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toju pasirinko įžymiausią 
Lietuvos mintytoją, katalikų 
šviesuomenės stipriausią 
protą — prof. Stasį Šalkaus
kį. Jo išrinkimas dar tuo 
brangus, kad jį rinko aiškios 
daugumos ne katalikų ideo
logijos žmonės; vadinasi, 
lietuvių šviesuomenėje nėra 
neapykantos kitaip mąstan
tiems žmonėms. Joje vyrau
ja teisingumo jausmas — 
pripažinti tai, kas verta pri
pažinimo.

Sveikindami prof. Šalkau
skį, suteikusį garbę ir pasi
didžiavimą visai katalikų 
visuomenei, linkime jam 
tvirtos sveikatos naujose 
pareigose.

Yra abejojančių, ar Lie
tuvos vieningo darbo vyriau
sybė, sujungusi gyvastingas 
krašto pajėgas, ilgai galės 

‘ išsilaikyti, ar ilgai truks 
Lietuvoje tikros vienybės 
nuotaika. Šioms abejonėms 
neturėtų būti pagrindo, ste
bint paskutinių dienų įvy
kius Lietuvoje, kur visur 
matyti ryžtinga veikla nebe- 
krypti į šalykelius.

Neseniai kariuomenės va
das, gen. Raštikis, spaudos 
atstovams taip pareiškė: 
„Bendrais visą valstybę lie
čiančiais klausimais visi mes 
turime būti ir būsime vienin
gi ir kovosime su visu tuo, 
kas tai vienybei trukdytų. 
Mes kariai šį reikalą ypatin
gai akcentuojame todėl, kad 
jis liečia mums pavestą val
stybės ir tautos saugumo 
sritį, ir todėl juo rūpintis y- 
ra mūsų tiesioginė ir atsa
kinga pareiga”.

Kai taip kalba svarbiau
sias tikros tautinės vienybės 
jungiamasis veiksnys, neten
ka sielotis, kad tai vienybei 
grėstų artimas pavojus.

Kilnumo ir pasiaukojimo 
pavyzdžių netrūksta ir šiais 
įvairaus pakrikimo laikais. 
Visus gali žavėti vienos če
kės merginos elgsena. Vo
kiečiai, keršydami už vieno 
policininko mirtį, nubaudė 
ir persekiojo viso miesto gy
ventojus, reikalaudami iš
duoti kaltininkus. Gelbėda
ma tūkstančių savo tautie
čių garbę ir turtą, viena če- 

* kė atėjo į vokiečių policijos 
stotį ir pasisakė nužudžiusi 
vokietį policininką, prašyda
ma sustabdyti jos tautiečių 
persekiojimą.

Bet prisiėmusi kaltę mer
gina nebuvo kalta. Ji gal nė
ra turėjusi ir šautuvo savo 
rankose, bet ją vedė pasiau
kojimas ir savo tautiečių 
meilė. Kai tokių pavyzdžių 
gyvenime vis netrūksta, pa
sitikėjimas žmonijos švieses
ne ateitimi negali žlugti.

Daugelis šiemet laukė 
gausingų ekskursijų iš Lie
tuvos, bet paskutinės žinios 
sako, kad tie lūkesčiai nebus 
patenkinti. Netekimas Klai
pėdos, valstybės iždo nauja 
saugumo politika sudarė to
kias sąlygas, kad išvažiavi
mas iš Lietuvos veik neįma
nomas. Valiutos komisijos 
priešaky esanti plieninė Zig
mo Starkaus ranka stropiai 
apčiupinėja kiekvieno išvyk
ti norinčio pareiškimą ir

AMERIKOS LIETUVIŲ KATALI

KŲ VISUOMENINIO IR KULTŪ

RINIO GYVENIMO SAVAITRAŠ

TIS. EINA KAS PENKTADIENĮ.

SAVAITĖS ĮVYKIAI
Debesys Rytuose

Praeitos savaitės vidury 
ir šios savaitės pradžioje ne
ramumų debesys suplaukė 
vėl į Tolimuosius Rytus, į 
Kiniją, kur japonų interesai 
susirėmė su anglų siekiais 
ir reikalais. Anglai savo 
koncesijoje atsisakė išduoti 
japonams 4 kinus, apkaltin
tus kriminaliniame nusikal
time. Tada japonai užbloka
vo anglų valdomą teritoriją 
Tientsin mieste, apsupo ją 
elektrinėmis vielomis, kad 
niekas negalėtų pristatyti 
maisto. Anglai pareiškė di
delį protestą, bet tik žodžiu. 
Griežtesnių veiksmų bent 
iki šiol nesiimta. Japonai šią 
progą išnaudoja ir reikalau
ja, kad anglai pripažintų Ki
nijoje „naują tvarką”, nes 
kitaip japonai atsisakysią 
visiškai pripažint Europos 
interesus Kinijoje. Tientsin 
miestas modernus; jame 
apie milijonas gyventojų. 
Kinijoje anglai turi idėję sa
vo kapitalo 1 bil. 400 mil. 
dolerių; Jungtinių Amerikos 
Valstybių kapitalai ten sie
kią apie 131 mil. dol.
Dancige neramu

Dancigo vokiečiai praeitą 
savaitę ypatingai įkaitinti 
Vokietijos propagandos mi- 
nisterio Goebelso karštomis 
kalbomis. Atvykęs Goebelsas 
pareiškė, kad Dancigas bu
vo, yra ir bus vokiškas mie
stas. Jis aiškiai, nors ir at
sargiai, priminė Lenkijai, 
kad Dancigas turės būti pri
jungtas prie Vokietijos.
Jūrininkų laida

Šios šalies jūrų karo aka
demija šiemet išleido 456 
auklėtinius, įsigijusius leite
nanto laipsnius. Iškilmėse 
dalyvavęs prezidentas pa
reiškė, kad Amerika visada 
nori taikos, bet tas noras 
negali būti suprastas kaip 
silpnumo ženklas. Šiais me
tais jūrų akademija bus pa
didinta.
Greitas susisiekimas

Šiomis dienomis baigiama 
įsteigti nuolatinį pašto ir 
keleivių susisiekimą orlai
viais tarp Amerikos ir Eu
ropos. Šios savaitės pradžio
je Atlantic Clipper laimin
gai pasiekė Europos kran
tus, nugabenęs 18 keleivių. 
Jų kelionė į Paryžių, su ke
lių valandų sustojimu Por
tugalijoje, pareikalavo ma
žiau nei 48 vai.

daugumoje atsitikimų pasa
ko — ne. Neleista ir studen
tams ateitininkams atsiųsti 
nors 6 žmonių delegaciją į 
tarptautinės studentų Pax 
Romana sąjungos kongresą, 
įvyksiantį rugpiūčio gale ir 
rugsėjo pradžioje Washing
tone ir New Yorke.

Neseniai šiuos žodžius ra
šąs gavo Lietuvos verslinin
kų s-gos gen. sekretoriaus 
S. Gabaliausko laišką, ku
riuo pranešama, kad apie 
liepos 20 d. atvyksianti 20 
asmenų ekskursija, bet tiks
lių žinių žada pranešti vė
liau. Gaila, kad neturėsime 
daug svečių, bet drauge tu
rime reikšti pasitenkinimą, 
kad Lietuvoje tvirtai žiūri
ma krašto gerovės reikalų.

Trečia laivų auka
Visa spauda apgailestavo 

amerikiečių ir anglų dviejų 
povandeninių laivų tragišką 
likimą. Bet nelaimių sąrašas 
praeitą savaitę padidėjo dar 
viena skaitline — toli, Indo- 
Kinijos vandenyne nuskendo 
prancūzų karo laivyno po
vandeninis laivas „Phenix”, 
nusinešęs į dugną amžinam 
poilsiui 71 asmenį. Ameri
kiečių, anglų ir prancūzų po
vandeninių laivų žuvimas 
sukėlė daug įtarimo; dauge
lis spėlioja, kad tai paslap
tingų jėgų sabotažo darbas. 
Visų dėmesys krypsta į Vo
kietiją, bet ten visa spauda 
nepaprastai apgailestauja 
dėl povandeninių laivų nelai
mių ir reiškia visos tautos 
užuojautą nukentėjusiems 
laivynams ir žuvusių šei
moms.
70 metų sukaktis

Praeitą savaitę įžymus 
muzikas, kompozitorius Ri
chard Strauss sulaukė 70 
metų sukakties. Ta proga į 
Vieną buvo atvykęs Hitleris 
ir suruošė kompozitoriaus 
garbei vakarienę.
Bombos Palestinoje

Nė vieną savaitę Palesti
noje nėra ramybės. Neramu 
buvo ir praeitą savaitę; ke
liose vietose sprogo bombos, 
užmušdamos 18 arabų. Kal
tė metama žydams, bet šie 
nurodo, kad tai pačių arabų 
darbas, turįs tikslą sukelti 
arabuose dar didesnį nepasi
tenkinimą žydais. Visoje 
Palestinoje ruošiamas arabų 
milžiniškas protestas prieš 
žydus ir anglus.
Žudosi buvę vadai

Prahoje nusižudė Vacla- 
vas Johanis, buvęs Čekoslo
vakijos socialdemokratų par
tijos vadas, ministerių tary
bos narys. Jis nusižudė su
žinojęs, kad vokiečių nacių 
vadovybė norinti jį suimti.

Albanijos keliai
Šią savaitę italų užimtoje 

Albanijoje lankosi Italijos 
kariuomenės štabo viršinin
kas, maršalas Badoglio, ku
rio pagrindinis tikslas susi
pažinti su Albanijos padėti
mi ir sudaryti planus prave
sti naujus kelius, kurie būtų 
naudingi kariniems reika
lams. Albanijoje greitai or
ganizuojama nauja kariuo
menė, turėsianti 6 divizijas.
Perkėlė palaikus

Kinijos vyriausybė nutarė 
apsaugoti savo buvusio im
peratoriaus Džengis Kano 
palaikus, perkeldama juos iš 
dabartinio pasienio tolyn, į 
Kinijos gilumas, kur negre
sia japonų užėmimo pavojus. 
Palaikų pergabenimas atlik
tas atitinkamomis iškilmė
mis.
Pritaria Popiežiaus planui

Vengrijos valdytojas Hor- 
thy, protestantas, šiomis 
dienomis pareiškė, kad jis 
visa širdimi pritariąs Popie
žiaus Pijaus XII planui tai
kai išlaikyti. Horthy pažy
mėjo, kad Popiežiaus pasiū
lymas sušaukti didžiųjų val
stybių pasitarimą ginčija
miems klausimams išspręsti 
esąs geriausias ir vienintelis 
kelias taikai apsaugoti.

Prof. Šalkauskis ■ Vytauto D. Universiteto Rektorius
BUVUSIAM TEISĖJUI PA

SKIRTAS KALĖJIMAS

New York. — Federalinio 
apeliacijų teismo buvęs vyr. 
teisėjas Martin T. Manton, 
pripažintas kaltu ėmęs ky
šius ir tuomi žalojęs teisin
gumą, nuteistas 2 metais ka
lėjimo ir 10,000 dolerių pa
bauda. Jis mano kreiptis į 
aukštesnį teismą, nurodyda
mas, kad jis nekaltas ir to
dėl neteisingai pasmerktas.

LIETUVOS SAVANORIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Kaunas. — Birželio 8 d. 
Kaune įvyko Lietuvos sava
norių sąjungos atstovų su
važiavimas, į kurį apsilankė 
min. pirmininkas gen. J. 
Černius, krašto apsaugos 
ministeris Musteikis ir daug 
kt. Savanoris-kurėjas minis
teris pirmininkas gen. Čer
nius, sveikindamas suvažia
vimą, pareiškė, kad yra ma
lonu susitikti su nepriklau
somybės kovų dalyviais. 
„Tuomet neklausėm koks 
priešas Lietuvą puolė; tuos 
laikus su pasididžiavimu mi
nime. Praėjo kovų laikas ir 
prasidėjo valstybės gyveni
mas. Mes buvome liudytojai 
viso to ir matėme kaip pra
sidėjo visuomenėje skirsty
masis, prasidėjo lietuvių 
prieš lietuvius intrigos ir 
tarpusavio bružavimasis. 
Mums iš šalies žiūrint atro
dė, kad kažkas yra negera. 
Tačiau po ilgų bandymų, ne
žiūrint kai kurių gal ir ne
pasisekimų, Lietuva vistiek 
ėjo pirmyn ir darė viską sa
vo atstatymui. Šiandien mes 
esame tokioje būklėje, jog ir 
savo kaimynams esame rei
kalingi, kaip nepriklausoma 
valstybė. Tačiau šitoji ne
priklausomybė gali būti tik 
tada išlaikyta, kai visa lie
tuvių tauta bus pasirengusi 
gintis, kada kiekviename 
kaime, kiekviename miške
lyje, pelkėje ir namelyje bus 
ginklas nukreiptas prieš už
puoliką. Per amžius gyvena
me šitame Europos kampe. 
Kitur niekur mes neturime 
kur eiti. Čia laisvėje gyven
dami, mes laisvę ir ginsim”.

Suvažiavimą aplankęs Res
publikos Prezidentas, sutik
tas entuziastingomis ovaci
jomis, savo kalboje pasakė, 
kad nors esame kovose dėl 
nepriklausomybės gavę ir 
skaudžių smūgių, tačiau gy
venome toliau, turime rūpin
tis rytojumi ir nereikia nu
stoti drąsos ir tikėjimo. Jei 
reikės ginti kraštą, tai sava
noriai bus vadai, kurie vado
vaus jaunajai kartai.

Į savanorių sąjungos val
dybą išrinkti seimo narys 
Viliušis, Matulevičius, Py
ragius, Ruseckas, Kiaunis, 
Gužas, Kalnėnas, Kareckas, 
Čepas, Narbutas, Gaidelis, 
Mačiuika, Karutis, Liepinai- 
tis ir Variakojis. Kandida
tais: Sliesoraitis, Kažu- 
kauskas ir Rasčius.

— A. Panemunės valse., 
Pakalniškių km. sudegė ga
rinis B. Janulyno malūnas 
su visais įrengimais ir maši
nomis.

ISPANIJA BŪSIANTI 
NEUTRALI

Paryžius. — Ispanijos pa
siuntinys Prancūzijos vy
riausybei pareiškė, kad, ka
ro atsitikime, Ispanija bū
sianti visiškai neutrali. Tas 
pats atstovas pareiškė, kad 
Ispanijos vyriausybe atsisa
kė pasirašyti karinės sąjun
gos sutartį su Italija ir Vo
kietija.

Ispanijos vyriausybė pra
šo ko greičiausiai grąžinti 
Ispanijos auksą, kurs yra 
padėtas Prancūzijos banke 
nuo pat pilietinio karo pra
džios. Auksą grąžinti Pran
cūzija yra pasižadėjusi ir 
tuo reikalu yra pasirašiusi 
sutartį. Prancūzijos astovas 
Ispanijai, maršalas Petaine, 
ragina savo vyriausybę išpil
dyti savo pasižadėjimą, nors 
jis ir nebūtų palankus pran
cūzams.

LANKOSI BRAZILIJOS
KARIUOMENĖS VADAS

Washington. — Šią savai
tę atvyko Brazilijos kariuo
menės štabo viršininkas, 
gen. Monteiro. Pirmiausia 
svečias aplankė jūrų karo 
akademiją Annapolyje, kur 
jis priimtas labai iškilmin
gai. Iš ten Brazilijos kariuo
menės vadas atvyko į Wa- 
shingtoną. Svečias viešės 
apie 20 dienų.

Savo atsilankymu gen. 
Monteiro atsidėkoja Brazili
jos štabo viršininko, gen. 
Marshall, atsilankymą.

Tiesiamas Geležinkelis į Šventosios Uostą
Kaunas. — Geležinkelių 

vadovybė ir savanorių dar
bo talka pradeda tiesti gele
žinkelio liniją iš Darbėnų 
stoties į Šventosios uostą.

Šventosios miestelio žve
jų uostas gilinamas ir ruo
šiamasi, kad į jį galėtų 
įplaukti ir šiek tiek didesni 
laivai.

J. A. V. PROTESTAS 
JAPONIJAI

Washington. — Valstybės 
sekretoriaus Hull įsakymu, 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių atstovybė Japonijos so
stinėje, Tokio, pareiškė Ja
ponijos vyriausybei protes
tą ryšium su japonų orlaivių 
bombardavimu amerikiečių 
nuosavybių Kinijoje ir kito
kiu kenkimu amerikiečių in
teresam Kinijoje.

Šio protesto pranešimo 
proga viešai paskelbta, kad 
nuo japonų įsiveržimo į Ki
niją pradžios japonai yra 
padarę daug nuostolių ame
rikiečių turtui ir asmenims; 
ypač tie nuostoliai dideli dėl 
orlaivių bombardavimų.

New Yorko valstybėje iš
leistas įstatymas, kad kiek
vienas daktaras, sužinojęs 
ligonį, turintį vėžio ar pana
šią ligą, turi tuojau pranešti 
valstybės sveikatos komisą* 
rui.

VOKIETIJA SIUNČIA KA
RIUOMENĘ PASIENIN

Paryžius. — Čia pasiekė 
žinios, kad šią savaitę Vo
kietijos vyriausybė nutarė 
siųsti į Prancūzijos pasienį 
100,000 naujos kariuomenės, 
kuriai pavesta saugoti vo
kiečių tvirtoves. Taip pat 
esąs pastebėtas didesnis vo
kiečių kariuomenės judėji
mas Lenkijos-Slovakijos pa
sienyje, kur daromas tinka
mas pasiruošimas galimam 
karui su Lenkija.

Jei kiltų vokiečių-lenkų 
karas, Vokietija, kaip žino
vai sako, stengtųsi užimti 
pirmoje eilėje Sileziją ir tuo- 
mi atimti turtingas lenkų 
anglies ir geležies kasyklas.

Berlyne šiuo metu ypatin
gai domimasi derybomis 
Maskvoje, kur Anglijos, Ru
sijos ir Prancūzijos atstovai 
tariasi dėl bendros trilypės 
gynimosi sąjungos. Lenkijo
je daug vilčių dedama į An
glijos ir Prancūzijos pažadė
tą paramą. Be to, Lenkijoje 
esą keliolika tūkstančių pa
bėgusių čekų, kurie tik lau
kia progos kariauti prieš 
vokiečius.

PASKYRĖ AUKŠTUS 
MOKESČIUS

New York. — Miesto ta
ryba šią savaitę sekantiems 
metams paskyrė aukščiau
sius mokesčius nuo nuosa
vybių. Įvairių nuosavybių 
savininkai turės mokėti mie
stui po 2 dol. 82 et. nuo šim
to dol. nuosavybės vertės pa
gal miesto įkainavimą.

ROOSEVELT NEKALBA
APIE TREČIA TERMINI

Washington. — Eiliniame 
pasikalbėjime su spaudos at
stovais prezidentas Roose
velt buvo užklaustas, ar jis 
sutiks būti kandidatu tre
čiam prezidento pareigų 
terminui. Prezidentas į šį 
klausimą visai neatsakė ir 
patarė paklaususiam repor
teriui... atsistoti į kampą.

Prezidento tylėjimas tre
čio termino klausimu ypatin
gai jaudina respublikonus, 
kuriems labai svarbu iš ank
sto nujausti, kas bus demo
kratų kandidatas sekančiuo
se prezidento rinkimuose, 
kurie bus 1940 metais, kad 
jie galėtų pasirinkti iš savo 
tarpo tinkamiausią ir stip
riausią kandidatą.

Washington turgavietės 
New Yorke patarnautojai 
reikalauja, kad jų darbo va
landos būtų sumažintos iki 
40 vai. į savaitę. Iki šiol dir
bo 54 vai.

Per pirmąsias 47 dienas 
Pasaulinę Parodą New Yor
ke aplankė 5,660,868 žmo
nės.

Liepos 1 d. bus išduoda
ma automobiliams leidimai 
1939 metų antrai pusei. Ap
likacijos jau dabar išduoda
mos leidimų įstaigose.

Kaunas. — Šiomis dieno
mis Vytauto Didžiojo Uni
versiteto profesoriai rinko 
naują vadovybę. Per daugelį 
metų universiteto rektorium 
buvo prof. M. Roemeris, įžy
mus teisininkas.

Nauja universiteto vado
vybė išrinkta tokio sąstato: 
prof. Stasys Šalkauskis — 
rektorium, prof. A. Purenąs 
ir prof. P. Jodelė — prorek
toriais, prof. V. Mykolaitis 
— sekretorium.

Naujasis rektorius, prof. 
Šalkauskis, yra teologijos 
filosofijos fakulteto profeso
rius, dėstąs filosofinius ir 
pedagoginius dalykus. Jis 
gimė 1886 m. Ariogaloj. Au
go Šiauliuose, kur jo tėvas 
buvo gydytoju ir kurį laiką 
ėjo miesto burmistro parei
gas. Gimnaziją baigė Šiau
liuose. Teisės ir ekonomikos 
mokslus baigė Maskvos uni
versitete. Kurį laiką Rusijo
je buvo advokatu; teko jam 
būti ir prokuroro pareigose. 
Karo metu dirbo lietuvių 
draugijose, o 1916 metais iš
siųstas į Šveicariją’, kur dir
bo generaliniame komitete 
nukentėjusiems nuo karo lie
tuviams šelpti. Šveicarijoje 
studijavo pedagoginius ir fi
losofinius mokslus, kuriuos 
baigė 192į’Mf gaudamas fi
losofijos daktaro laipsnį.

Prof. Šalkauskis yra para
šęs ištisą eilę mokslo veika
lų, kurie suteikė jafia moksli
nį pripažinimą ir užsienyje. 
Vytauto D. universitete dir
ba nuo pat jo pirmų dienų. 
Visų mokslininkų ir studen
tų nepaprastai mėgiamas ir 
mylimas, kaip nuoširdus 
mokslininkas, gilus mintyto- 
jas, visiems prieinamas, tik
ras džentlemenas. Visą laiką 
aktyviai dalyvavo katalikų 
organizacijose. 1927 — 1930 
m. buvo Ateitininkų Fede
racijos vyr. vadu; jis yra 
parašęs ir pagrindęs ateiti
ninkų principus ir pareigas. 
Kurį laiką buvo „Židinio” 
žurnalo vyr. redaktorium. 
Dažnai ir gausiai bendradar
biauja katalikų spaudoje.

Mirus prel. A. Dambraus
kui, prof. Šalkauskis išrink
tas L. Katalikų Mokslo Aka
demijos pirmininku, kurio 
pareigas ir dabar eina. Jo 
išrinkimas universiteto rek
torium — vyriausiu tvarky
toju yra garbė ir pačiai auk
štojo mokslo įstaigai, ku
riai tvarkyti ir vadovauti 
prof. Šalkauskis atiduos sa
vo geriausias pajėgas.

ŠAULIAI PERKA 
ORLAIVIUS

Kaunas. — Lietuvos šau
lių aviacijos skyrius šiomis 
dienomis nusipirko du nau
jus orlaivius. Dabar šauliai 
turės kelis orlaivius.

— Dusios ežere per žiemą 
gyveno žmonių maitinamos 
10 gulbių, kurios išaušus pa
vasariui pasklido po apylin
kės ežerus, susiporavo ir 
pradėjo vaikus perėti. Gam
tos mylėtojai labai džiaugia
si šiais gražiais ir retais 
paukščiais.
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Turtinga mūs žemė, nors aukso ir nėra — 
Juk auksas atšaldo jautriausias širdis, 
Čia auksą atstoja platieji arimai, 
Čia dobilo žemė. Artojų šalis’...

Rami mūsų žemė, kai dainos nutyla, 
Ir apgaubia pievas svajinga naktis.
Ramu tada sielai. Ji, rodos, pakyla... — 
Čia dobilo žemė! Ramybės šalis...

Kaip linksma šioj žemėj. Kukuoja gegutės... 
Lakštutė nelaukia, kol rytas prašvis, 
Jos čiulbesiai dingsta dainoj mūs sesučių, 
Čia dobilo žemė. Dainų čia šalis!...

Graži mūsų žemė, papuošta bijūnais — 
Žaliuojančios rūtos vilioja akis, 
Čia vargas bedalis, čia vargas klajūnas, 
Čia dobilo žemė. Svajonių šalis!...
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Maža mūsų žemė... Bet kiek joj troškimų! 
O prakaito, darbo, daugiausia už vis — 
Jauni mūsų broliai, ir sesės, sušukim:
— Čia dobilo žemė. Čia darbo šalis!

Nesunaudotl raitai ko- 
neprislunčlama pašto ženklų.

Redaktorius.

— Vedėjas.

tam ti kslul 

LAUČKA —

o. A VERKA

arba katalikiškai

Kaip gera šioj žemėj. Čia dirbti malonu, 
Čia mielas ir vargas, miela ir kančia, 
O ašaros dingsta, suskambus šiems žodžiams:
— Čia dobilo žemė. Brangi Lietuva!...

(Iš „Jaunojo Ūkininko”)

už- 
m.

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

Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra, 
respondentams negrąžinami, jei
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(Tęsinys)
Esate jauni ir džiaugiatės 

savo jaunyste. Linkėčiau, 
kad šitas jaunystės džiaugs
mas ir viską pergalintis op
timizmas pasiliktų jumyse 
visuomet gyvas. Per savo 
įvairų gyvenimą turėjęs 
progos stebėti daugelio tau
tų gyvenimą, nuo pačių pri
mityviųjų iki iškilusių į pa
čias viršūnes mūsų dabarti
nės civilizacijos, norėčiau 
jums atskleisti vieną jau 
šiek tiek ir žinomą paslaptį: 
jaunatvės džiaugsmą, tvirtą 
ir nesulaužomą charakterį 
bei darbingą nuotaiką il
giau išlaiko tos tautos, ku
rios taisyklingai atsiremia 
į žemę ir niekuomet neatsi
sako siekti dangiškųjų aukš
tybių, kurias mums rodo ne
senstanti katalikybės etika. 
Intelektualiai išlavintai gal
vai katalikybė yra ne vien 
tiktai religija Ir ^orybių kb- 

■ deksas, bet ji yra kartu ir 
visa nepaprastai komplikuo
ta, įvairi ir turtingiausia vi
sos žmonijos, visų tautų ci
vilizacija, neturinti sau ly
gios, žmonijos istorijoj. Ir ji 
apima, savy asimiliuoja, per
dirba ir net pagražina net 
ir tuos žmogiškosios išmin
ties laimėjimus, kurie yra ir 
už konfesinių Bažnyčios ri
bų. Jokia išmintis jai nelie
ka svetima. Ir tai yra jos 
didysis jaunatvės ir kūrybos 
eleksyras, kuriuomi gaivi
nosi nemirtingieji žmonijos 
milžinai: Šv. Povilas, Šv. 
Augustinas, Šv. Tomas Ak- 
vinietis, ir Michel-Angelo,, ir 
Rafaeli, ir Leonardo da Vin
ci, ir Dantė, ir Šekspyras, ir 
Kolumbas, Magelanas ir 
Vasco da Gama, ir Volta, ir 
Pascal, ir Pasteur ir begali
nė procesija gyvenusių ir 
gyvenančių mokslo, meno ir 
literatūros nemirštančių ko
rifėjų, kurie per mokslą ar 
meną vis labiau artėjo prie 
Dievo. Susipažinimas su to
kia didinga kultūra ir civili
zacija turi sukelti jaunuose 
protuose jau pačios gamtos 
mums duotą susidomėjimo 
genijų: curiosum nobis na
tūra ingenium dedit (Sene
ca). Bakalaureato rūbais pa
puošti, jūs įžengėt dar tik į 
pirmąjį Žinijos prieškamba
rį. Didieji jos lobiai jums 
bus prieinami tik per didelį 
jūsų troškulį ir rimtą darbą. 
Bet dėl savo mokslinio dar
bo niekuomet neabejokite, 
nes darbo dienos yra vienin
telės, kurias mes tikrai ir 
pilnai gyvename. Si quis ves- 
trum indiget sapieųtia, pos- 
tulet a Deo... et dabitur ei. 
Jūsų darbuose ir pastangose 

-yra paslėptos jūsų ir mūsų 
viltys. Iš jūsų eilių mes lau
kiame gerų lietuvių gydyto
jų, inžinierių, kunigų, advo-
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katu, ekonomistų, įvairaus 
mokslo ir meno atstovų. Lin
kime, kad jūs būtumėt ne 
tik inteligentai katalikai, bet 
kartu ir socialūs, protiškai 
nešykštūs, savo smegenų ir 
širdies kapitalus gausiai vi
sai lietuvių tautai, ypač var
gingiems jos sluoksniams. 
Tegu jūsų darbo prakaito 
lašai tampa lietuviškos švie
sos ir šilumos perlais. Su pa
sididžiavimu mes norėtume 
į jus žiūrėti, kaip į tautinės 
mūsų didybės garantiją, kaip 
į dvasinių turtų sluoksnius, 
kaip į prasiskleidžiančius 
lietuvių kultūros žiedus, ku
riais bus papuošta kylanti 
mūsų tauta. Mes labai neno
rėtume, kad jūs susilietu- 
mėt su visai pilka ir beveide 
gyvenimo aplinkuma. Mes 
norėtume, kad jūs savo nuo
latinėmis pastangomis iškil- 
tumėt į žmogiškojo gyveni
mo viršūnes ir sudarytume! 
gerai atrinktą lietuvių išei
vijos kultūrinę vadovybę, ap
imančią visus socialinės hie
rarchijos laipsnius;

Sudarydan^ a pirmą šios 
puikios lietuviškos Kolegijos 
laidą, jūs gaunate ir nema
žų pareigų: savo darbų di
dumu ir kilnumu jūs turėsi
te dar labiau papuošti savo 
mokyklos vardą ir apsupti 
ją garbės aureole. Jūsų Ko
legija blogio ir gėrio atžvil
giu nėra neutrali, ji nėra gė
lė be spalvų ir be kvapo. 
Kaip ji, taip ir jūs jos auk
lėtiniai priklausote univer
salinei
ideologijai. Kaip ji, taip ir 
jūs turėsite vis labiau plėto
ti ir skleisti universalinės 
krikščioniškosios civilizaci
jos didžiąsias vertybes, ku
rių savotišką varijantą su
daro ir gaivastinga, skaisčių 

! vilčių kupina lietuvių civili
zacija. Jai gyventi ir dirbti 
esame pašaukti viso pasau
lio lietuviai, ne vien Nepri
klausomos Lietuvos piliečiai. 
Ir čia pravartu mums prisi
minti, kad lietuvybė yra 
daug platesnė ir didesnė už 
savąją valstybę. Lietuvybė, 
kaip gražus ir originalus pa
saulinės krikščionių civiliza
cijos varijantus, turi išlikti, 
gyventi ir stiprėti visuose 
planetos kampuose, kur tik 
apsigyvena lietuviškosios 
kilmės žmogus.. Kame tik 
lietuvis apsigyvena ir pada
ro gražų ir kilnų darbą — 
tai jau vien tuomi savo dar
bu jis morališkai tarsi lietu- 
vina savo gyvenamąjį plane
tos kampelį. Ypač smagu 
mums gera daryti tokiai 
puikiai šaliai, kaip Ameri
kos Jungtinės Valstybės, ku- 

‘ rių žvaigždėta vėliava lygia
teisiais piliečiais priglaudžia 
beveik milijoną lietuviškos 
kilmės žmonių, šita šalis y- 
ra graži ir didelė ne vien tik 
savo gamta ir savo turtais, 
bet lygiai ir savo žmonių di
namika, savo būdo tvirtumu, 
savo labai žmoniška demo
kratine tvarka ir savo kultu-1 turiu malonumo jums čia

rinėmis institucijomis. Šitos 
didžiulės respublikos ir mū
sų negausingos tautos inte
resai ir idealai niekur nesu
sikerta ir vieni kitiems ke
lio nepastoja. Tai yra pati 
tvirčiausia garantija mūsų 
respublikom ir mūsų žmo
nėms nuoširdžioje pagarbo
je draugauti ir remti pasau
lyje tuos pačius taikos ir 
darbo idealus, kuriems sve
timi pikto pavydo jausmai.

Nesavanaudiškos Ameri
kos pažiūros, seniau reikš
tos didžio prezidento Wilso- 
no ir dabar reiškiamos to
kio kilnaus valstybės vai
ruotojo Roosevelto, sukelia 
Jungtinėms Valstybėms kuo- 
didžiausią pagarbą Europos 
mažesnėse tautose, uždega 
jas Amerikos skelbiamiems 
laisvės ir pasitikėjimo idea
lams net ir šiuose neramiuo
se laikuose, kuomet Apoka
lipsinė Bestija su ypatingu 
įnirtimu skelbia žemą perifi- 
diją, nuomonių pulverizaciją 
ir moralų perversiją.

Kas liečia Lietuvą, tai ten 
visuomet pasiliks gyvas gra
žusis prisiminimas 
tringos moralinės 
ir tos milijoninės 
kurią jai suteikė 
amerikiečių geroji i 
sunkiausiose Lietuvos 
nose, kuomet buvo ją 
bloškęs Didžiojo Karo 
nas ir kuomet ji visa 
esybe apsisprendė nuskira- 
tyti svetimą jungą. Šia pro
ga aš jaučiu nenugalimą no
rą pareikšti savo giliausią 
pagarbą ir meilę tai dar išli
kusiai Senajai Gvardijai lie
tuvių veikėjų, kurie Didžiojo 
Karo metu spietėsi aplink 
Tautos Fondą ir kitas pana
šias organizacijas, šelpdami 
Lietuvos žmones ir skelbda
mi šventą jos vardą, prana
šaudami jos prisikėlimą. Ir 
iš tikro: dydis mūsų tikėji
mas prikėlė Lietuvą — vertė 
savanorius lieti jos laisvei 
kraują ir visus lietuvius jai 
dirbti ir aukotis.

Brangieji mūsų bakalau
rai, greičiausiai palaikytu
me! mane neapdairiu ir ne
rūpestingu, jeigu šioje iškil
mingoje jūsų džiaugsmo ir 
laimėjimų dienoje aš nepri
minčiau jums pačių nuošir
džiausių jūsų draugų ateiti
ninkų, kuriuos riša su jumis 
šilta širdžių giminystė ir ku
rių karščiausius linkėjimus

tos ais- 
paramos 

pagelbos, 
lietuvių 

širdis 
i die- 

pri- 
slibi- 
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— Kaune buvo suruošta 
Draugijos Kovai su Tuber
kulioze naudai rinkliava. Vi
suomenė gausiai tam kil
niam reikalui paaukojo.

— Kadangi Alytaus mies-Į 
te viešieji darbai baigiami į 
vykdyti, o didesnių darbų 
neatsiranda, tai dalis bedar- i 
bių išvyko į kaimus ieškoti į 
darbo.

— Alytuje yra apsčiai į 
meškeriotojų. Kai kurie sa- ! 
vo specialybėje gerai prasi
lavinę. Kadangi šiuo laiku 
Nemune gana daug žuvies, 
tad ir meškeriotojų dienos 
giedrios. Pasitaiko, kad vie- z 
nas meškeriotojas pagauna 
per dieną po kelioliką kilo
gramų žuvies.

— Kudirkos Naumiestyje 
buvo suruošta naminės deg
tinės žalai pavaizduoti paro- Į 
da, kuri turėjo didelį pasise
kimą. Ją aplankė 3997 as- . 
menys.

— Pradėjus ūkininkams 
daugiau statyti pieną į pie- 
nines, žymiai pabrango kar
vės. Dabar Kudirkos Nau- Į 
miestyje mokama už viduti
nę karvę iki 450 lt., o pir
miau už tokią karvę mokė- ? 
davo nedaugiau kaip 300 lt.

— Prieš kiek laiko Vii- į 
niaus miesto teismas nagri
nėjo „Vilniaus žodžio” re
daktoriaus bylą ir nubaudė 
redaktorių J. Latvį 3 men. 
kalėjimo. Šiomis dienomis tą 
pačią bylą nagrinėjo Vii j 
niaus apygardos teismas ir, 
neradęs apčiuopiamos kai- Į 
tės, redaktorių J. Latvį iš
teisino.

— Vilniaus krašte, netoli 
Naručio ežero, praėjo nepa
prastai didelė audra. Lietus 
su ledais taip smarkiai pylė, 
jog daug kur laukuose buvo 
išgraužti iki metro gilumo 
grioviai. Nuo tos nelaimės 
skaudžiai 
ūkių. Pasiukų kaimo gyven
tojų visi pasėliai ir visas 
derlius sunaikintas 90 pro
centų.

— Prieš kiek laiko pradė
ta statyti mūrinė 2 aukštą 
pradžios mokykla Kovarske, 
Ukmergės apskr., jau galu
tinai baigta. Mokykla turi 
vandentiekį, kanalizaciją ir 
centralinį šildymą. Parengta 
8 komplektams. Birželio 11 
d. įvyko tos mokyklos atida
rymo iškilmės.

— Garliavos plentu važia
vo ūkininkas ir vežime snū
duriavo. Netoli Garliavos 
miestelio paplentėje atsisė
dęs žmogus skaitė laikraštį, 
kurį vėjas išplėšęs iš rankų 
pradėjo nešti per plentą. Tuo 
laiku važiavo pro šalį minė
tas ūkininkas, kurio arklys, 
nuo laikraščio pasibaidęs, 
sudaužė vežimą, sužeidė 
žmogų ir pats gerokai apsi
daužė kojas.

— Kauno darbo birža kas
dien gauna ūkininkų prašy
mų atsiųsti jiems darbinin
kų. Tačiau darbo birža tik 
nedidelę ūkininkų prašymų 
dalį gali patenkinti, nes mie
sto darbininkai nenori pas 
ūkininkus dirbti.

— Kaune viena tarnaitė 
neseniai išsiėmė iš 1 banko 
3.000 lt. indėlį ir laikė pasi
dėjusi virtuvėje čemodane, 
bet vieną dieną mergina pa
tikrino čemodaną ir patyrė, 
kad jame nėra 
Verkdama bėga į 
prašo surasti vagį, 
taupų jau nėra.

— Marijampolės 
Grybinės kaime piemuo, be
sislapstydamas klojime, pa
pirosu uždegė šiaudus ir ki
lęs gaisras sunaikino kloji
mą su padargais ir žemės 
ūkio mašinomis.

— Šiauliuose tobulinanti — Ypatingai suaktualė- 
.-------- jus linų prekybos sutvarky

mo klausimui, žemės ūkio 
ministeris sušaukė Ž. Ū. Rū
mų ir ekonominių organiza- 
jų atstovų pasitarimą.

— Panemunės miestelyje, 
Rokiškio apskr., žmonės pra
deda domėtis verslais. Mies
telyje atsirado nauja lietu
vio krautuvė „Galybė”, kuri 
gerai verčiasi.

— Ž. Ū. Rūmai 23 ūkinin
kams davė pašalpas nedega
mos medžiagos pastatų sto
gams apdengti.

— Raseinių geležinkelio 
stotyje manevruojantis trau
kinys užvažiavo ant skersai 
geležinkelio pravažiuojančio 

■ vežimo. Arklys ir vežimas 
sutriuškinti, o važiuojantis 
žmogus liko nesužeistas.

— Šią vasarą įvairiose 
Lietuvos vietose pavasari
ninkai nusistatę suruošti 
apie 60 kongresėlių.

— Kaune buvo Katalikių 
Moterų Sąjungos atstovių 
suvažiavimas, kuriame daly
vavo per 400 atstoviu su 50 
vėliavų. Į suvažiavimą buvo 
atvykę ir kalbas pasakė 
vyskupai Reinys ir Matulio
nis.

— Stasynėje, Kėdainių 
apskr., šiais metais bus stei
giamas grietinės nugriebimo 
punktas. Į tą punktą jau įsi
rašė 29 ūkininkai, kurie no
ri, kad tas punktas 
steigiamas.

— Telšių apskr., 
valsčiaus ūkininkai 
pelkynuose pradėjo 
durpes ir labai džiaugiasi, 
kad durpių kuras 
su malkomis yra 
gesnis.

— Bekončių 
Mažeikių apskr., 
nieji ūkininkai turi įsirengę 
savo telefonus, kuriais lei
džia naudotis ir kitiems ūki
ninkams.

— Lūšėj, Mažeikių apskr., 
jau retai tebedengia šiau
dais stogus, daugiausia skie
dromis. Be to, kiti dengia 
stogus čerpėmis ir skarda.

— Gudonių ūkininkai, 
Alytaus apskr., didindami 
pieno ūkį daugiau augina 
šakniavaisių, ypač bulvių.

— Subačiaus apylinkės 
ūkininkai sukruto pirktis į- 
vairias žemės ūkio mašinas. 
Daugiausiai perkamos grė
biamosios ir pjaunamosios 
mašinos.

— Mažeikiuose įsisteigęs 
šaulių raitininkų būrys kas
dien didėja narių skaičiumi 
ir yra labai aktyvus.

— Palangoj stiprinami 
Rąžės krantai ties lieptu, 
vedančiu Jūratės gatve į jū
rą.

— Įvairios didesnės įstai
gos ir įmonės Kaune gyvai 
diskutuoja darbininkij 1 na
mų statybos reikalą. Dėl na
mų statybos jau yra pasiū
lyta konkrečių planų.

— A. Panemunėje atida
ryta Raudonojo Kryžiaus 
sanitorijos ligonių darbų pa
roda, kurioje išstatyta apie 
500 pačių ligonių pagamin
tų darbelių. Parodą atidarė 
Mažosios Lietuvos patriar
chas Martynas Jankus.

‘ — Kazlų Rūdoje jau pra
dedama namų statyba. Kaip 
ir anksčiau, taip ir šiemet 
bus pastatyta bent 20 naujų 
pastatų.

— Marijampolės apylinkės 
ūkininkai nusiskundžia, kad 
praėjusią žiemą išnyko daug 
bičių. Bičių ir dabar nekokia 
padėtis, nes daug yra susir
gusių.

susisiekimo priemones ir 
tvarkant miestą bus įvestas 
požeminis kabelis.

— Atitinkamose įstaigose 
nusistatyta praplėsti Kalva
rijos miestą. Tam tikslui iš 
dvaro numatoma paimti 25 
b a žemės ir 1940 m. tą žemę 
išparceliuoti tinkamais sta
tybai sklypais.

— Plutiškės parap. (Mari
jampolės apskr.) katalikų 
bažnyčiai sukako 100 metų. 
Ta proga toje bažnyčioje bu
vo suruoštos misijos.

— Paskutiniu metu Pa
langoj vyksta labai gyva 
statyba. Prie jos darbų dir
ba net keli šimtai darbinin
kų. Gyviausia statyba vilų 
rajone, kiek mažesnė per
nykščio gaisro paliestose 
vietose.

— Zarasų apskr. taryba j 
nutarė išvesti Zarasų — An- j 
tazavės — Rokiškio plentą. 
Darbai prie plento jau pra
sidėjo.

— Šiuo metu Salantų val
sčiuje vykdomi dideli nusau
sinimo darbai. Reguliuojama 
Erlos upė. Didelė dalis dar
bų jau atlikta. Nusausina
mieji plotai apima keletą 
tūkstančių hektarų.

— Susisiekimo ministerija 
paruošė projektą, pagal ku
rį Kretingoje numatyta pa
statyti didelę geležinkelio 
stotį ir depo dirbtuves.

— Marijampolės miesto 
burmistras pasiūlė darbinin
kams vykti vasaros metu į 
kaimus prie laukų darbų. 
Darbininkai mažai susido
mėjo tuo pasiūlymu ir į tai 
žiūri skeptiškai.

— Kauno miesto savival
dybė šią savaitę iš viešųjų 
darbų atleis 
ninku, kurie 
džių kurorte.

— Kauno
kasa išsiųs į naująją Biršto
no sanatoriją gydyti 20 dar
bininkų.

— Susisiekimo ministeri
ja Radviliškyje statys žuvu
sioms už Lietuvos nepriklau
somybę kariams paminklą.

— Ūkininkams pradėjus 
daugiau durpių kasti, miškų 
departamentas ėmėsi skubiai 
ruošti daug valstybinių dur
pynų. Numatoma paruošti 
apie 100 ha durpynų, šis 
plotas bus pavestas ūkinin
kams rankiniu būdu durpes 
kasti.

— Praeitą žiemą Kupiškio

atrodo 
kis, kai 
sus žav 
savo ei 
lite įs 
įspūdį 
tie g( 
smūth 
tuvos 1 
pų. Būt 
ties šiai 
Borutos 
Ims, neĮ

pareikšti. Dar 1910 m. pra
dėję moralinį ir nacionalinį 
Lietuvos atstatymą, šiuo 
metu ateitininkai jau spėjo 
įgyti pirmaujančių pozicijų 
lietuvių tautos kultūrinėje 
emancipacijoj. Jie yra pir
mieji ne 
įvairiose 
se, bet 
pirmauja
tikrai humanišku nacionaliz
mu, savo kultūriniu dinamiz
mu, savo religiniu pakilimu, 
savo demokratinėmis nuotai
komis, kurios siekia pagrei
tintu tempu sukultūrinti pla- 
čiasias žmonių mases. Prieš 
pasaulinį karą šitas judėji
mas prasidėjęs tik vienu mė
nesiniu moksleivių žurnalu 
„Ateitimi”, per 30 metų vir
to galinga kultūrine srove, 
kuri tarytumei neša su sa
vim visą tautos sielą ir reiš
kia jos nuotaikas bei troški
mus per didelę gausybę 
spaudos organų, apimančių 
visas gyvenimo sritis. Mok
slus einantį jaunimą aprūpi
na „Ateities Spinduliai”, 
„Ateitis”, „Naujoji Vaidilu
tė”, inteligentiją šildo pla
čiausiai skaitomas ir gerbia
mas žurnalas „Židinys”; jam 
talkininkauja plačiai žino
mas savaitinis laikraštis 
„Naujoji Romuva” ir dina
miškų minčių reiškėjas, jau
nas, bet labai greit įsigalėjęs , apylinkėje beveik visur din- 
šviesuomenės dienraštis „XX 
Amžius”. Ateitininkų min
ties atžalomis laikomi rim- 

Lietuvos mokslo 
žurnalai: gamtos mokslų 
„Kosmos”, filosofijos „Lo
gos”, religijos „Soter”, hu
manistinių mokslų „Athe- 
neum”. Atgimimo, atsinauji
nimo, dinamizmo ir nuolati
nės veiklos, darbo bei entu
ziazmo spindulius ateitinin- 
kija skleidžia į šimtatūks
tantines mases per daugelį 
savaitinių ir mėnesinių laik
raščiu, kuriems ateitininkai 
vadovauja ar talkininkauja 
visomis savo augančiomis 
jėgomis. Šitos jėgos nėra 
siaurai ekskliuzivistinės ar 
atstumiančios. Mūsų jauno
sios kartos laiko savo šūkiu 
giliai krikščioniškus žodžius: 
meilė visų lietuvių visiems 
lietuviams. Jos tikrai džiau
giasi, kad greta tokių min
ties milžinų kaip a. a. Jakš- 
tas-Dambrauskas ir žymiau
sias Baltijos kraštų filoso
fas St. Šalkauskis, tokių 
energingų ir begaliniai savo

čiausieji

go pirmamečiai ir antrame- 
čiai dobilai. Dobilų dingimas 
ūkininkams kelia didelio rū
pesčio, nes gali' neturėti at
einančiai žiemai užtektinai 
pašaro.

— Darbininkų reikalais 
rūpintis bus paskirtas kun. 
Linkas.

tautai atsidavusių veikėjų 
kaip Krupavičius ir Dovy
daitis, mūsų spaudoje sutar
tinai bendraisiais tautos rei
kalais kartas nuo karto pa
reiškia savo mintis gilus 
eruditas buvęs rektorius ir 
taurus socialistas prof. Če
pinskis, tokie žymūs libera
lų minties atstovai, kaip 
rektorius prof. Roęmeris, 
buvęs prezidentas dr. K. 
Grinius, buvęs premjeras 
M. Sleževičius ir daug kitų. 
Mūsų jaunimas tikrai džiau
giasi, kad tautoje vyksta di
delis moralinis persilauži
mas galingos nacionalinės 
vienybės kryptimi.

(Užbaiga 3 psl.)
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Daug, daug nuostabių, 
dažnai žmogaus akiai neti
kėtų dalykų galima pamaty
ti šioje neveltui „rytojaus 
pasaulio” vardu pakrikštyto
je New Yorko pasaulinėje 
parodoje. Kiekviena tauta, 
kiekviena valstybė, vienokiu, 
ar kitokiu būdu, norėjo pa
rodyti savo dvasinius ir me
džiaginius kūrybos laimėji
mus. Bet kas galėjo tikėtis, 
kad mūsų mažoji Lietuva, 

, dalyvaudama šioje pasauli- 
■» nėję parodoje, galės stebinti 

savo sūnų ir dukterų kūry
bos darbais. Kažin kas yra 
pasakęs, kad kiekviena tau
ta peri savo genijų. Amžiai 
slenka, žmonės gema ir mir
šta, bet genijų darbai gyve
na. Nenuostabu, jeigu tais 
darbais tautos mėgsta gir- 

I tis. Bet... šį kartą mes tyli
me, o kiti mus giria.

Tuo tarpu, kai kitų tautų 
paviljonai, kaštavę po kele
tą milijonų dolerių, puošniai 
atrodo iš lauko, tai mūsiš
kis, kaip tik atvirkščiai, vi
sus žavi savo vidaus turiniu, 
savo eksponatais. Jūs nega
lite įsivaizduoti, kokį gilų 
įspūdį palieka lankytojui ši- 

I tie geležiniai kryžiai, šitie 
smūtkeliai, atkeliavę iš Lie
tuvos laukų, kryželių ir ka
pų. Būriai lankytojų sustoję 
ties šiais, anot poeto Kazio 
Borutos, 'mediniais stebuk
lais, negali atsistebėti tomis 
magiškomis nežinomų kūrė
jų rankomis. Autoriai jau 
seniai ilsisi kapuose, bet jų 
kūriniai dar gyvi. Jie plau
kioja jūromis ir vandeny
nais, jie savo nuostabiai 
liūdna, nuostabiai žmoniška 
veido išraiška priverčia su
stoti visados skubantį, daž
nai neturintį laiko net gy
venti New Yorko žmogų. 
Autoriai nė sapnuote nesap
navo, kad jų dievukams teks 
taip toli keliauti...

Yra žmonių, kurie manė, 
kad šiais sunkiais laikais 
gal būt nevertėjo Lietuvai 
dalyvauti parodoje. Bet jie 
taip manė tik tol, kol patys 
neatsilankė Lietuvos pavili
jone. Kai tik jie peržengė 
pavilijono slenkstį, ledai, 
kaip bematant, sutirpo. Net 
tie lietuviai, kurių jau tėvu
kai gimę Amerikoje, ir kurie 
vos ištaria vieną kitą lietu
višką žodį, čia atėję, giliai 
susijaudina. Toki suameri- 
konėję lietuviai ilgai žiūri į 
didžiulę Vytauto Didžiojo 
statulą, vėliau, atsidusę, me
ta žvilgsnį į žemėlapį, kur

— senovės Lietuva, didelė, 
plati ir galinga imperija, iš
didžiai įsirėmusi tarp dviejų 
jūrų. Ir jau ne vienuose lie
tuviuose pabunda senosios 
tėvų žemės meilė: žydai, 
lenkai ir net čigonai, prieš 
ketvirtadalį ar daugiau am
žiaus apleidę Lietuvą, stebi
si savo senąja tėvyne, nors 
ir miniatiūroje apsireiškusią 
šiame kukliame rytojaus pa
saulio kampelyje.

Apsimetęs paprastu lan
kytoju, tyčia seku būrelius 
lietuvių ir kitataučių, atėju
sių į pavilijoną. Pagyvenęs 
žydelis, drauge su savo žmo
na ir vaikais ieško žemėla
pyje savo gimtojo miesto. 
Ilgai vadžioja pirštu po orą. 
Pagaliau, radęs, sušunka:

— Šiauliai! — Nelyginant 
Kolumbas, iš tolo pamatęs 
žemę, savo dešinės rankos 
smilium rodo sūnui miesto 
vardą. Amerikoniškoje mo
kykloje išmokęs tarti lotynų 
abėcėlės garsus, jaunas žy
dukas iš lėto, bet drąsiai 
kartoja:

— Syaulyja...
Kitame pavilijono kampe 

graži, jauna mergina, prisi- 
spyrusi motiną, klausinėja 
apie Lietuvą. Ji norėtų tuo
jau ten važiuoti... Senutė, 
prieš keturiasdešimts metų 
apleidusi Lietuvą, prieina 
prie lietuvišku kostiumu pa
sipuošusios pavilijono pri
žiūrėtojos, Amerikoje gimu
sios ir augusios merginos, ir 
nedrąsiai, galais pirštų, pa
liečia jos sijonėlį, gintaro 
karolius. Matau, kaip senutė 
šypsosi, per jos veidus nu
rieda dvi stambios ašaros. 
Kalbasi senutė su jaunąja. 
Kalbasi praeitis su dabarti
mi. Spalvotas merginos kos
tiumas senutei primena va
sarą Lietuvoje. Senutės vei
das lyg skaidrėja, lyg dings
ta raukšlės, o jos akyse lyg 
suspindi jaunystė, tolima 
praeitis, kada ji pati, būda
ma jauna, Lietuvoje grėbė 
šieną, rišo rugių pėdus...

Kad jūs girdėtumėte, ką 
sako kitataučiai, atsilankę 
į Lietuvos pavilijoną. Nese
niai New Yorke buvo moky
tojų konferencija. Spėkite, 
ką tos konferencijos pirmi
ninkas, kalbėdamas apie pa
saulinę parodą, rekomenda
vo mokytojams labiausiai 
pamatyti? Ugi Lietuvos pa
vilijoną. Jo nuomone, tai — 
pavilijonas, kuriame peda
gogas gali pasisemti nema
žai dvasinio peno. Ir moky-

AMERIKA

Apreiškimo parapijos mokyklos benas su buvusiu savo vadu, kun. V. Masiuliu, priešaky, šis benas liepos 4 d., an
tradienį, dalyvaus New Yorko apylinkės Lietuvių Dienoje ir pasirodys su savo įdomia programa.

mėjo New Yorko 12 kuopa, 
įrašydama 29 naujus narius. 
Kuopai bus įteikta atitinka
ma dovana.

Sporto komisijos pirm. K. 
Basanavičius pranešė, kad 
apskrities sporto šventė 
šiais metais įvyks drauge su 
sporto olimpiada rugpiūčio 
6 d. Dabar nutarta organi
zuoti „Soft ball” apskrities 
sąjungą. Apskrities išvažia
vimas laivu „SS Americana” 
įvyks penktadienį, liepos 14 
d. Visoms kuopoms išdalinti 
bilietai platinti. Lapkričio 11 
d. bus rengiama didelė pra
moga Centro naudai. Vieta 
dar nepaskirta.

Buvęs apskr. pirm. L. Ket
virtis atsisakė kandidatuoti. 
Nauju pirmininku išrinktas 
inž. A. J. Mažeika. Kiti val
dybos nariai: vicepirm. W. 
Kruzas ir J. Gedminas, sekr. 
M. Kvietkauskaitė, ižd. K. 
Basanavičius, trustistais G. 
Vanagas ir J. Pinkevičius.

K. Basanavičius Centro
valdybos vardu įteikė buvu
siam ilgamečiui Centro pir
mininkui A. J. Mažeikai do-

Lietuvišku ’’MAISTO” Konservuotu

MARIANAPOLIO
AUKLĖTINIAMS

(Tęsinys iš 2 psl.)

Visų pradedamos vertinti 
vieningo tautos darbo pa
stangos, visi pradeda jausti 
tuos pačius pavojus ir gyve
namojo momento rimtumą. 
Aiškiai artėja laikai, kuo
met galėsime džentelmeniš
koje atmosferoje tautai 
dirbti vieni kitų neniekinda
mi, vieni kitiems nekliudy
dami. Jaunimas ypač džiau
giasi, kad šitą didelį vieny- 
binį žygį nuoširdžiai laimi
na garbingas vyras ir ener
gingas kariuomenės vadas 
gen. Raštikis. Vienybinės 
nuotaikos ir nauji pasiryži
mai pripildo mūsų jaunimo 
širdis jaunos, dar neišgyven
tos ir daug žadančios ro
mantikos jausmais. Ir tai 
labai svarbu: nes mes var
guose ir pavojuose vėl pra
dedame džiaugtis savo dar
bu ir savo gyvenimu, prieš 
visą pasaulį mes didžiuoja
mės, kad esame vieningi ir 
vieni kitiems skriaudos ne
norime. O tai yra moralinė 
prasmė mūsų visuomeninio 
gyvenimo ir mūsų vargų, ku

riuos ryžtamės žūt būt nu- O ir iš viso mums visiems
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Pirkite tik lietuvių gifmybos „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 jus būsite pilnai pa
tenkinti.

KUMPIŲ—Hams & Picnic-Hams, 
Krapuose Paraugintų AGURKŲ

Užsakymai priimami nemažiau 3 dėžių kiekiams

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

REctor 2-2786

LIETUVIAI!

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

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

to j ai negalėjo atsigėrėti Lie
tuvos vaikų darbais: kera
mika, nuostabiai gražiai įri
štomis knygomis. Mokytojus 
stebino ir Kašūbos dirbtas 
Vytautas Didysis, be to, tas 
ledų gadynės akmens gaba
las, kurį to paties jauno 
skulptoriaus rankų magija 
pavertė gyvu Lietuvos sim
boliu. Jie stebėjosi dar ir 
dėl to, kad šis gabus skulp
torius savo amžiumi yra 
jaunesnis, negu pati atgimu
sios Lietuvos nepriklauso
mybė. Tie patys mokytojai 
ilgai negalėjo atsitraukti 
nuo Petrikaitės — Tūlienės 
kompozicijos — ■ Lietuvos 
kaimo vestuvės... žodžiu, 
daugelis jų buvo taip susi
žavėję mūsų pavilijono eks
ponatais, kad kitais metais, 
„jei tik nebus karo”, žadėjo 
aplankyti Lietuvą.

Ir taip kasdien, nuo ryto 
iki vakaro, lietuvių ir kita
taučių lūpose kartojami 
Ušinskio, Mikėno, Strolio, 
Čiurlionio vardai. Ir kalba
ma apie Lietuvą, kaip apie 
nuostabią kryžių žemę, apie 
šalį, kurios gyventojai am
žiais alsavo pasakomis, dai
nomis, burtais ir mįslėmis...

Juozas Tysliava.

galėti.
Vienybinių ir dinaminių 

minčių apimtas, kartu esu 
įgaliotas čia jas skleisti Pa
saulio Lietuvių Sąjungos, vi
sų didžiųjų Lietuvos katali
kų organizacijų ir jaučia 
tam savo darbui šiltą prita
rimą visos lietuvių tautos. 
Lietuvių tautos vienybė, per
kelta Amerikon, turėtų įgy
ti dar platesnės ir labai ypa
tingos prasmės. Atgimusi 
nepriklausoma Lietuva atko
vojo sau tik labai mažą savo 
istorinio palikimo dalį; jos 
erdvė labai aprėžta. Siauro
se ribose uždarytai ir iš da
lies nedraugiškų kaimynų 
apsuptai, Lietuvai gręsia 
smulkėjimo pavojus ir psi
chologine prasme, jeigu jos 
mintis leistųsi mažoje dėžė
je uždaroma, jeigu jos siela 
ir interesai neprasiveržtų į 
platesnes pasaulines erdves. 
Didžiųjų kunigaikščių Lietu
va, atmušdama atakas iš Va
karų, pati veržėsi į Rytus ir 
ten išplėtė savo politinę he
gemoniją iki Dono, Duno
jaus ir Marių Juodųjų. Šių 
laikų aplinkybėse mūsų tau
tai būtų visai tuščia ir pra
gaištinga galvoti apie savo 
hegemonijos išplėtimą į sve
timas tautas Rytuose ir Va
karuose. Bet gi visai realu 
ir išmintinga yra siekti pra
plėsti kultūrinę ir moralinę 
Lietuvos įtakamą į tuos mū
sų planetos lopinėlius, kur 
gyvena, dirba ir kuria mūsų 
padermės ir kilmės geri 
žmonės. O kame gi jų tiek 
daug ir taip plačiai išmėty
tų turime, jei ne šitoje pui
kiųjų erdvių gražioje Ame
rikoje nuo Naujorko iki pat 
Los Angeles?

Mūsų susidomėjimas visai 
skirtingose gamtos ir kultū
ros sąlygose dirbančiais sa
vais žmonėmis duoda visai 
geros progos paįvairinti ir 
praplėsti mūsų pasaulėžiū
ros akiratį, rašytojui pasiū
lo naujų temų ir kūrybinių 
problemų, menininkui — 
naujų nematytų spalvų ir 
negirdėtų garsų; visuomeni
ninkui ir administratoriui 
bei politikui naujų pamoki
nančių pavyzdžių žmonių ir 
įstaigų santykiams tvarky
ti ; pirkliams, pramoninin
kams ir ekonomistams pla
tesnių progų gerybėmis pa
sikeisti, gyvenimą pratur
tinti, visiems lietuviams di
desniu dinamizmu persiimti 
ir kūrybiškiau pasireikšti.

ramiau ir jaukiau pasauly 
gyventi, kai žinome, kad ga
lingoje ir didžioje Amerikos 
respublikoje ne tik taip sau 
gyvena netoli milijono lietu
vių kilmės žmonių, bet jie 
dargi labai šauniai jos gy
venimo verpetuose pasireiš
kia mokslu, menu, sportu, 
ekonomika, administracija, 
politika, spauda ir padoriais 
papročiais. Bet už vis mums 
meiliau, kai tie šaunūs mū
sų padermės žmonės nenu
stoja klausę savo tautinės 
sąžinės ir savo kraujo balso: 
kasdieniniuose darbuose ir 
didžiuose savo laimėjimuose 
visur ir visuomet prisipažįs
ta prie savo senosios Arijų 
giminės ir byloja savo skam
bia lietuviška kalba ir jau
čia meilia lietuviška širdi
mi.

Jaunieji bakalaurai, pir
mieji žiedai šios puikios lie
tuvių institucijos! Jums teks 
atlikti labai svarbūs lietuvių 
nacijai kultūriniai uždavi
niai. Jums teks būti lietuvių 
kultūros ambasadoriais Nau
jame Pasauly. Jūs būsite 
architektai to patvaraus til
to, kuriuomi turės eiti nuo
latinis trafikas gražiausių ir 
vertingiausių žmogaus dva
sios turtų, kokius tik gali 
sukurti senoji Arijų giminė 
Baltijos krantuose ir galin
gas tautų konglomeratas, 
išugdęs milžinišką valstybę 
berybėse Amerikos galimy
bėse. Jūsų ir mūsų sielos su
sijungę bendran darban lie
tuviškos draugystės ryšiais 
turi ir pasaulio kultūrai su
kurti naujų dvasinės kūry
bos varijantų ir pavyzdžių, 
tikrai vertų žmonijos pasi
gerėjimo.

Ar išėję gyveniman, ar 
tęsdami toliau savo mokslų 
specializaciją nesiekite pigių 
laimėjimų, atakuokite savo1 
vargus visu frontu, nežino-’ 
kite nusiminimo ir atmeski
te baimę. Kryžiaus kelias 
buvo ir pasiliks vienintelis 
tiesos ir galutinų laimėjimų 
kelias. Tad nevenkite darbo
ir vargų, pateisinkite savo 
tėvų ir globėjų viltis. Ir ži
nokite, kad iš mažesniųjų
tautų išliks pasauly tiktai
tos, kurios mokės daug dirb
ti, labai daug mokintis ir sa
vo darbuose ieškoti vienybės 
su Visatos Kūrėju. Jums gi 
išmokslintiems visados reik-1
šmingi pasiliks didžiojo
mokslininko Sir Frans Bacon
žodžiai: „Trys laipsniai, ku-

IŠ L. VYČIŲ N. Y. IR N. J. 
APSKR. SUVAŽIAVIMO

Birželio 18 d. Lindene, N. 
J. įvyko Lietuvos Vyčių New 
Yorko ir New Jersey apskri
ties suvažiavimas, kurį ati
darė pirm. L. Ketvirtis, pa
kviesdamas apskr. dvasios 
vadą kun. M. Kemežį atkal
bėti maldą. Suvažiavimą 
sveikino vietinės kuopos 
pirm. W. Kruzas ir kun. M. 
Kemežis.

Mandatų komisija prane
šė, kad suvažiavime daly
vauja iš 7 kuopų 33 atstovai, 
5 valdybos nariai ir daug 
svečių. Finansų sekretorius 
pranešė, kad dabartiniu lai
ku apskrityje yra per 500 
narių. Naujų narių vajų lai-

vaną — žiedą. Apdovanota
sis pareiškė save nuošir
džiausią padėką už įteiktą 
dovaną.

Sekantis suvažiavimas į- 
vyks Jersey City, N. J. Po 
posėdžio vietos kuopa su
rengė suvažiavimo daly
viams vaišes ir gražų pasi
linksminimą. Sp. R.

riais mokslas kyla prie vie
nybės, turi tam tikro pana
šumo į trilypų Serafinų gie
dojimą: Šventas, Šventas, 
Dieve, nes Šventas esi savo 
darbų daugybėje, Šventas 
tvarkoje, kurią savo darbuo
se įvedei ir šventas esi visų 
drauge paimtų darbų harmo
nijoje”... Minčių ir darbų 
harmonijos jūs mokinotės 
Almae Matris sienose, o gy
venime pasistenkite, kad 
tarp jūsų gerų minčių, gra
žių žodžių ir šaunių darbų 
pasiliktų pati mažiausia dis
tancija, nes tik veikla, tik 
dinamika yra tikrasai kūry
binis gyvenimas, kuris at
gaivins lietuvių tautų visuo
se žemės kraštuose.

NEWARK, N. J.

Birželio 13 d. Newarko 
vargonininkui Antanui Gie
draičiui vardinių proga buvo 
suruoštas pagerbimas. Pa
gerbimą suruošė nenuilstan
čios darbininkės: p.p. Lauk- 
žemienė, Krūmienė, Ričkie- 
nė, Tamošaitienė su šv. Ce
cilijos choru.

Vakarienės metu pasakyta 
kalbų, palinkėta solenezan- 
tui susilaukti viso geriausio 
ir pasilikti ko ilgiausiai 
Newarke. Pagerbimo vakare 
dalyvavo ir kun. Paulekas, 
C.SS.R., kuris buvo progra
mos vedėju. Po kalbų buvo 
įteiktos dovanos. Didysis 
choras savo vadui padovano
jo gražų, radijo priimtuvą, 
o mažasis — „Gentlemen’s 
traveling set”, taip pat sole- 
nezantą apdovanojo ir pavie
ni asmenys. Varg. Giedrai
tis, kad ir per trumpą laiką, 
bet spėjo įsigyti simpatijų 
visų tarpe.

Po vakarienės buvo šokiai. 
Vakaras prabėgo gražioje ir 
linksmoje nuotaikoje.

Skaityk ir platink savo 
laikraštį AMERIKĄ.

I ŠALDYTUVŲ IR RADIO KRAUTUVE

l Didelis pasirinkimas
Į ŠALDYTUVŲ (Refrigerators):

Frigidaire, General Electric, Stewart-Warner 
ir Crosley;

Į RADIO:
i Philco, Zenith, General Electric, Stromberg-
| Carlson ir Emerson;
! Taipgi Visokį Kiti Elektriniai Namams Reikmenys.

1 MASPETH MELODY SHOP
I
Į 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 pasiruošęs visiems patarnavimams 
akims, būtent: aklų Išegzamlnavlmui ir pritaikymui 
akinių.

Dr. Jacob Kauderer
OPTOMETRIST

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

Dabar gers 
tskainomis

15 d. įvyko So. 
Lietuvių Piliečių 
susirinkimas, ku- 

eilinių reikalų

Birželio 18 d. kleb. kun. J.
Kazlauskas buvo
Hartfordą, kur 
prelato Amboto 
iškilmėse.

lis pęrfe 
par., o i 
ras kun. 
j Apreii

dė: Žilvytį, Noriu miego,

Birželio 18 d. pas A. Sta- 
nišauską buvo atvykę iš 
Newark© Jonas Ponelis jr. ir 
Albinas Ponelis.

B. J, SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

Birže 
vyskupi 

_________  ___  ___ _ gy p61 
prisidėjo vietiniai biznieriai: P81,

įlinkas yr 
Lisevičius 
malonu p

A. Teleiša, A. Žalkauskas, J, 
Ragauskas, A. Zaviša. Pa
sakyta pora patriotinių kal
bų. Vakaras davė gryno pel
no 26 dol. Šv. Jurgio dr-ja
ir LDS. 133 kuopa aukojo f IšVAŽl 

tu

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

Maža Krautuvė — Mažos Išlaidos — Mažos Kainos

PHILADELPHIA, PA.

BRIDGEPORT, CONN.

ir New Haven. Kleb.WATERBURY, CONN.

pagelbinį

ir profe-
aukojęs

$6.00 
.75 

1.75 
1.00 
2.75 
2.49

Lietuvos Dukterų draugi
ja turėjo savo pikniką bir
želio 11 d. Ramučio kalnuo
se; gražiai pavyko; dalyva
vo ir klebonas.

metų, gausios Dievo palai
mos visuose darbuose.

kalbų, sol 
dalykų.
| šį išvi 

risi New. 
1 to apylii 

riems ri 
Diena pr

Albinas Stadalninkas, gyv. 
Philadelphijoje, šiomis die
nomis apsivedęs su Elena 
Povilaityte.

Šį seki 
i, Liber 
berty Av 
įvyksta d 
New Yorl 
rodos Lie 
M Pradz 
me išvažicužkandžių. Draugijų atstovų 

komisija kviečia visuomenę 
paremti šį kultūringą ir nuo
širdų darbą.

L.V.B. Narys.

IS TOLIAU IR IŠ TOLI
HARTFORD, CONN.

Prel. Amboto įvilktuvės
Birželio 18 d. Hartfordo 

lietuvių parapijos lietuviai 
ir jų bičiuliai turėjo dideles 
iškilmes — jų mylimas kle
bonas kun. Jonas Ambotas, 
neseniai pakeltas Jo Šventy
bės Rūmų prelatu, iškilmin
gai įvilkdintas į purpurinius 
rūbus, šia proga į bažnyčią 
suplaukė minios tikinčiųjų 
ne tik iš Hartfordo, bet ir 
apylinkių. Preletą į bažnyčią 
lydėjo prelatai M. Krušas ir 
hartfordietis Duggan, ištisa 
eilė lietuvių kunigų, pasi
puošusių mokyklos graduan- 
tų. Prie didžiojo altoriaus 
kun. Kripas perskaitė Popie
žiaus laišką, kuriuo kun. 
Ambotas paskiriamas prela
tu.

Iškilmingas mišias laikė 
pats prelatas; jam patarna
vo kun. J. Valantiejus ir 
kun. Vaškelis. Pamokslą pa
sakė bostonietis kun. J. Ur
bonavičius. Mišių .metu gra
žiai, muzikaliai giedojo par. 
choras, muz. Balsio veda
mas.

2 vai. popiet prel. Ambotui 
pagęrbti Bond viešbučio di
džioje salėje įvyko banketas, 
kuriame dalyvavo apie'300 
asmenų. Čia kalbas pasakė 
prelatas M. Krušas, senato
rius Francis Maloney, kun. 
K. Vasys, kun. Spielman, 
lasaliečių atstovas ir kun. 
A. Vaškelis. Muzikalinę pro
gramą atliko J. Gumbelevi- 
čiūtė, M. Kripas, O. Bucevi- 
čiūtė, Z. Griškaitė ir M. ir J. 
Čižauskai. Programos vedė-' 
ju buvo kun. J. Kripas.

Padėkos nuoširdų žodį pa
sakė prel. Ambotas, kvies
damas visus parapijiečius ir 
toliau vieningai su juo dirb
ti.

Vakare par. mokyklos sa
lėje suruoštos kitos iškilmės, 
kuriose pasirodė par. choras 
ir mokyklos mokiniai. Svei
kinimo kalbas pasakė kun. 
Balkūnas, kun. Bakšys ir ki
ti. Ir čia nuotaika buvo ne
paprastai graži. Prel. Ambo
tas susilaukė daug sveikini
mų ir linkėjimų.

Bankete perskaityta dau
gybė telegramų nuo įvairių 
organizacijų ir asmenų. Vi
si linkėjo Prelatui ilgiausių

Šaunios vestuvės
Sekmadienį, birželio 18 d., 

šv. Andriejaus bažnyčioje 
tapo sujungti moterystės sa
kramentu Albinas Stadalni- 
kas su Elena Povilaityte. 
Abu čia gimę ir augę, geri 
lietuviai.

Vestuvių pokylis įvyko 
lietuvių tautinėje svetainėje. 
Dalyvavo daug svečių ir 
linksmindamiesi linkėjo jau
navedžiams laimingo ir link- 
smaus gyvenimo.

Jaunojo tėveliai kilę iš 
Marijampolės. Be Albino, 
dar turi sūnų Juozą, kuris 
darbuojasi su tėvais bizny
je, ir Kazimierą, kuris mo
kosi Chicagos kunigų semi
narijoje.

Jaunosios motina (našlė) 
kilus iš Pakruojaus parapi
jos. Be Elenutės dar turi dvi 
dukteris: Marijoną, Adelę ir 
sūnų Joną.

Rašantis šiuos žodžius, 
taipgi sveikina jauną porelę 
ir linki ko laimingiausio ve
dybinio gyvenimo.

gėrimų. Čia visuomet labai 
daug lietuvių suvažiuoja. 
Tam yra dvi priežastys: vie
na, tai su daugeliu pasima
tyti ir pakvėpuoti tyriausiu 
orų, o antra — tai savo šir
dingu atsilankymu suteikti 
paramą seserims mokyto
joms, kurios pašvenčia visą 
savo amželį mokymui lietu
vių vaikų. Tai didžiausia se
serų mokytojų organizacija 
šiame krašte, kuri milijono 
lietuvių išeivių tarpe, nenu
ilstamai moko mūsų jauni
mą lietuvių kalbos.

Seserys kazimierietės pra
dėjo lietuvių vaikučius mo
kyti nuo 1907 m. Mokyklų 
skaičius nors pamažu, bet 
vis didėja. Dabar jau viso 
yra 29 parapijinės mokyk
los, kuriose kazimierietės 
moko lietuvių vaikučius. Šie
met seserų kazimieriečių 
mokomose mokyklose baigė 
mokslą per 600 mergaičių ir 
berniukų.

Todėl seserys mokytojos 
yra vertos stambesnės pa
ramos. Ne tik patys atvyki
me, bet ir mūsų gražų jau
nimą būtinai atvežkime į 
šauniai parengtą seselių ka
zimieriečių mokytojų pikni
ką. Jos labai laukia mūsų 
visų atvykstant ir tikrai 
bus dėkingos už gausingą 
atsilankymą liepos 9 d.

Fr. Pūkas.

Sekmadienį, liepos (July) 
9 d., gražiame Juozapo Ma
rijos vilos obelių sode, New
town, Pa., įvyks seserų Ka- 
zimieriečių naudai didelis ir 
šaunus lietuvių suvažiavi
mas — piknikas. Šokiams 
gros geras orkestras. Bus 
skanių užkandžių ir įvairių

Waterbury Lietuvių Vaiz
bos Butas ir vėl ruošiasi pa
gerbti studentus. Kaip kas
met, taip ir šiais L.V.B. or
ganizacija aukoja 25 dol. 
gabiems lietuviams studen
tams, 5 dol. vienam lietuviui 
studentui, kuris užbaigė 
aukštesnės mokyklos moks
lą aukščiausiu laipsniu, taip 
pat šv. Juozapo parapijos 
pradinės mokyklos dviem 
moksleiviams po 2 dol. 50 c. 
Dovanų ir moksleivių pager
bimo vakaras ir šokiai įvyks 
birželio 24 d., Nemuno salė
je, 48 Green St.; prasidės 8 
vai. vak. Lietuvių Neprigul- 
mingas politikos klubas duo
da salę nemokamai, tai yra 
didelė auka, už ką mes vi
suomenės vardu tariame 
klubiečiams širdingą ačiū. 
Moksleiviai, kurie esate nu
sipelnę šias dovanas, kreip
kitės į komisiją. Lietuvių 
Vaizbos Butą sudaro vien 
lietuviai biznieriai 
sijonalai; jis yra 
įvairiems tikslams.

Butas turi ir
moterų skyrių, kurios rūpi
nasi ruošimu visokių pramo
gų ir daug darbuojasi visuo
menės labui. Be to, jau antri 
metai kas savaitę turi radijo 
pusvalandį, turi gražų jau
nuolių chorą, kuriam vado
vauja Bronė Rasimavičiūtė. 
Radijo programos vedėju y- 
ra dr. M. J. Colney.

Užbaigę aukštesnes mo
kyklas ir .nusipelnę dovanas 
ir pagarbą yra šie asmenys: 
L. Nainis, B. Krugelis, Br. 
Rachas, Fr. Urniežius, Ad. 
Stadaliūtė ir L. Toliūtė. 
Šv. Juozapo par. pradžios 
mokyklą: N. Šukytė, Elena 
Alubauskaitė, Konst. Sai- 
kaitė, Al. Pasuknas, Fitzge
rald.

Nepamainoma Atsakomybė
Mes Egzaminuojame Akis ir 

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

Mes pataisėme akis virš 500 
Gydytoji} 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

o J. B. f. CO.

Leosklte 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

netoli Manhattan Ave. Tel. EVergreen 7-3958
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Angelų Karalienės parapijos benas su savo vedėju kun. J. Laurynaičiu prieša
kyje. Benas dalyvaus Lietuvių Dienoje, įvyksiančioje liepos 4 d., Klasčiaus par
ke, kur gausingus dalyvius linksmins savo gražia muzika. Klasčiaus parkas bus 
atdaras nuo 11 vai. ryte. Programos pradžia 4 vai.

Parapijos metinis pikni
kas įvyksta liepos 9 d. Mon- 
trey Park, Bridgeporte. Vi
si parapijiečiai laukia. Ir 
kaimyninės kolonijos daly
vaus — Waterbury, Anso
nia
kun. J. Kazlauskas ir para
pijos komitetas deda visas 
visas pastangas, kad pikni
kas gerai pavyktų.

Parapijos choras ir kolo
nijos sudarytas komitetas 
platina Pasaulinės Parodos 
Lietuvių Dienos ženklelius. 
Pageidautina, kad kiekvie
nas lietuvis įsigytų ženklelį 
ir tuomi paremtų Lietuvių 
Dienos išlaidas; be to, pa
rems savąjį jaunimą.

Į Pasaulinės Parodos Lie
tuvių Dieną rengiasi daug 
važiuoti. Jau užsakyta keli 
autobusai; galite vietas už
sisakyti pas vietos komiteto 
narius: mokyt. Ed. Tamu- 
šiūną, Mačiukaitį, Bernotą, 
Mockevičių, Radvilą, 
skaitę, Kaminskaitę 
kiūtę.

Parapijos choras 
dėjo dalyvauti liepos 16 d. 
Sen Cliff Inn, New Haven, 
trijų Connecticut apskričių 
katalikiškų organizacijų ren
giamo pikniko programoje.

Birželio 17 d. buvo dvejos 
vestuvės, kuriomis tikrai 
galima pasidžiaugti. Bažny
čioj graži tvarka. Solo pa
giedojo Duginiūtė ir Minal- 
ga. Giedojo ir mergaičių an
samblis; prie vargonų grojo 
A. Stanišauskas. (Gaila, kad 
koresp. nepraneša, kas apsi
vedė. Red.).

Klaipėdos lietuvių pabėgėli, [ T 
šelpimo komiteto apyskaita |

Šv. Jurgio draugijos, LDS 
133 kuopos ir Lietuvių Pi
liečių klubo iniciatyva bir
želio 10 d. parapijos salėje 
surengtas vakaras Klaipė
dos lietuvių pabėgėlių šelpi- 
mo naudai. Savo aukomis

— Vargas bedarbiams, 
nors jau pusmetis prabėgo. 
Lietuvių mažos siuvėjų dirb
tuvėlės nesulaukia geresnių 
laikų; vis mažai dirba. Juo- 
čio didelė dirbtuvė ir mažai 
gauna padirbėti. Milinausko 
didelė darbavietė gauna iš 
New Yorko daug darbo, bet 
vis su didesniais stabdžiais. 
Dabar, po kelių savaičių po
ilsio, pradeda dirbti. Draigi-

Šelpimo. Čia ir beveik vien
balsiai nutarta prisidėti su 
$25.00 auka. Šiems tikslams 
priešinosi tik keli bendra- 
frontiečiai. Daugelis narių 
nustebo iš savo protokolų 
raštininko netaktingo išsišo
kimo.

Dabar, reikia tikėtis, šia
me reikale — paremti Lietu
vių Dieną Pasaulinėje Paro
doje paseks ir kitos draugi
jos, prisidėdamos su finansi
ne parama.

Parapijos piknikas
Birželio 18 d. Munchbacks 

parke įvyko gausus lietuvių 
parapijos metinis piknikas. 
Buvo ir įdomi programa. St. 
Dariaus posto benas grojo. 
Par. choras, vedamas muz. 
Juškos, gražiai padainavo 
lietuviškų dainelių. Grupė 
mažų vaikučių, tautiškai pa-

nų dirbtuvę tėvas su sūnum sipuošusių, pašoko bei pažai- 
laiko, nuolat dirba, tik žie- Žilvytį, Noriu miego, 
mos metu kiek mažiau, bet Stakleles, Klumpakoji, Sukti- 
niekad nesustabdo; ten dar- ni> Aguonėlę ir padainavo 
bininkai jaučiasi laiminges
ni, kaip kitur. Nuo Velykų 
stengiasi padaryti į savaitę 
1500 apsiaustų; kaip iki 
1300 įsivaro, dažnai ateina 
naujų darbininkų, bet nesi
randa vietų ir nepriima šią 
dirbtuvę unija stengiasi la
peliais pritraukti prie uni
jos, vis niekas nesirašo — 
brangios duoklės, į savaitę 
po 50 c.

— Lietuvių viena bankinė 
įstaiga dėl kerštininkų pasi
darbavimo pateko į resyve- 
rio rankas, kur lietuvių su
taupyti pinigai (700,000 
dol.) turėjo sudilti svetimų
jų rankose; dėl to lietuvių 
patrijotiška dvasia susmuko 
ir visokia veikla neatsigai
vina, tik kiekvienas gelbsti 
save, į viską pamodamas 
ranka ir ieškodamas papra
stų pasismaginimų prie šal
to alaus. J. K.

1 „Lietuviais esame gimę”, 
„Vilniaus kalneliai” ir „Sau
lutė tekėjo”. Pastarąją dai
nuodami darė gimnastiką su 
lietuviškomis ir amerikoniš
komis vėliavėlėmis. Buvo ir 
mėgėjų valanda, bet jų ma
žai atsirado — Petreikytės, 
R. Imondis, P. Lakauskas ir 
iš programą išpildžiusių vai
kučių, todėl žymiausios tau
rės teko kitiems. Majoro 
Tobino taurė teko O. Ivaš- 
kienei už išlavinimą grupės, 
o kongresmano McCormicko 
taurė parapijos chorui.

Teisėjais buvo: prof. kun. 
Vaitkevičius, svečias iš Chi
cagos, adv. J. Cunys, adv. J. 
Galinis, dr. Landžius, dr. 
Pašakarnis, Strakauskas, 
Dilis, Zaleckas, Juškienė ir 
Kasparienė.

Iš pikniko parapija, be 
abejonės, turės gražaus pel
no. Sunkiai ir daug dirbo 
kleb. kun. Virmauskis. A.

tam reikalui po 10 dol., Lie
tuvių Piliečių klubas - 5 
dol. Kadangi rengimo komi
sija atrado reikalo daugiau 
aukų parinkti, tai buvo 
kreiptasi privačiai pas at
skirus asmenis. Atskirai au
kojo: $5.00 K. Mačionieuė; 
$2.00 O. Teleišienė; po $1.00 
F. Kaliniauskienė, J. Sabu
tis, P. Blažinskas, J. Bart
kus, K. Link, S. Chlebus, A 
Gurskis, J. Jocius, J. Ūsas, 
J. Jurelevičius, Kvieskienė, 
O. Marčinskienė, E. Iškaus- 
kienė, J. Bartkus; po 50 et 
A. Žvirblienė, M. Stulpinie
nė, M. Andriuškevičienė, P. 
Kalanta, J. Lipinskas, V. 
Justas, O. Rainienė, J. Jan
keliūnas, P. Marcinka, R. 
Maldeikis, J. Kisielius, 0. 
Jasilionienė, D. Čepaitienė,
M. Pilipaitienė, S. Viloms- 
kienė, F. Veraitis, A. Berną- 
dišius, Bernadišienė, J. Ra
gauskas, J. Butkus, J. Bazi- 
liūs, J. Stulminskas. Surink
ta $83.00.

Rengimo komitetas nuo
širdžiai dėkoja visiems atsi
lankiusiems į balių, dos
niems aukotojams ir darbuo
tojams.

— Birželio 18 d. šv. Onos 
parapijos bažnyčioje įvyko 
vaikų pirmoji Komunija. 11 
vaikų pirmą kartą' priėmė 
Išganytoją į savo širdį. Se
serys pranciškonės juos pri
rengė.

— Parapijos karnavalas 
tęsėsi per 10 dienų ir užsi
baigė antradienį.

— Birželio 19 d. mirė Ma
rijona Mincevicienė. Palai
dota šv. Kryžiaus kapinėse
N. Arlington, N. J. Amžiną 
atilsį duok mirusiai, Viešpa
tie.

CLC (lietuvių katalikų 
jaunimo organizacija) turėjo 
metinį banketą Hotel Strat- 
field, Bridgeporte, birželio 
10 d. Vyriausias rengimo 
komiteto narys buvo Bridge
port© jaunuolis Bernotas. 
Jaunimo buvo daug. Iš ku
nigų dalyvavo Kazlauskas, 
Kripas ir Gradeckis.

Klaipėdos pabėgėliams 
šelpti visos draugijos ir 
klubai ruošia didelį pikniką, 
kuris' įvyks liepos 9 d. Lie
tuvių darže už Lakewood, 
Waterbury. Prasidės 1 vai. 
popiet, Bus keli kalbėtojai 
— dvasiškiai ir pasauliečiai. 
Dainuos keli chorai, gros ge- vo daug ir bažnyčioje, ir ka
ras orkestras. Bus gėrimų ir

Palaidota Rasimavičienė, 
sena parapijietė; žmonių bu-

pinėse.

Lietuvos reikalams 
Birželio

Bostono 
draugijos 
riame be
p. S. Mockus pranešė gavęs 
per komp. Žilevičių laišką 
su p.p. Laučkos ir 
parašais, prašant 
rėmėjų Pasaulinės 
Lietuvių Komiteto
mai programų knygutei ir 
rekomendavo piliečių drau
gijai nors su $25.00 prisidė
ti. Po trumpų diskusijų be
veik vienbalsiai nutarta pri
sidėti su tuo supratimu, kad 
tai ne paskutinė tam reika
lui parama. Tuoj po to p. P. 
Jankus pareiškė, kad šiai 
draugijai negalima atsilikti 
nuo kitų ir reikią prisidėti 
prie Klaipėdos pabėgėlių

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.
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I Birželio 23 d., 1939 m.

Pabėgį 
to apyskaita 
augijos, LDs

VIETOS ŽINIOS
KUNIGŲ PERMAINOSiciatyva bir- 

■Pij°s salėje 
iras Klaipė- 
vėgėlių šelpi- 
vo aukomis 
ai biznieriai: 
ilkauskas, J, 
Zaviša. Pa- 
riotinių kai- 
ė gryno pel- 
rurgio dr-ja 
•pa aukojo \ ĮVAŽIAVIMAS LIETUVIŲ

Birželio 20 d. Brooklyno 
i vyskupijoje įvyko šios kuni

gų permainos: Apreiškimo 
par. vikaras kun. V. Masiu
lis perkeltas į šv. Jurgio 
par., o šv. Jurgio par. vika
ras kun. Ant. Petrauskas — 
į Apreiškimo par.

.0 dol, Lie- 
dubas — 5 
igimo komi- 
alo daugiau 
> tai buvo 
įčiai pas at- 
Atskirai au* 

. Mačionienė; 
Lene; po $1,00 
enė, J. Sabu- 
kas, J. Bart- 
S. Chlebus, k 
icius, J. (jsas, 
i) Kvieste®,

DIENOS NAUDAI

Šį sekmadienį, birželio 25 
d„ Liberty parke, 1144 Li
berty Ave., Hillside, N. J., 
įvyksta didelis išvažiavimas 
New Yorko Pasaulinės Pa
rodos Lietuvių Dienos nau
dai. Pradžia vidurdienį. Šia
me išvažiavime bus įdomi 
programa, kuri susidarys iš 

įkalbų, šokių ir kitų įvairių 
dalykų.

Į šį išvažiavimą kviečiami 
visi New Jersey ir New Yor-

kus; po 50 et j to apylinkės lietuviai, ku- 
M. Stulpinie- nems rūpi, kad Lietuvių

iškevičienė, P, pįena praeitų geriausiu pa-

Lipinskas, V, 
inienė, J. J®. 
Marcinka, R 
Kisielius, 0, 

D. Čepaitienė, 
i, S. Vilčins- 
itis, A. Berną- 
išienė, J. Ba
rtkus, J. Ban- 
nskas. Surink-

sisekimu. Išvažiavimą ren
gia Newarko Liet. Pas. Pa- 

' rodos komitetas drauge su
Vasario 16 d. komitetu ir 
moterų klubu. Parko savi
ninkas yra lietuvis (Pranas 
Lisevičius), tad visiems bus 

! malonu paviešėti saviškių 
■ pastogėje.

IŠLEISTUVĖS

Birželio 18 d. Capitol vieš
butyje, New Yorke, suruoš
tos išleistuvės kun. Keido- 
šiui, dirbusiam apie metus 
Aušros Vartų lietuvių para
pijoje. Ruošė vyčiai. Pasaky
ta atsisveikinimo kalbų. 
Kun. Keidošius padėkojo už 
išleistuves ir apgailestavo, 
kad negalėjo ilgiau pasilikti. 
Jis grįžta atgal į Baltimorę.

Ten Buvęs.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Parapijų rengta laivų eks
kursija į Rye Beach birželio 
18 d. pavyko labai puikiai.! 
Nors oras iš ryto buvo debe
suotas ir vėsus, bet kiek vė
liau prasiblaivė ir visą dieną 
buvo nepaprastai gražu.

Dalyvių iš visų keturių 
parapijų buvo apie 1,300. 
Parke buvo paskirtas lietu
viams atskiras daržas. Tik 
labai gaila, kad mūsų lietu
viai nesilaiko tvarkos. Bėga 
ten, kur mato kokią tuščią 
vietą ir ją užima. Taigi, kiek 
Rye Beach parke yra daržų, 
kuriuose atvykusieji laiko 
piknikus, tiek juose buvo 
pakrikę lietuviai su savo na- 
šuliais — valgiais ir susi
maišė su kitataučiais.

mitetas nuo- 
. visiems atsi- 

balių, dos- 
ms ir darbuo-

.8 d. sv. Onos 
tyčioje įvyko 
Komunija. 11 
kartą' priėmė 
savo širdį. Se- 
konės juos pri-

NAUJOJE VIETOJE
REPUBLIC BAR & GRILL

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

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

492 Grand St., Brooklyn, M. Y.

įos karnavalas 
) dienų ir ® 
lienį.
119 d. mirė i- 
jvicienė. M 
yžiaus kapinis 
i, N. J. Amiisu 
nirusiai, W

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 
pirmiau kainavę 
pirmiau kainavę 
pirmiau kainavę

visiems:
$24.50 dabar
$21.50 dabar
$19.50 dabar

$18.50
$16.50
$14.50

son 6-1693

įkūnas)

ORIUS — 
tfUOTOJAS

s New Yorko
Jersey vaisi

ohn Street, 
■ison, N. J-

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

[ėnesiui

retežėliu - * 
ntija— Jį 
- - - - - - - ' Ifi 
lai —— 
shaker.—■' 

kiekvienam

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

’9K ' I

IRI)-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

Juozas A. Skarulis, šio
mis dienomis baigęs šv. 
Jono universiteto kolegiją, 
Master of Science laips
niu. Linkime jam ir toliau 
gražiai pasižymėti moks
le.

i buvo maloni ir džiugi sukak- 
i tis.

Bet pavasaris nepasibai
gė su šiuo jubiliejum — tri
jų parapijiečių sūnūs taip 
pat nudžiugino parapiją ir 
drauge visus lietuvius. Su 
gerais pažymiais užbaigė šv. 
Jono universitetą šie jau
nuoliai: Antanas Masaitis, 
Bachelor of Arts, Juozas 
Draugelis, Bachelor of Sci
ence, ir Juozas A. Skarulis, 
Master of Science. Visi trys 
jaunuoliai pilni energijos ir 
drąsių užsimojimų. Linkim 
jiems ko daugiausiai pasi
darbuoti lietuviškoje dirvo
je. Uz.

IŠKILMINGAS ŠLIUBAS

Laive tvarka buvo labai 
pavyzdinga. Patarnavimais 
visi patenkinti.

Kun. J. Laurynaitis reiš
kia padėką parapijiečiams 
už dalyvavimą ekskursijoje. 
Darbininkams už jų nenuils
tamą darbą, patarnavimą. 
Moterims, kurios sunkiai 
dirbo, kad išvažiavimas pa
sisektų. Visiems lietuviškas 
ačiū.

Parapijos jaunuoliai žai
džia McCarren parke base- 
bolą. Iki šiol tose pratybose 
jaunesnieji laimėdavo, bet 
matyti, kad juos pradės 
,,lupti” vyresnieji, nes jų 
komanda pradėjo ne juokais 
organizuotis.

Sekmadienį, 2 vai. popiet, 
parapijos veteranai, vedami 
Simo, susiims su Domino 
Sugar House komanda. Šis 
žaidimas bus labai įdomus, 
nes jo tarpe bus piniginis 
laimėjimas. Veteranai ren
giasi ir praktikuoja. Žaidi
mas bus Highland parke, ne
toli Cypress Hills ant kalno.

šeštadienį, birželio 17 d., 
Apreiškimo par. bažnyčioje 
sušliubuoti Ignas Bujokas 
su Marijona Stagniūnaite. 
Iškilmingas mišias laikė ir 
šliubą davė kleb. kun. N. Pa
kalnis. Mišių metu giedojo 
parapijos choras; M. Stag- 
niūnaitė buvo ilgametė cho
ro narė, pasižymėjusi solis
tė.

Abu jaunieji yra darbštūs 
jaunimo tarpe. I. Bujokas il
gametis Angelų Karalienės 
choro narys, o M. Stagniū- 
naitė Apreiškimo par. cho
ro ir kitų organizacijų veik
li narė.

Jaunosios tėveliai p.p. 
Stagniūnai, darbštūs parapi
jos ir viso lietuviško veiki
mo darbuotojai, iškėlė jau
niesiems puikią puotą. Lin
kime jaunavedžiams sukurti 
gražią lietuvišką šeimą.

Amžino Rožančiaus drau
gijos bendra Komunija įvyks 

'sekmadienį 9 vai. mišiose. 
Po mišparų bus susirinki
mas par. salėje.

šeštadienį, birželio 24 d. ( 
yra šv. Jono diena — Jonų 
vardinės, šia proga sveiki
name kun. Joną Laurynaitį 
ir visus kitus Jonus, kaip 
mūsų 
kitus, 
žios 
žiaus
mo JU gyvenime.

parapijiečius, taip ir 
linkėdami jiems gra- 

sveikatėlės, ilgo am
ir geriausio pasiseki-

JIE PLATINA LIETUVIŲ 
DIENOS BILIETĖLIUS

„Amerikos” bičiuliai pasi
ryžę šiemet Lietuvių Dienai 

į smarkiai padirbėti, kad už
tikrintų pasisekimą. Laimė
jimo bilietų platintojai su 

j nuoširdumu patarnauja vi- 
. siems norintiems dalyvauti 

- , dovanų paskirstyme, kurių 
. viso bus $75.00.

j Laimėjimo bilietus plati

na: M. Brangaitienė, A. 
Tvaskienė, J. Paulauskienė, 
P. Šimkienė, A. Kivytienė, 
M. Šertvytienė, M. Karpienė, 
P. Grigienė, J. Skarulienė, 
Kalėdienė, M. Skrodenis, St.

I Lukas, A. Mažeika, K. Bal
trušaitis, V. Daubaras, P. 
Kyrius, P. Montvila ir kiti.

Kai kurie platintojai jau 
yra išplatinę po keletą kny
gučių. Lauksime daugiau 
darbuotojų.

BAIGĖ KOLEGIJĄ

Šį pavasarį Apreiškimo 
parapija šventė savo 25 me
tų jubiliejų, vadovaujant 
kleb. kun. N. Pakalniui. Tai,
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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, iūsu 
gimines senus draugus ir pažįstamus

SUEIKITE LIETUVIŲ CENTRE 
280 Unior Ave. Brooklyn, N Y 

KIudo Šeimininkas — JURGIS KARPUS
4 ■—a—a—a—■—a —————.—■—«—.—a—a—a—.—a—a—a—a—a—.—■—.— ----------------------- ---

New Yorko Fordham uni
versitetas suteikė 567 stu
dentams mokslo laipsnius. 
Manhattan kolegija (katali
kų) suteikė 285 studentams 
mokslo laipsnius.

Praeitą sekmadienį vysk. [ 
Laughlin Memorial aukšto
sios mokyklos darže buvo 
Švč. Sakramento Garbinimo 
Draugijos didžiulis susirin
kimas. Dalyvavo daug dva
siškių ir pasauliečių. Pabai
goje buvo palaiminimas.

j.

Tel.t MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.
Krallkauskas — Savininkas

Gamintojas Geriausios Rūšies 
Nesvaiginančių Gėrimų

Pamėginkit mūsų specialų Drink- 
Mixer TOM COLINS

Taipgi parduoda lietuviško bra
voro alų Iš New Britain

CREMO „CONNECTICUT BEST”
Pristato pareikalavus: sallūnams. 
krautuvėms, vestuvėms ir t.t.

Reikalaukite 
Sodės

4*

.010:0:0:0:0:0:010:010:0:0:0:0:0

J

visur to vardo v 
ir Alaus £

91-93 Warwick St., Newark, N. J.

JULIUS DRESS SHOP
Skelbia Didelį Pavasarinių Moteriškų 

Rūbų išpardavimų.
Labai nupigintomis kainomis iš

parduodama :
Vėliausios Mados Suknios, Paltai, 

Moteriški Siūtai.
Ateikit ir būsit įtikinti !

Nepasitenkinant pirkiniu, jei rūbas ne
nešiotas ir nepertaisytas, į tris dienas 

pinigai grąžinama atgal.
Sutaupysit Pirkdami

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

Brooklyn

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn,

Kampas Roebling St.

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK

TI SAVO GĖRIMUS

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU

SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 

BROOKLYNE

me 
me

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

409

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

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

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTAS 

DR. J. VAITUUONIS

GYDO b® peilio, be 
vaistų ir be chemi 
kalų, tik su savo 
plikomis rankomis. 
Visokios ligos 
gydomos: vyrų, 
terų ir vaikų, 
tarimai veltui. 
VAI-ANDOS: nuo 
ryte iki 8 vakare. 
Nedėldlenlals ir 
šventadieniais nuo 
10 ryte iki 1 po 
pietų.

307 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

1 SMART SHOES
I
Į ČEVERYKAI VISAI ŠEIMAI

ŽEMOMIS KAINOMIS■
i Dr. Posner’s _
| Douglas vyrams ir
«moterims aukštos ff y
j rūšies čeverykal 

nupigintomis
| kainomis

329 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

ir

i REIKALAS TAISYTI 
! NAMUS! — 

Šauk

į J. E. McKILLOP :
> Laisniuotą ir registruo- i 
’ tą architektą j 

! 764 Manhattan Ave^ < 
! Brooklyn, N. Y. ) 
i'Tel.: EVergreen 9-5088 < 

J Modernizavimui ir per- j 
! taisymui jūsų namų mes ]
> išsirūpiname leidimus ir t
> sudarome visus planus. !

HAVEMEYER 8 O259 
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. .

Brooklyno Graboriai
STagg 2-5043 Notary Public

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

I
423 Metropolitan Avė..

Brooklyn. N. Y.

Telefonas: STagg 2-4409

A. RODZEWICZ
(A. Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Brteš pat Apreiškimo bažnyčią) 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pasivažinėjimams.

M. P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

- ‘ 1

Phone STagg 2-0783 į(
Nigbt HAveineyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamftnytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

| Tel. Virginia 7-4499 S 
t ESTATE OF - | 
f BARRY P. SHALINS I 
| (ŠALINSKAS) |
| Vestie E. Davis, |
| Licensed Mgr. | 
\ Suteikiam garbingas |
$ laidotuves |
I $150 |
| KOPLYČIAS SUTEIKIAM | 
I NEMOKAMAI |

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

0:0:010,

g Tel. Newtown 9-4464 Virginia 2-1717
I ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
I T. Fred Lefevre, Manager,
i LAISNIUOTAS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
| Veronica R. Valantiejus
f GENERAL INSURANCE AGENT
I 54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

.0:010:0 .010:0:0:0- o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o .0:0:00:0
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Birželio 23 d., 1939 m.

Kur Busime Liepos Ketvirtą?
Tai klausimas, kuris, tur 

būt, nereikalingas atsakymo. 
Liepos 4 d. visi keliai New 
Yorko ir-apylinkės lietuvius 
ves niekur kitur, kaip tik į 
Maspethą, į Klasčiaus parką, 
kur įvyks New Yorko Apy
linkės Lietuvių Diena. Jau 
dešimta iš eilės šioje apylin
kėje nepaprasta pramoga, 
sutraukianti didžiules mi
nias asmenų iš įvairių vietų.

Šiemet Lietuvių Dienos 
programoje vietinių ir New- 
arko parapijų chorų dainos, 
Apreiškimo ir Angelų Kara
lienės parapijų benai, įvai
rūs žaidimai ir kitos įdomy
bės. Svarbiausia — malonus 
susitikimas su pažįstamais, 
pasidalinimas mintimis, at- i 
naujinimas senų pažinčių ir '

MASPETHO 
IŠVAŽIAVIMAS

Dešimtoji Metine

Parkas atdaras nuo 11 
vai. ryte. Šokiai bus pradė
ti 3 vai. popiet. Programa 
4:30 vai. popiet.

Visi kviečiami, visi 
kiami. *

lau-

IŠ LIETUVIŲ DIENOS KO
MITETO SUSIRINKIMO

Įvykusiame L. Dienos ko
miteto susirinkime pasiskir
styta pareigomis. Ženklelius 
platinti sutiko J. Paulaus
kienė, A. Kivytienė, J. Ska
rulienė ir EI. Matulionytė.

Saldainius parūpins ir 
tvarkys: M. Šertvytienė, P. 
Šimkienė ir M. Brangaitienė. 
Ženklelius paruoš M. Bran
gaitienė. Laimėjimo bilietė
liais rūpinsis J. Tumasonis, 
J. Mikolaitis, A. Masaitis, J. 
Skarulienė, J. B. Laučka, 
Grigienė. Prie įėjimo vartų: 
V. Daubaras, K. Dobrovols
kis, S. Stumbris, V. Zaukus 
ir J. Skarulis.

Tvarkos dabotojai: V. Že- 
mantauskas, A. Spaičys, V. 
Pūkas, K. Galčius ir M. Ku
činskas.

Visi susirinkimo dalyviai 
nuoširdžiai pasisakė už L. 
Dienos pasisekimą ir jos pui
kų paruošimą; pasiryžta 
ko geriausiai patenkinti vi
sus svečius, kurie dalyvaus 
šioje dešimtoje N. Y. ir 
J. lietuvių šventėje.

N.

MASPETHO ŽINIOS

— Šį sekmadienį Fort Sa
kingoje įvyks maspethiečių 
piknikas.

— Kun. J. Varnaitis šian
dien išvyksta atgal į savo 
parapiją darbuotis Pueblo, 
Colo.

— Šią savaitę Maspethe 
svečiuojasi Jo Mal. prelatas 
M. J. Krušas iš Chicago, Ill.

sekmadienį, birželio 25 
d., visi parapijiečiai ruošiasi 
smagiam išvažiavimui į 
Fort Salongą. Tai bus kartu 
ir pagerbtu vės parapijos 
kleb. kun. Jono Balkūno ir 
kun. Jono Kartavičiaus jų 
vardinių proga.

Į išvažiavimą galima bus 
važiuoti autobusais arba au
tomobiliais. Norintieji va
žiuoti autobusais prašomi 
užsisakyti vietas pas drau
gijų veikėjus arba pas P. 
Šimkienę, 56-38 Remsen PI. 
Bilietas tik vienas doleris. 
Nuoširdžiai kviečiame daly
vauti šiame išvažiavime ne 
tik maspethiečius, bet ir 
brooklyniečius. Visiems bus 
smagu praleisti laiką.

šį

PRAŠYMAS LONG ISLAN
DO LIETUVIAMS

Maspethe yra daug var
gingų vaikų, kuriems ato
stogos ir vasaros saulė svei
katai labai reikalinga. Pra
šau Long Islando lietuvių, 
kurie gyvena arti ežerų ir 
iūros priimti vieną kitą vai
ką savaitei ar kelioms die
noms atostogauti. Mūsų šv. 
Vincento Pauliečio draugija 
apmokės kelionę. Kurie gali
te priimti, prašau man pra
nešti: 64-25 Perry Ave., 
Maspeth, N. Y.

Kun. Jonas Balkonas.

REGISTRUOKITE
KAMBARIUS

Brooklyno, Maspetho, Ja- 
maicos, Long Island City ir 
kitų artimų sekcijų lietuviai 
kviečiami registruoti savo 
kambarius Lietuvių Infor
macijų skyriuje Maspethe. 
Praeitą savaitę skyrius jau 
aprūpino nakvynėmis keletą 
atkeliavusių lietuvių iš to
liau. Rašykite — Eduardui 
Niedzinskui, 64-25 Perry 
Ave., Maspeth, N. Y. arba 
Amerikai. Telefonuoti gali
ma — Havemeyer 8-2236. 
Prašome visų nurodyti tu
ristams mūsų skyrių. Nak
vynė asmeniui $1.25, dviem 
ar daugiau yra pigiau. Nak
tį automobiliai gali stovėti 
prie namų gatvėje. Kamba
rių registraciją atliekame Į 
dykai. •

Inf. Sk. Vedėjas.

DUMČIUS LIGONINĖJE

Antradienį,

LIEPOS 4, 1939
KLASČIAUS CLIMTON PARKE

Betts ir Maspeth Avės, Maspeth, L. I, N. Y.
Parkas atdaras 11 vai Šokiai nuo 3 vai. p. p
DAINŲ PROGRAMA 4 VAL. P. P., KURIOJE DALYVAUJA ANGELŲ KARALIENĖS, APREIŠKIMO, ŠV. JURGIO, 

MASPETHO IR NEWARK0, N. J. PARAPIJŲ CHORAI. ANGELŲ KARALIENĖS IR APREIŠKIMO
PARAPIJŲ BENAI LINKSMINS LIETUVIŲ DIENOS DALYVIUS.

Šokiams gros Jono Navicko Orkestras
Įžanga į parką 40 centų

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

PRANEŠIMAS 30 KUOPOS 
SĄJUNGIETĖMS

Sąjungietės savo susirin
kime nutarė užprašyti mi
šias abiejų kunigų — klebo
no Balkūno ir vikaro Karta- 
vičiaus — intencijai birže
lio 25 d., 9 vai., ir tų mišių 
metu bendrai priimti Komu
niją.

Sąjungietės jau ruošiasi 
parapijos metiniam karna- 

i valui. Išrinko 5 nares į para- 
įpijos bendrą komitetą. Taip 
pat išrinktos atstovės į ap
skrities priešseiminį suva
žiavimą liepos 9 d., C. Brook- 
lyne. O. P.

kus. Programoje bus kalbų 
ir dainų. Visi kviečiami pa
siklausyti. Šį pirmadienį iš 
tos pat stoties 
Kažemėkas, gros 
orkestras. J. 
praneš žinias.

kun. J. Varnaičio giminaitė.
Laidotuvėse patarnavo 

grab. Le Vanda.
BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

dainuos St. 
J. Navicko 
Steponaitis 

Rep.

BAIGĖ KOLEGIJĄ

pazy-
Vincas mano stoti į

Praeitą savaitę Vincas Pa- 
žereckas baigė Katedros Ko
legiją labai gerais 
miais.
kunigų seminariją Hunting
ton, L. I., kur jo vyresnysis 
brolis mokosi. Linkime Vin
cui pasiekti užsibriežto tiks
lo.

J. Sharkey, Brooklyno ta- 
rybininkas, pasiūlė legali
zuoti laimėjimus — loteriją. 
60 nuošimtis pajamų eitų 
miesto pavargėlių pragyve
nimui apmokėti, gi 40 nuo
šimčių būtų išdalinti dova
noms ir padengta išlaidos. 
Sharkey sako, kad reikia bū
ti vyrais ir tokį įstatymą 
pravesti.

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th 8TREET

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

Šventadieniais susi tarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

PR. ED. W. ŽUKAUSKAS

4302 FLATLANDS AVENUE

DR A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 80. 4th STREET

PAIEŠKOMA i Tel. STagg 2-7177

VALANDOS: 
1—2 P. P.

Ir pagal sutartį
Tel.: NAvarre 8-1919

VALANDOS
9—12 ryte
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-6868

Liet 
pos 4 
priemt 
paproi 
dieną

kurie 
tikslan

siems 
tad iri 
mai.

New 
lietuvi 
painiu 
Dešim 
vyksia 
čiaus i 
labai s 
lonaus 
ko Apj 
noje.

Vis 
rašoma, 
nį Eure 
noti nai 
rios ofi( 
Dancigą 
iariuon 

' įtempti 
jos pa 
provoks 
kiai.

Vienas 
reikalą n

miam lie

pinkli dėl 
rai laimės 
lenkai, ar 
karą. Gir 
pralaimės 
gaus ne ti

mės— L 
nių... \

Taigi, \ 
netrūksta 
didele tie 
kia dėti i 
likti grieti

Jonui Dumčiui birželio 21 
d. padaryta operacija. Da
bar jis guli ligoninėje (Hos
pital for the Ruptured and 
Crippled, 321 E. 42 St., New 

sveikiname mūsų mylimą I York). Jį lankyti galima 
kleboną kun. Joną Balkūną * antradieniais, šeštadieniais 
ir kun. Joną KartaviČių jų ir sekmadieniais nuo 1 iki 3 
vardinių proga, linkėdamos, vai. popiet ir antradieniais 
kad Aukščiausias laikytų ir ketvirtadieniais 7 — 8 vai. 
juos ilgus metus sveikus. vakarais.

SVEIKINIMAS

Visos Maspetho draugijos

V mA O ’lw<W/y Ny\
V A m .eM*089 I l->, J

.RtPUBlK

SAVAS PAS SAVĄ

XAVERAS STRUMSKIS

IŠTAIGA tarnaujanti 
TEISINGAI IR MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

MINĖS DARIAUS IR GIRĖ
NO SUKAKTĮ

Dariaus ir Girėno tragiš
kam žuvimui paminėti liepos 
17 d. 8:15 vai. vak. ruošia
ma speciali radijo programa 
iš WCNW radijo stoties. 
Programai vadovaus J. Gin-

61-MAS

MIRĖ

Magdalena Varnaitienė, 69 
metų, mirė birželio 20 d. 
anksti ryte. Palaidota birže
lio 22 d. iš Apreiškimo par. 
bažnyčios į švč. Trejybės ka
pines. Nuliūdime liko vyras 
ir 5 vaikai. Velionė buvo

Jurgis ar Kazimiera Ja- 
sinskai, seniau gyvenę 243 
Grand St. ir 402 Hooper St., 
Brooklyn, N. Y.

Paieškomi arba apie juos 
žinantieji prašomi pranešti 
,.Amerikai”, 423 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

1 219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y. į
1 (Williamsburgh Bridge Plaza)

Lietuvoje 
Iri išsaugoti 
I viską dainą, 
k tą liaudį 
Į Šilingasis 
iVaičiulaitis

METINIS

Liet. šv. Jurgio Draugijos
Šeštad., Birželio - June 24 d., 1939

KLASČIAUS CLINTON PARKE
Maspeth ir Betts Avenues Maspeth, L.

Gros Jono Navicko Nakties Pelėdos ir 
V. Retikevičiaus orkestrai

Pradžia 2 vai. po pietų. Įžanga 40
Kaip visuomet, taip ir šį kartą rengiamas piknikas bus

labai draugiškas, tad visus maloniai kviečiame dalyvauti. of Brooklyn. County of Kings

Rengėjai. Į

c

LICENSESBEER, WINES & LIQUUORS
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7772 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 101 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

UNITED UKRAINIAN SOCIAL 
ORGANIZATIONS, Inc.

101 Grand St. Brooklyn, N. ,Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB16918 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7309—13th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN E. A. VOLLMERS 
7309—13th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 16912 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 340 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HENNY HEISE
340 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB3756 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under 
Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 409 Howes St., Borough 
' ' ~ ' _s, to be con

sumed on the premises.
HENRY DICHTER 

a-k-a 408-410 S. 2nd St.
409 Hews St. Brooklyn, N. Y.

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, kelksus 

Ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams 
Siunčia Ir | kitu* miestus.

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

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata. Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALŪS iš geriausių 

bravorų Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
J. GINKUS

^495 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Tegu mirs 
tos lai 

kaime 
l^lime leist 
^tautoje 
įtik siauro 

H Tas kūryb 
pi turi grįž 
|į labai konkr 
p greičiausia 
jąsias kelia 

pįvisąšal 
visi 

p Lietuva ne 
Į^kas ir jejg 

p Čia daina, 
p nebus”, 
Vėluvoje

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7816 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retai) under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 180 Prospect Park, S. W., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.
william McDevitt & thomas nolan i 

180 Prospect Park, S. W, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
R. W. 1006 has been issued to the under
signed to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 67 Furman St., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.
JOSEPH NEMIA and CARMELO NEMIA 

67 Furman St. Brooklyn. N .Y.

L* 
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