pa
sakė kalbą. Birželio 12 d. 
profesorius lankėsi So. Bos
tone, kur buvo kun. Virmau- 
sko svečias ir par. salėje pa
sakė prakalbą apie Lietuvą, 
jos ateities planus.

Birželio 13 d. profesorius 
atvyko į New Yorką. čia 
Fifth Ave. Hotel patalpose 
„Romuvos” klubas suruošė 
vakarienę ir draugišką po
būvį, kuriame pasidalinta 
mintimis, naujausiomis ži
niomis iš Lietuvos gyveni
mo. Birželio 14 d. prof. 
Pakštas išvyko į Philadel- 
phiją, iš kur vyks į Wa- 
shingtoną. Vėliau profeso
rius leisis į kelionę tiesiog į 
Kalifornijos universitetą, 
pakeliui sustodamas Pitts- 
burghe ir Chicagoje. Kali
fornijos universitete skaitys 
paskaitas iki rugpiūčio vi
durio. Rugsėjo pradžioje 
lankysis New Yorko apylin
kėje, dalyvaus Federacijos 
kongrese, Pas. Parodos Lie
tuvių Dienoje. Nuo to laiko 
profesorius gal galės lanky
tis tose lietuvių kolonijose, 
kur bus kviečiamas.

Romą, kur dalyvaus Tėvų 
Marijonų provincijų atstovų 
suvažiavime, kuriame bus 
renkama nauja vadovybė.

Drauge su kun. dr. Navic
ku išvyko kun. J. Jančius, 
Marijonų seminarijos vice- 
rektorius. Praeitą savaitę į 
Lietuvą išvyko provincijolas 
kun. J. Jakaitis.

LIETUVIAI LANKĖSI PAS 
ARKIV. SPELLMAN

Birželio 14 d. New Yorko 
lietuvių Aušros Vartų para
pijos delegacija iš 8 asmenų 
lankėsi pas J. E. New Yorko 
arkivyskupą Spellman, pra
šydama duoti lietuvių para
pijai lietuvį kleboną. Pasi
kalbėjimas užsitęsė 20 minu
čių.

IŠLEISTUVĖS
M. AVIETĖNTITEI

Pa

KUN. DR. NAVICKAS
IŠVYKO

Birželio 14 d. Aquitania 
laivu į Europą išvyko Ma- 
rianapolio kolegijos rekto
rius, kun. dr. Jonas Navic
kas. Pirmiausia sveikatos 
reikalu sustos Prancūzijoje. 
Vėliau aplankys Lietuvą ir

Birželio 10 d. išvyko 
saulinės Parodos Lietuvos 
skyriaus gen. komisaras M. 
Avietėnaitė, išbuvusi New 
Yorke nuo balandžio 14 d. ir 
paruošusi Lietuvos Paviljo
ną Pasaulinėje Parodoje. Su 
ja atsisveikinti Lietuvių Die
nos Komitetas birželio 8 d. 
d. Fifth Avenue Hotel patal
pose suruošė vakarienę, kuri 
praėjo labai jaukioje nuotai
koje. Vakarienės programai 
vadovavo dr. Aldona Šliupai- 
tė, L. D. Komiteto vicepirm. 
Atsisveikinimo ir p. Avietė- 
naitės įvertinimo kalbas pa
sakė gen. konsulas J. Bud
rys, kun. N. Pakalnis ir ko
miteto pirm. J. B. Laučka.

M. Avietėnaitė savo nuo
širdžioje kalboje pareiškė 
savo dėkingumą visiems 
amerikiečiams lietuviams už 
talką, už malonų pritarimą 
Lietuvos dalyvavimui paro
doje. Ji pareiškė, kad Lietu
vos Paviljonu, jai išvykus, 
rūpinsis gen. konsulas J.

T Stt 
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XAVERAS STRUMSKIS
IŠTAIGA tarnaujanti 
TEISINGAI IR MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM
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Budrys. Jai palinkėta lai-f Dabar jau ruošiamasi vys-, 
mingos kelionės, sudainuota 1----- :
ilgiausių metų.

Vakarienės programą įdo
miai praturtino artistė Ma
rijona Kižytė gražiai sudai
nuotomis dainomis ir stud. 
Viktorija Valukaitė vyku
siai paskambindama pianu 
solo.

kupo vizitacijai, kuri įvyks 
liepos 16 d. 10:30 vai. ryte. 
Choras ruošia tam tikslui 
gražią giesmių programą.

ATVYKSTANTIEMS I
PASAULINĘ PARODU

NEW YORKE

iš kitų 
ypač ne- 
didmies-

Atvykstantiems 
miestų lietuviams, 
apsipratusiems su 
čiu, sunku susirasti įvairias
vietas. Saviems žmonėms, 
lietuviams patarnauti Mas- 
petho par. raštinėje įsteig
tas informacijų skyrius. Čia 
bus nurodoma, kur galima 
gauti kambariai nakvynei ir 
teikiamos įvairios informa
cijos.

Namų savininkai taip pat 
prašomi, jeigu kuris turi 
vietos, jas užregistruoti.

Visais reikalais kreiptis: 
Ed. Niedzinskas, 64-25 Per
ry Ave., Maspeth, N. Y. ar
ba į „Amerikos” administra
ciją, 423 Grand St., Brook
lyn, N. Y.

Jubiliejinė bažnyčios 25 
m. vakarienė įvyks lapkri
čio 26 d. Šiam įvykiui atžy
mėti bus spausdinama kny
ga, kurioje bus šios parapi
jos įsikūrimo istorija, įvai
rūs sveikinimai ir biznierių 
garsinimai. Knygoje bus pa
veikslų. Parapijos dr-jų or
ganizacijos turėtų iš anksto 
pasirūpinti paveikslais. Pa
geidautina, kad žinantieji 
plačiau apie šios parapijos 
įkūrimą, praneštų komite
tui.

Yra atspausdinti gražūs 
ženkleliai su bažnyčios pa
veikslu; kas jų norėtų gauti, 
tesikreipia į k-to narius ir 
pas kolektorius. Kaina tik 
10 c.

SĄJUNGIEČIŲ DĖMESIUI

LANKĖSI

savaitę New Yorke 
Kat. Susivienymo reikalais 
lankėsi vicepirm. Karašaus- 
kas, ižd. Joneika ir sekr. 
Kvietkauskas. Ta proga sve
čiai aplankė ir „Amerikos” 
įstaigą. Susivienymas pasku
tiniu laiku laimi naujas vie
tas, gaudamas jaunimą savo 
tarpan.

AR JAU RUOŠIATĖS?

Šią

New Yorko ir apylinkės 
lietuviai maloniai prašomi 
atsiminti, kur jie bus laukia
mi liepos 4 d. Jie turi žinoti, 
kad tą dieną visi keliai ves 
į Klasčiaus parką, Maspethe, 
kur įvyks Apylinkės Lietu
vių Diena. Šiemet chorų pro
gramoje bus dainininkų ir iš 
New Jersey. Visiems bus 
malonu susitikti su savo ar
timaisiais, pasimatyti, pasi
džiaugti ir paremti savo da
lyvavimu šios apylinkės 
svarbiausius reikalus.

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Praeitą sekmadienį vaiku
čių pirma Komunija darė 
gražų įspūdį.

Po Komunijos jie turėjo 
pusryčius. Pritaikintą gražų 
pamokslą pasakė kun. K. 
Paulonis.

Moterų Sąjungos N. Y. ir 
N. J. apskrities priešseimi- 
nis suvažiavimas įvyks lie
pos 9 d., sekmadienį, 2 vai. 
popiet, šv. Jurgio par. salė
je, 207 York St., Brooklyne. 
Visas kuopas prašau atsiųs
ti atstoves. Suvažiavimą 
pradėsime punktualiai.

Brangios sąjungietės! Ju
biliejinis seimas čia pat — 
rugpiūčio 7, 8, 9 ir 10 d.d., 
Worcester, Mass. Būtų labai 
gera, kad mūsų apskrities 
kuopos jame pasirodytų ge
riausiai, tad gausiai daly
vaukime ir apskrities suva
žiavime ir seime.

S. Subatienė, 
Apskr. pirm.

PADĖKA

25 metų vedybinio gyveni
mo sukakties proga visiems 
mus sveikinusiems dėkoja
me. Nuoširdžiai dėkojame 
kun. J. Laurynaičiui už pa
tarnavimus, savo dukterims, 
žentams, sūnui, broliui Tvas- 
kui ir jo šeimai, ponams Žir- 
liams iš Linden, N. J., Ba- 
čiuskams, 24 kuopos sąjun- 
gietėms už dovanas ir linkė
jimus. Dėkojame visiems, 
kurie atsilankė į vakarienę. 
Ypatingai dėkojame p. Ka
tilienei už šeimininkavimą.

Jonas ir Aniele Tvaskai.

GREAT NECK. L. I.

Federacijos skyrius šį sek
madienį, birželio 18 d., orga
nizuoja ekskursiją. Manoma,

(kad paims autobusą, kuris 
privežtų prie laivo. Laivas 
sekmadienį išvažiuos į Rye 
Beach. Nors truputį vėlokai 
nariai nutarė surengti tą iš
važiavimą, bet, rodos, kad 
dalyvaus nemažas skaičius 
žmonių.

Girdėti, kad yra dar kele
tas vietų autobuse; jei kas 
norėtų važiuoti praleisti 
linksmai sekmadienį, prašo
me prisidėti. A. Vasiliauskas 
tvarko tą išvažiavimą, tad 
visi norintieji kreipkitės į jį.

Būtų gražu, kad mūsų di
delis ir pilnas autobusas pa
sirodytų. Taipgi šį kartą ža
da dalyvauti išvažiavime 
daugelis jaunųjų. Susitarkim 
visi ir paremkim šį parapi
jos išvažiay^ma. Pernai ne- 
važiavom, tai šiemet dvigu
bu

SĄJUNGIEČIŲ VEIKLA

Susirinkimas
Moterų S-gos 29 kp. mė

nesinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, birželio 21 d., 8 
vai. vak. Malonės visos na
rės dalyvauti. Bus renka
mos delegatės į Mot. 
seimą.

Padėka
Mot. S-gos 29 kp.

padėkos žodį Verai Gaiga
lienei už paaukotus pusry
čius Motinos Dienoje.

Rast.

S-gos

taria

žurnalas, rugpiūčio men. pa. 
baigoje išleidžia vieną spe- 
cialų numerį, skiriamą Ame. 
rikos lietuvių ■ kultūriniam 
gyvenimui. Visą reikiamą 
medžiagą, liečiančią mokyk, 
las, parapijas, chorus, drau
gijas, sportą, talentinguo
sius asmenis, ekonominį lie
tuvių gyvenimą, prašau pa
siųsti iki liepos mėn. 15-20 
d.d. šiuo adresu:

Antanas Skirius
2334 So. Oakley Ave. 
Chicago, Ill.

g

„NAUJOJI ROMUVA”

Lietuvos savaitinis ilius
truotas kultūros gyvenimo

Šv. Jono universitetą bį. 
gė lietuviai Antanas Masai- 
tis Bachelof of Arts laips
niu, Juozas J. Draugelis- 
Bachelor of Science.

33

skaičium prisidėkim.

DĖL PRAMOGOS 
„AMERIKAI”

Moterų Sąjungos 29 
surengtam kortavimo vaka
rėly labai gražią rankų dar
bo apykaklę paaukojo Jieva 
Milukienė, o išlaimėjo p. U. 
Mikulskienė. Visoms sąjun- 
gietėms, prisidėjusioms prie 
šios pramogos, širdingai dė
kojame.

„Amerikos” adm.

MIRĖ

kp.

Stepas Mačėnas, gyv. E. 
132 St., Bronxe, mirė praei
tą savaitę, palaidotas birže
lio 12 d. Velionis buvo vie
nas stipriausių New Yorko 
Aušros Vartų par. rėmėjų. 
Prieš 2 savaites mirė jo 
žmona.

Birželio 14 d. 6 vai. ryte 
mirė Mykolas Stakėnas, gy
venęs 212 Elderts Lane, 
Cypress Hills. Kūnas pašar
votas Shalins-Šalinsko lai-1 
dojimo įstaigoje, 8402 Ja- į 
maica Ave., Woodhavene.' 
(Jamaica linija važiuojant 
reikia išlipti Forest Park
way stotyje).

Laidotuvės šeštadienį, bir-, 
želio 17 d., 10 vai. ryte iš 
Angelų Karalienės par. baž
nyčios į šv. Jono kapines.

REIKALINGA
16-kos šeimynų apartmen- 

to prižiūrėtojas. Aliejumi 
apšildymas. Vyras galėtų 
uždarbiauti kitur, o žmona 
prižiūrėti namą. Dykai 3-jų 
kambarių apartmentas.

Savininkas Lietuvis
Klauskite: Mr. Schoell, 

101-11 — 86th Ave., Rich
mond Hill, N. Y. (Jamaica 
Line, 102nd St. Stotis).

Virginia 7-3981 R.

METINE

LIETUVIŲ DIENA
ANTRADIENĮ, LIEPOS-JULY 4, ’39

Klasčiaus Clinton Parke, Maspetlie
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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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

Sventadleniala susitartu 
Tel.: EVergreen 8-0220

i

■

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

4302 FLATLANDS AVENUE

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 80. 4th STREET

Tel. STagg 2-7177

VALANDOS: 
1—3 P. P.

Ir pagal sut&rtj 
Tel.: NAvarre 8-1919

VALANDOS 
0—12 ryte 
1— 8 v&k. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-6888

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA 

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad Jie valgo tikrą 
Duoną. "GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, keiksiu 

Ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams 
Siunčia Ir | kitus miestus.

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

Lietuvišką
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Sutaupysit Pirkdami

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

Brooklyn

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS BUSIES

Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimu
AISKRYMAS gamintas namie 1S geriausios Smetonos. ALŪS 1S geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

J. GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.!

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

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

Manhattan Liquor Store

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

BROOKLYNE

i

Mes 
gai. 
jis li 
stybė 
sritį, 
ra mi 
kinga 

Kai 
sias ti. 
jungiai 
ka siel
grėsti}

pavyzdi 
įvairaus

kės mer 
kiečiai,

ir perse! 
raitojus, 
duoti ka.

čiiį garbę 
iė atėjo 
stotį ir i 
vokieti P( 
ma susta 
persekioji

Bet pri 
fina nebu 
ia turėjus 
laukose, t

meilė. Ki 
gyvenime 
itikėjynas 
8e ateitim:

264 Grand St., Brooklyn
Kampas Roebling St.

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK

TI SAVO GĖRIMUS

Daugelis 
gausingi} ( 
tavos, bet 
ako, kad t 
patenkinti. 
Pėdos, vals 
saugumo p 
fcas sąlyga 
mas iš Let 
Was. Va 
Priešaky es 
no Starkai 
čiupinėja 

norinčio


