
ŠTAI KAIP
Liepos 4 d.
Lietuva ir karas.
Kelią lietuviškumui!
Dainos galia.

Visa šalis liepos 4 d. šven
čia reikšminga laisvės šven
tę, atiduodama pagarbą 
tiems valstybės kūrėjams, 
kurie idealizmo, drąsos ir 
žmonijos meilės kupini, su
rado galimumų įsteigti nau
ją valstybę, pagrįstą žmoniš
kesne santvarka. Liepos 4 d. 
amerikiečiams didi šventė, 
verta tinkamiausių minėji
mų, kurių atsisakyti negali 
nė vienas asmuo, gyvenąs 
žvaigždėtos vėliavos saugo
jamoje šalyje.

Lietuviai amerikiečiai lie
pos 4 d. mini įvairiausiomis 
priemonėmis, pagal vietos 
papročius. Daugelis jų tą 
dieną turi naudingas pramo
gas, skiriamas reikalams, 
kurie tarnauja aukštiems 
tikslams. Liepos 4 d. reiškia 
laisvę ir nepriklausomybę vi
siems Amerikos žmonėms, 
tad ir sunaudokime ją tinka
mai.

New Yorko ir apylinkės 
lietuviai, tikime, šią šventę 
paminės susirinkę draugėn į 
Dešimtą Lietuvių Dieną, į- 
vyksiančią Maspethe, Klas- 
čiaus parke. Visiems linkime 
labai smagių švenčių ir ma
lonaus susitikimo New Yor
ko Apylinkės Lietuvių Die
noje.

Vis daugiau kalbama ir 
rašoma, kad šių metų rude
nį Europoje galinti sulieps
noti naujo karo ugnis, ku
rios oficiali priežastis būsiąs 
Dancigas. Vokiečių ir lenkų 
kariuomenės nuolatiniame 
įtempime. Vokietijos Lenki
jos pasieny dažni įvairūs 
provokavimai, erziną nuoty
kiai.

Vienas Vokietijos užsienio 
reikalų ministerijos atsakin
gas tarnautojas vienam įžy
miam lietuviui taip yra pa
sakęs: jūs, lietuviai, nesirū
pinkit dėl karo, nes jūs tik
rai laimėsite — nežiūrint ar 
lenkai, ar vokiečiai laimės 
karą. Girdi, jei Vokietija 
pralaimės karą, Lietuva 
gaus ne tik Klaipėdą, bet ir 
Tilžę; o jei Lenkija pralai
mės — Lietuva atgaus Vil
nių...

Taigi, vokiečiams jumoro 
netrūksta, bet jame slypi ir 
didelė tiesa — Lietuvai rei
kia dėti visas pastangas iš
likti griežtai neutraliai.

Lietuvoje gyvai rūpinama
si išsaugoti turtingą lietu
višką dainą, lietuvišką pasa
ką, tą liaudies kūrybos žodį. 
Stilingasis rašytojas Ant. 
Vaičiulaitis „Židinio” žurna
le jausmingai rašo:

„Tegu mirs motės seno
sios, tos lakštingalos, tegu 
dainų kaime sumažės, bet 
negalime leisti, kad kūrybos 
žodis tautoje mažėtų ir lik
tų tik siauro rato nuosavy
bė. Tas kūrybos žodis dabar 
atgal turi grįžti į visą kraš
tą labai konkrečia forma ir 
kuo greičiausiai. Tam tinka
miausias kelias — knygą 
mesti į visą šalį, padaryti ją 
prieinamą visiems... Jeigu 
visa Lietuva negaus knygos 
į rankas ir jeigu nutils ir 
užges čia daina, tada ir Lie
tuvos nebus”.

Jei Lietuvoje rūpinamasi 
lietuviškos knygos paskleidi
mu visoje tautoje, tad ką 
kalbėti apie gyvą reikalą 
stipriau skleisti spausdintą 
lietuvišką žodį lietuvių ame-
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SAVAITĖS ĮVYKIAI

važiavimo vieške- 
apmokamiems ke-

Naujas planas gerovei
Prezidentas Roosevelt su 

savo artimais bendradar
biais paruošė naują planą 
šalies gerovei pakelti — jis 
pasiūlė sudaryti 3 bilijonų 
860 milijonų dolerių fondą, 
kurs finansuotų tokius viešų 
darbų projektus, kurie patys 
apsimokėtų. Jis pasiūlė pa
skolinti 350 mil. dol. tiltų, 
ligoninių statybai ir vandens 
teikimui pravesti; 750 mil. 
greito 
liams, 
liams ir miestų judėjimą ap
lenkiantiems keliams prave
sti; 500 mil. dol. geležinke
liams pagerinti; 460 mil. 
dolerių kaimų elektrifi
kacijai padidinti; 500 mil. 
dol. žemės ūkiams pasko
loms (pataisymams, koope
ratyvams) ; 800 mil. dol. na
mų statybos komisijos sko
linamai jėgai padidinti; 500 
mil. dol. paskoloms užsienio 
valstybėms, galinčioms pa
didinti Amerikos užsienio 
prekybos judėjimą. Šis pla
nas visiškai nepaliestų vals
tybės biudžeto ir jam įvyk
dyti reikia atskiro įstatymo. 
Kongrese apie tai jau kalba
ma ir ruošiamasi pravesti 
naują įstatymą, nors ir yra 
daug kritikų.
Sutartis su Anglija

Praeitą savaitę Amerikos 
ambasadorius Londone Ken
nedy pasirašė su Anglijos 
vyriausybės atstovais naują 
prekybos sutartį. Anglija 
pasižadėjo nupirkti 600,000 
ryšulių vatos Amerikoje, už 
ką Anglija gaus iš Amerikos 
85 tūkstančius tonų gumos, 
pagamintos anglų Malajų 
salose. Sutartis pradės veik
ti spalių 1 d.
15 mylių šūvis

Amerikos kariuomenės va
dovybė atidengė paslaptį; 
čia pagamintos kanuolės ga
li iššauti bombas net į 15 
mylių tolį. Nauja kanuolė 
sveria 30,765 svarus. Iššauta 
bomba, nukritusi už 15 my
lių, išmušė žemėje 16 pėdų 
pločio skylę.

rikiečių tarpe? Čia lietuviš
kos knygos skaitymo padėtis 
tikrai tragiška. Ar nepaieš- 
kdtų kas naujų kelių lietu
viškai knygai pasiekti kuo 
plačiausias mases?

Lietuviška knyga ameri
kiečių lietuvių visuomenėje 
neturi daug draugų. Laimin- £av0 Aleksandretę, autono- 
gesnė lietuviška daina, kuri 
skamba įvairiuose susirinki
muose, pramogose, dides
niuose suvažiavimuose, va
sariškuose pobūviuose. Trys 
tūkstančiai dainuojančio jau
nimo stropiai ruošiasi daly
vauti Pasaulinės Parodos 
Lietuvių Dienoje. Taigi, lie
tuviškas žodis klesti per lie
tuvišką dainą.

Jei Pas. Parodos Lietuvių 
Diena praeis reikiamu pasi
sekimu, tikime, kad ir lietu
viška knyga turės geresnio 
pasisekimo. Lietuvos Pavili- 
jone išstatyti gražiausių lie
tuviškų knygų pavyzdžiai. 
Tos knygos turės vilioti tūk
stančius lietuvių ir tikrai 
prašysis jų imamos į rankas 
ir skaitomos.

Priima tremtinius
Brazilijos vyriausybė suti

ko suteikti prieglauda trims 
tūkstančiams Vokietijos žy-1 
dų katalikų, kurie turi išsi-j 
kelti iš Vokietijos. Jie šiuo 
metu dar Vokietijoje, dauge
lis jų koncentracijos stovyk
lose. Jų likimu, kaip prane
šama, tiesioginiai pasirūpino 
Popiežius, kreipdamasis į 
Brazilijos prezidentą Vargą.
Iškilmingai sutiko

Anglijos gyventojai praei
tą savaitę labai iškilmingai 
sutiko karalių Jurgį ir kara
lienę Elzbietą, nebuvusius 
sostinėje 47 dienas, kurias 
praleido kelionėje, belanky
dami Kanadą ir Ameriką. 
Anglų spauda, palankiai ir 
su džiaugsmu aprašiusi ka
rališkos poros sugrįžimą, jyew Yorko, New Jersey ir tolimesnių vietų lietuviai! 
tarp kitko pažymėjo ir to- jums broliškai tiesiame lietuvišką dešinę ranką ir iš visos 
kias pastabas: karalius da- širdies sakome: Jūs visi esate nuoširdžiai kviečiami daly- 
bar daugiau savimi pasiti- vauti Dešimtoje New Yorko Apylinkės Lietuvių Dienoje, 
kįs ir geriau kalbąs, o kara- jvyksiančioje šį antradienį, liepos 4 d., Klasčiaus parke ir 
lienė netekusi 14 svarų svo- sa]eje, kampas Clinton ir Betts Avės., Maspethe, L. L, N. 
rio.

vėl

Žinome, kad Jus gali vilioti patogesni svečiavimaisi, 
Naujas laivas gražesnės vietos, patrauklesnės viešnagės. Bet... čia Jūsų

Birželio 24 d. New Yorko laukia lietuviška širdis, savi žmonės, artimi reikalai, lie- 
uostą pasiekė naujas anglų tuviška vienybė.
laivininkystės bendrovės lai- Lietuvių Dienos rengėjai nežada Jums nebūtų dalykų, 
vas Mauretania. Pirma ke- neįvykdomų programų, bet jie atvirai sako, kad New Yor- 
lionė iš Liverpulio tęsėsi 6 ko Apylinkės Lietuvių Diena yra geriausia proga susitik- 
dienas 19 vai. Nauju laivu ti tiems lietuviams, kuriems brangu visa tai, kas lietuviš- 
atvyko 889 keleiviai, kurių ka, kas sava, artima, miela, suprantama. Atsilankydami 
tarpe buvo ir du žymūs lie
tuviai krepšininkai — Bud- 
riūnas ir Ju?^įL?.sF grįžę iš 
Lietuvos po labai sėkmingų 
krepšinio pirmenybių žaidi
mų, kuriuose Lietuva 
laimėjo pirmą vietą.
Sprogimai Londone

Teatrų apylinkėje birželio 
24 d. sprogo nežinomų asme
nų padėtos bombos. Buvo 
keturi sprogimai; apie 20 
asmenų nugabenta į ligoni
nę; užmuštų nebuvo. Apy
linkėje buvo didelis trenks
mas, išgąsdinęs tūkstančius 
asmenų. Įvykio tirti subėgo 
šimtai viešos ir slaptos poli
cijos. Manoma, kad bombas 
metė slaptos airių teroristų 
grupės nariai.
Turkų prancūzų sutartis

Puošniuose Prancūzijos 
užsienio reikalų ministerijos 
rūmuose praeitą s 
Turkijos ambasadorius irdavo pažįstamus joje dalyvauti. Nežiūrint, koks oras pa- 
užsienio reikalų ministeris sitaikyti galėtų, malonėkite atvykti. Klasčiaus salė pakan- 
pasirašė Prancūzijos ir Tur-, karnai erdvi — joje tūpsime ir jaukiai laiką praleisime 
kijos apsigynimo sutartį, pa- * vįsi! 
gal kurią abi šalys pasižadė
jo pagalbą, jei jų interesams 
kiltų pavojus Viduržemio 
jūroje. Už šią sutartį turkai

minį vienetą, esantį šalia 
prancūzų valdomos Syrijos. 
Aleksandretė prieš karą pri
klausė Turkijai, bet po karo 
buvo atimta iš turkų ir pa
likta prancūzų mandato ži

emoje. Dėl šios sutarties ypa
tingai nepatenkinti italai.

Kario žodis
Prancūzijos kariuomenės 

vadas, gen. Gamelin, daly
vavo Verduno mūšio 23 me
tų sukakties minėjime, ku
riame dalyvavo tūkstančiai 
karo veteranų. Gen. Gamelin 
griežtai pareiškė, kad pagar
ba negali būti nuperkama 
nusileidimais. Generolui da
bar 66 metai; jis pasižymė
jęs karys, didžiojo karo me
tu buvęs maršalo Joffre pa
dėjėjas.

Lietuvaitės vis labiau puošiasi tautiniais drabužiais. 
Moterys šaulės gražiuosius lietuvaičių drabužius išpopulia
rino po visą Lietuvą. Čia matomas Kybartų šaulių mote
rų būrys. "

Maloniai Kviečiame

Visų svarbiausia — dalyvauki! Nekreipk dėmesio nei 
į galintį būti nepalankų orą, nei į kitokias kliūtis. Paro
dyk savo ryžtingumą ten, kur jo labiausia reikia.

Dar kartą sakome: liepos ketvirtą, šį antradienį, 
susitikime New Yorko Apylinkės Lietuvių Dienoje!

Iš anksto didžiai dėkingi —
RENGĖJAI.

visi

šion pramogon, paremsite šių dienų gyvenime vieną svar
biausių veiksnių — savo spaudą.

Klasčiaus .parkas bus atdaras nuo 11 vąlandos. Nuo šio 
laiko Rengimo Komiteto nariai bus pasiruošę visus svečius 
pasitikti, priimti, sudaryti visiems jaukią aplinkumą. Nuo 
3 vai. popiet susirinkusius linksmins gerai pasiruošę, gra
žiomis uniformomis pasipuošę Brooklyn© Angelų Karalie
nės ir Apreiškimo parapijų benai. Ir jauniems, ir pagyve
nusiems smagiai patarnaus žinomas Nakties Pelėdų orkes
tras. Apie 5 vai. bus žavingų lietuviškų dainų programa, 
kurią išpildys penki chorai — Newarko Švč. Trejybės par., 
Maspetho V. J. Atsimainymo par. ir Brooklyn© Angelų 
Karalienės, Apreiškimo ir šv. Jurgio parapijų. Dainuo
jantis jaunimas su savo energingais ir stropiais muzikais 
vedėjais aukoja savo brangų laiką, kad tik padarytų Lie
tuvių Dieną gyvą, įdomią, visus atsilankysiančius patenki
nančią.

Atsilankę svečiai iš tolimesnių vietų susiras pažįstamų, 
naujų draugų; bičiuliškoje, artimoje nuotaikoje galės sma
giai užbaigti Amerikos nepriklausomybės šventes minėji
mą, drauge atlikdami ir gražų darbą — palaikyti lietuvių 
vieningumą, paremti lietuvius vienijančią jėgą — savo 
spaudą.

Tad, Brangus Lietuvi, kurs skaitysi šiuos žodžius, ne 
Įtik pats dalyvauki šioje metinėje šventėje, bet ir plačiai 

savaitę paskleisk! apie tai žinią, kviesdamas rengėjų vardu visus • • I

Chamberlain vėl įspėja
Anglijos premjeras Cham

berlain viešoje kalboje pa
reiškė naują priminimą Vo
kietijos adresu. Jis pasakė, 
kad Vokietijos Anglijos arti
mas bendradarbiavims bus 
sapnas tol, kol Vokietija be 
jokio pamato įtarinės kitus. 
Jis nurodė, kad Anglijos ka
ro laivynas yra didžiausias 
ir stipriausias pasauly; taip 
pat pažymėjo, kad sausumos 
kariuomenės jėgos nuolat di
dinamos, o aviacija per pas
kutinius 12 mėneshi nepa
prastai išaugus.

Saulių Sąjungos Sukakties 
Didingas Minėjimas

MIRĖ KUN. J. PETRAITIS

Bayonne, N. J. — Birželio 
23 d. čia mirė Šv. Mykolo 
lietuvių parapijos klebonas, 
kun. Juozas Petraitis, 55 me
tų amžiaus. Velionis ilgą lai
ką sirgo keliomis ligomis.

Kun. Petraitis iškilmingai 
palaidotas birželio 27 d., da
lyvaujant daugeliui lietuvių 
kunigų ir miniai pasauliečių. 
Velionis po didžiojo karo y- 
ra daug veikęs Lietuvos ge
rovei: rinkęs aukas, kūręs 
įvairias organizacijas, leidęs 
laikraštį ir t.t.

PRANCŪZIJA LAUKIA
KRIZĖS VASARĄ

Paryžius. — Prancūzijos 
ministeris pirmininkas Dala- 
dier, uždarydamas tautos 
atstovų susirinkimą visai 
vasarai, pareiškė savo abe
jones, ar tik nereikėsią tau
tos atstovus labai greitai su
šaukti, nes dar šią vasarą 
galįs būti sprendžiamas 
klausimas „tarp tų, kurie 
nori taikos ir tų, kurie sie
kia valdyti jėga kitus žmo
nes”.

Jis pažymėjo, kad už 
Prancūzijos pasienio stovi 3 
milijonai, ginkluotų karių; 
ten karo dirbtuvėse nepa
prastu tempu gaminama ka
rinė medžiaga, tad Prancū
zijai reikia budėti. Prancū
zų vyriausybė nukreipsianti 
visas šalies jėgas valstybės 
saugumui ginti ir turėti tau
tą pasiruošusią visokiems 
galimumams.

JAPONAI ĮSAKO TRAUK
TIS IŠ UOSTŲ

Hong Kong. — Japonų ka
ro laivyno vadovybė, laimė
jusi kelis mūšius prie Foo
chow, apie 380 mylių į pie
tus nuo Šanghajaus, įspėjo 
užsienio valstybes ištraukti 
savo laivus iš Foochow ir 
Wenchow uostų. Japonų į- 
spėjimo rašte Jungt. Ameri
kos V-bių ir kitų valstybių 
vyriausybėms pažymėta, kad 
nuo birželio 29 d. japonai 
nebus atsakingi už galinčius 
įvykti nesusipratimus minė
tuose uostuose.

Anglijos vyriausybė tuo
jau atsakė japonams, kad 
Anglija laikys Japoniją at
sakinga, jei anglų prekybos 
laivams bus sutrukdyta ke
lionė ar bus padaryta kokių 
nuostolių. Anglijos atsaky
mą pasirašė jos generalinis 
konsulas.

Foochow mieste gyvena 
apie 640,000 asmenų.

Lenkų pasiryžimai
Šią savaitę Lenkijoje mi

nima jūrų savaitė, kuri pra
dėta šūkiu: „Mes neleisime 
savęs atstumti nuo Baltijos 
jūros”. Visoje Lenkijoje 
vyksta patriotiniai susirinki
mai, kuriuose kartojami 
griežti vyriausybės narių 
pareiškimai • neatiduoti Dan
cigo vokiečiams.
Didins kariuomenę

Nuo liepos 1 d. Amerikos 
kariuomenės vadovybė nuo 
liepos 1 d. pradės priimti į 
karo tarnybą daugiau sava
norių. Per 12 mėnesių nori- __  ___  _ , _ _____
ma priimti 112,500 asmenų, i kas organizuotas darbas.

STUDENTŲ IR PROFESI- 
JONALŲ SEIMAS

Liepos 1 ir 2 d.d. Maria- 
napolio kolegijoje įvyksta 
metinis A.L.K. Studentų ir 
Profesijonalų s-gos seimas. 
Į tą seimą yra kviečiami są
jungos kuopų atstovai, na
riai ir visi lietuviai katali
kai šviesuoliai, kuriems rūpi 
lietuvybės išlaikymo klausi
mai Amerikoje ir katalikiš-
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Kaunas. — Lietuvos šau
lių sąjungos 20 metų sukak
ties minėjimas birželio 24 — 
26 d.d. virto milžiniška pa
triotinio pasiryžimo demon
stracija. Kaunas per 3 die
nas skendo šaulių uniformo
se ir tautiniuose rūbuose. 
Visuomenė sukakties proga 
padovanojo šauliams 2,000 
šautuvų, 50 kulkosvaidžių ir 
2 lėktuvus. Tautos vardu 
Respublikos Prezidentas įtei
kė vėliavą, kurią garbingai 
laikyti šauliai prisiekė.

Į šaulių minėjimo iškilmes 
iš viso krašto buvo suvažia
vę per 40,000 asmenų. Daly
vavo ir užsienio svečiai. Mi
nėjime suruošta didingos 
pramogos, kurių bene svar
biausia — dainų šventė. Šau
lių paradas visuomenės su
tiktas ir priimtas didžiausio
mis ovacijomis. Visoje tau
toje pagarba šauliams dar 
padidėjo. Šaulių eilės žymiai 
didėja, plečiasi. Į šaulius 
žiūrima kaip į garbingosios 
kariuomenės 
talkininkus 
klausomybės 
gynime.

artimiausius 
krašto nepri- 
sargyboje ir

NAUJAS JAPONIJOS 
PASIUNTINYS

Kaunas. — Birželio 26 d. 
Respublikos Prezidentui A. 
Smetonai savo skiriamuosius 
raštus įteikė naujasis Japo
nijos pasiuntinys Ohtaka. 
Birželio 27 d. jis buvo pri
imtas ministerio pirmininko 
Černiaus.

LENKAI NUŠOVĖ VOKIE
ČIŲ ORLAIVĮ

Varšuva. — Birželio 27 d. 
Lenkijos artilerija nušovė 
vokiečių karo orlaivį, lėkusį 
virš lenkų teritorijos, arti 
Dancigo įlankos. Pradžioje 
lenkų artilerija įspėjo orlai
vį, bet šis negrįžo. Tada pa
leisti taiklūs šūviai ir orlai
vis nukrito į jūrą. Lakūnas 
išgelbėtas atplaukusio vokie
čių karo laivo.

Lenkijoje gauta žinių, kad 
paskutinėmis dienomis į 
Dancigą yra atvykę per 1,000 
jaunuolių iš Rytų Prūsijos; 
šie atvykėliai sudarys Dan
cige vokiečių steigiamų „kor
pusų” dalį — branduolį. 
Prie Dancigo pasienio esą 
atvykę vokiečiai karininkai 
instruktoriai, kuriems pave
sta lavinti 
rius karius, 
kankamai 
Vokietijos.

Dancigo savano- 
Ginklų esą pa- 

įšmugeliuota iš

PREZ. ROOSEVELTUI SU
MAŽINTOS TEISES

Washington. — Nuo 1934 • 
metų, pagal specialų įstaty
mą, prezidentas turėjo teisę 
kontroliuoti dolerio vertę. 
Jis turėjo teisę didinti ar 
mažinti dolerio vertę, ši jo 
teisė baigiasi birželio 30 d. 
ir norėta Kongrese tą galią 
pratęsti ilgesniam laikui, 
bet senatas, dauguma balsų, 
pasipriešino ir nuo dabar 
dolerio vertės nustatymo tei
sė grąžinama Kongresui.
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IŠ TĖVŲ ŽEMES

Liepos 1 ir 2 dienomis Marianapolio kolegijos patalpose 
įvyks Am. Lietuvių Katalikų Studentų ir Profesijonalų są
jungos aštuntas metinis suvažiavimas. Visi šios organi
zacijos suvažiavimai buvo kuklūs, nerėksmingi. Toks pat, 
tikime, bus ir dabartinis suvažiavimas, kurio dalyvių tar
pe teks matyti veik išimtinai mokslus einantį jaunimą, 
giliai susirūpinusį katalikiškumo ir lietuviškumo stiprini
mu amerikiečių lietuvių visuomenėje.

Ši organizacija, įsikūrusi Marianapolio motiniškame 
prieglobstyje, nesuskubo išsivystyti techniškai, dar neap- 
juosė visos išeivijos savo kuopų tinklu, bet jos prieš 8 me
tus mestas šūkis susilaukia vis daugiau naujų darbininkų. 
Sąjungos šūkis — Siek Mokslo, Dirbk Tautai, Gyvenk Ti
kėjimu — toks platus, toks gilus ir tiek savyje turįs įkvė
pimą darbui teikiančios jėgos, kad jis turės pasiekti pla
čias amerikiečių lietuvių šviesuomenės grandines.

Stud, ir Prof, sąjunga, leisdama išeivijoje vienintelį lie
tuvišką žurnalą („Studentų Žodį”), atliko svarbų vaidme
nį. „Studentų Žodis” sudarė sąlygas gražiam skaičiui jau
nuolių pareikšti ir ugdyti savo gabumus, apvilkti savo 
mintis gražiu lietuvių kalbos rūbu. Žurnalas jau išauklė
jo mūsų spaudai gerų bendradarbių, kurie dažnai lanko 
mūsų laikraščius savo straipsniais, žiniomis, net ir groži
nės literatūros kūriniais. Kol turėsime jaunimo, skaitančio 
ir rašančio lietuviškai, besirūpinančio lietuviškos spaudos, 
lietuviškų draugijų gyvavimu, tol galėsime džaugsmingai 
kalbėti apie lietuvybės gyvavimą išeivijoje.

Studentų ir Profesijonalų sąjunga galėtų susilaukti dau
giau paramos iš lietuvių katalikiškos visuomenės ta pras
me, kad įvairių kolonijų atsakingi vadai pareikštų savo 
iniciatyvos sukurti kuopoms branduolius, atrinkti sąmo- 
ningesnus moksleivius ir šviesuolius organizaciniam dar
bui. Jaunime yra energijos, yra, pasiryžimų dirbti, yra ir 
geros valios, bet jam kartais trūksta patariamo žodžio, 
globojančios ir jauną dvasią suprantančios širdies.

Būtų labai naudinga, jei Kat. Susivienijimas rimtai pa
galvotų paruošti įgyvendinamus planus įtraukti Stud, ir 
Profesijonalų sąjungą savo veiklos akiratin. Susivieniji
mui reikalingi jauni nariai, reikalingi būsimi vadai. To su
silaukti puikiausia dirva — Studentų ir Profesijonalų są
junga. Visi suprantame, kad Kat. Susivienijimas turi bū
ti stipriausia ir ilgiausiai gyvuosianti organizacija, kurios 
ateitis be jaunmo neįmanoma.

Gal yra ir kitokių svarbių pasiūlymų. Juos galima pa
reikšti žodžiu ar raštu įvyksiančiame seime. Svarbiausia, 
kad gyvoji lietuvių visuomenė suprastų Studentų ir Profe
sijonalų sąjungos reikšmę. Svarbu, kad tėvai savo besi
mokančiam jaunimui nepašykštėtų pasakyti, kad jiems bū
tų nepaprastai malonu, jei jų sūnūs, ir dukterys, lanką mo
kyklas ar jau išėję į savarankų profesijos gyvenimą, nesi- 
šalintų lietuviško darbo. O minėta sąjunga — geriausias 
darbo ir poilsio laukas, kuriame galima suvartoti visas kū
rybines jaunatvės pajėgas aukštiems tikslams.

Sveikindami Studentų ir Profesijonalų sąjungą jos me
tinio suvažiavimo išvakarėse, linkime jai augti, nuolat 
laimėti, visada į priekį žygiuoti.

Nepaminėta Sukaktis
Šią vasarą įvyko sukaktis, 

kurią, kitokiomis aplinkybė
mis, Italija ir Prancūzija 
švęstų bendrai. 1859 m. bir
želio 26 d. visuose Italijos 
miestuose buvo išklijuota 
karaliaus Viktoro Emanue
lio vyriausybės afiša, at
spausdinta prancūzų ir ita
lų kalbomis, tokio turinio: 
„Tegyvuoja Prancūzija! Te
gyvuoja Italija! Didelės tau
tos jausmas visada turi būti 
jos socialinio vaidmens ly
gyje. Italija atsistojo greta 
Prancūzijos. Visa Europa 
atsidėjusi žiūri į didingą 
vaizdą, kuris atsivėrė jos 
akims. Po 14 amžių Italija 
vėl atgimė, kaip tauta. Itali
ja žino tik vieną žodį, vieną 
šūkį: tegyvuoja Prancūzija! 
Tegyvuoja mūsų išvaduoto
ja!”

Taigi, prieš 80 metų Ita
lija prisiekė Prancūzijai am
žiną dėkingumą ir ištikimy

bę. Napoleono III kariuome
nė išvadavo italų tautą iš 
austrų jungo ir išgujo užka
riautojus. Ir kai galutinai 
austrus sumušusi prancūzų 
kariuomenė ėjo iš Italijos, 
italų valdžia kreipėsi į pran
cūzų kareivius šiais žodžiais: 
— Jūsų taurus kraujas, su
mišęs su italų krauju, suvil
gė mūsų žemę. Mūsų širdys 
amžinai skolingos jums dė
kingumo ir pasidžiaugimo.

Kai ateis diena ir Italija, 
nepriklausoma ir galinga, 
užims savo vietą tautų tar
pe, mes tada pasakysime tą 
patį, ką sakome šiandien 
džiaugsmo apimti: štai vai
siai to, ką padarė Prancūzi
ja!

Taurūs kariai! Jūs grįžta
te prie savo židinių, jūs pa
matysite savo tėvynę. Bet 
mes, kuriuos jūs paliksite, 
mes visiems laikams išsau
gosime atsiminimą apie tau-

— Butrimonių apylinkės 
ūkininkai supratę, kad šiuo 
metu geriausias pajamų šal
tinis yra pieno ūkis, pradėjo 
visu smarkumu gerinti savo 
karvių veislę.

— Girdžių miestely, Ra
seinių apskr., kilo gaisras 
klebonijoj, kuri visiškai su
degė. Parapijai ir klebonui 
padaryti žymūs nuostoliai.

— Kauno darbo birža vi
siems statybų vykdytojams 
išsiuntinėjo tam tikrą raštą, 
kuriame prašo samdytis 
darbininkų tik per darbo bir
žą. Be to, nurodo, kad ran- 

rumą, kuriam lygaus istori
joje nėra. Dėkingumo, kuris 
dega mūsų visos tautos šir
dyse, niekada niekas nepa
jėgs užgesinti. Vistiek, kas 
atsitiktų, nieks mūsų nepri
vers žiūrėti į jus kitaip, kaip 
į brolius ir išvaduotojus”.

Prancūzų laikraščiai, pri
simindami laikus prieš 80 
metų ir pacituodami italų 
vyriausybės tų laikų atsi
šaukimą, su kartumu pabrė
žia laikų ir nuotaikų pakiti
mą. Dabartinė italų spauda 
labai piktai puola Prancūzi
ją. Vis dėlto italų masėse li
kę tie jausmai, taip karštai 
pasireiškę prieš 80 metų. 
Pasak prancūzų spaudą, 
daugelis liudininkų teigia, 
kad negalima būtų italus 
priversti kariauti su Pran
cūzija. Kaip būdingą reiški
nį prancūzų spauda paduoda 
tokį įvykį.

Neseniai Milane rungėsi 
prancūzų ir italų boksinin
kai. Laimėjo prancūzas. Pa
prastai, tokiais atvejais vie
tos gyventojai ypatingo en
tuziazmo nugalėtojui nepa
reiškia. Ypač tatai žymu da
bartinėje Italijoje. Tačiau 
Milane įvyko nebūtas daly
kas. Žiūrovai visą laiką kėlė 
ovacijas prancūzui boksinin
kui. Rungtynėms pasibaigus 
minia nugalėtoją paėmė ant 
rankų ir, entuziazmą reikš
dama, nunešė jį į viešbutį.

Prancūzų spauda pabrėžia, 
kad italų tautos masė šitaip 
atsako į Virginijo Gaydos 
priešprancūzinę propagandą.

(Iš „Lietuvos Aido”) 

govų pareiga pirmiausia į 
darbą priimti miesto darbi
ninkus, o ne iš provincijos 
atvykusius.

— Vienam Ariogalos mie
stelio gyventojui įlindo į kai
rį šoną adata. Tuo labai su
sirūpinta ir jis buvo išvežtas 
į Kauno ligoninę.

— Kurį laiką užtrukęs 
stalių dirbtuvėse nedarbas 
jau praėjo. Jonavos ir Kau
no stalių dirbtuvės anks
čiau atleistus darbininkus 
vėl priėmė.

— Statomojo apskrities 
savivaldybės plento Šilalė 
— Tauragė tiesimo darbai 
bus tęsiami ir šiemet.

— Akc. b-vė „Medvilnės 
Audiniai” gavo leidimą au
dimo fabrikui Marijampolėj 
statyti. Fabrikui vieta pa
rinkta prie miesto esančiam 
Puskelnių kaime.

— Naujajai Tirkšlių baž
nyčiai tirkšliškiai Jaugai pa
aukojo varpą. Varpas sve
ria apie tris tūkstančius kg. 
Lydintas Liepojuje.

— Merkinės apylinkėje 
užsidegė privataus savinin
ko miškelis, greičiausiai nuo 
deginamų šakų. Tuoj ugnis 
persimetė į valdinį Bingelių 
mišką. Sausame pušyne ne
paprastai greitai plėtėsi ug
nis. Išdegė 300 ha miško, tai 
didžiausias ligi šiol buvęs 
gaisras Lietuvoje.

— Dabartiniu metu Aly
tuje yra per 600 prekybos ir 
pramonės įstaigų, kurių tik 
apie 20 tėra lietuvių ranko
se.

— Birželio 11 d. Skuodo 
gimnazija šventė 20 metų 
sukaktį. Ją įsteigė kan. Pr. 
Žadeikis.

— Krosnos apylinkės ūki
ninkai daro atitinkamų žy
gių, kad Krosnoje būtų 
įsteigta pieninė. Pieninė yra 
labai reikalinga ūkininkų 
gerovei, nes daugelis susilai
ko nuo pieno vežimo į kitas 
apylinkės pienines dėl toli
mo kelio.

— Liudvinave įsteigtas 
sveikatos punktas, kuris turi 
labai didelį pasisekimą, nors 
anksčiau buvo manyta, kad 
Liudvinavas per maža apy
linkė gydytojui apsigyventi.

— Vietoj uždarytosios 
„Ūkio” draugijos Vilniuje, 
manoma įsteigti naują nau
ją lietuvišką ūkio draugiją.

— Ats. gen. Plechavičius 
atitinkamoms įstaigoms įtei
kė prašymą leisti įsteigti 
pasagų ir uknolių fabriką. 
Norima steigti didesnį, kad 
galėtų aprūpinti visus vi
daus pareikalavimus.

— Nuo rugsėjo 1 d. ati
daromi mokytojų kursai prie 
Marijampolės, Ukmergės ir 
Šiaulių mokytojų seminari
jų.

— Iki šio laiko Šventojoje 
nebuvo nuolatinių prekyme
čių, kas vietos gyventojams 
sudarydavo nemažų sunku
mų. Nuo birželio 15 d. pre
kymečiai įvesti, jie vyks ket
virtadieniais.

— Vienas sumanus Rasei
nių valsč. ūkininkas išėmė iš 
varnų lizdų kiaušinius, o jų 
vietoj įdėjo v.’štinius kiauši
nius. Po trijų savaičių var
nos išperėjo viščiukus.

— Alytaus žemės ūkio 
draugijos vadovybė nutarė 
suruošti liepos 9 d. visos 
Dzūkijos kooperacijos šven
tę.

— Raseiniuose nuo pava
sario tebevyksta dideli mie
sto tvarkymo darbai: nuogų 
plytų namai tinkuojami, me
diniai apkalami lentomis ir 
nudažomi, taip pat tvarko
mos ir tvoros.

— Nuo birželio 9 d., gy
ventojų patogumui, Kalan
tų vo j e atidaryta pašto įstai
ga, kuri atliks visas pašto, 
telefono ir telegrafo opera
cijas.

— Tauragės žemesnioji 
mergaičių amatų ir ruošos 
mokykla, baigdama mokslo 
metus, surengė mokinių dar
bų parodėlę. Ją aplankė ne
maža žmonių.

— Tauragės miesto savi
valdybė pradėjo statyti ant
rą -mūrinę pradžios mokyk
lą, kuri bus 10 komplektų. 
Iki naujų mokslo metų mo
kyklą norima galutinai į- 
rengti.

— Mažeikiuose buvo su
ruošti trumpalaikiai bitinin
kams kursai. Kursai buvo 
gausiai lankomi ir bitininkai 
daug jais pasinaudojo, ypač 
praktikos darbais.

— Alytaus gimnazijos va
dovybė uždraudė mokiniams 
vakarais vaikščioti miškais 
ir maudytis bendrose mau
dyklėse.

— Taujėnų miškų urėdi
jos miškuose, ypač Taujėnų 
ir Siesikų miškų masyvuose, 
veisiasi daug šernų. Dažnai 
jie matomi būriais po 10 — 
14.

— Plungės apylinkėj, Tau- 
žių km., surasti priešistori
niai kapai. Tyrinėjimo dar
bai laikinai sustabdyti. Ka
pai iš to laikotarpio, kai nu
mirėliai dar buvo deginami.

— Kurį laiką nebeveikęs 
Mažeikiuose linų fabrikas 
pastaromis dienomis vėl pra
dėjo darbą. Dalis darbininkų 
vėl gavo darbo.

— Paskutiniu metu Ma
žeikių apylinkėse šalnos 
smarkiai nušaldė daržoves ir 
gerokai pakenkė žydintiems 
vaismedžiams.

— Pavasarininkų rajonai 
organizuoja didžiulę ekskur
siją iš Utenos į Šventosios 
uostą ir Palangą. Viso per 
1000 km, aplankant pakely 
įdomesnes vietas.

— Nors Kaune automati
nę telefonų stotį ne taip se
niai įrengė, bet jau pasiro
dė, kad ji permaža. Dabar 
laikinai įrengta papildoma 
telefono centrinė.

PROF. K. PAKŠTAS JAU 
KALIFORNIJOJE

Los Angeles. — Prof. dr. 
Kazys Pakštas jau atvyko į 
Kalifornijos universitetą ir 
pradėjo paskaitas. Birželio 
26 d. įvyko iškilmingas sve
čių profesorių priėmimas, 
kuriame prof. Pakštas buvo 
pakviestas pasakyti kalbą 
apie Europos politinę tarp
tautinę padėtį.

Prof. Pakštas Kalifornijos 
universitete priimtas šiltai, 
draugiškai. Plačiai domima
si Lietuva, apie kurią tikslių 
žinių profesorius mielai ne- 
pašykšti.

VOKIETIJOS ŠTABO VIR
ŠININKAS ESTIJOJE

Talinas. — Vokietijos ka
riuomenės štabo viršininkas, 
gen. Franz Halder, šią savai
tę lankosi Estijoje. Jį pasiti
ko Estijos kariuomenės va
das, gen. Laidoneris. Iš Es
tijos vokiečių generolas vyks 
i Suomiją. Jo kelionė po Bal
tijos valstybes kelia daug 
susidomėjimo.

— Žemės ūkio ministerio 
įsakymu, nuo liepos 1 d. 
Skapiškio miestelyje, Rokiš
kio apskr., įvedama mėsos 
priežiūra.

— Vabalninko valsč. iš
nuomotame iš Miškų d-to 
52 ha raiste pradėta durpių 
gamyba, prie kurių dirba 
per 50 darbininkų.

— Vitsodyje pastatyta 
graži bažnyčia, kuri neseniai 
pašventinta, dalyvaujant ku
nigams ir dideliam tikinčių
jų būriui.

— Pradėtas taisyti plen
tas — Kaunas — Petrašiū
nai. Prie taisymo darbų dir
ba per 20 darbininkų.

— Radviliškyje įvyko vie
tos L. K. Moterų dr-jos sky
riaus 30 metų veiklos minė
jimas ir kaimyninių skyrių 
kongresėlis. Ta pačia proga 
buvo suruošta ir moterų 
rankdarbių paroda.

— Kelmės gimnazijos mo
kiniai birželio 11 d. buvo su
rengę didelę dainų ir sporto 
šventę. Šventėje dalyvavo ir 
kitų gimnazijų mokiniai — 
sportininkai.

— Liudvinavo apylinkėse 
labai gerai atrodo cukriniai 
runkeliai. Dabar cukriniai 
runkeliai ravimi ir retinami.

— Alytuje šiuo laiku be
veik nėra nė vienos stambes
nės įmonės. Tad alytiečiai 
reiškia pageidavimą, kad 
dalis buvusių Klaipėdoje fa
brikų būtų atkeliama į Aly
tų.

— Mažeikiuose įvairūs lie
tuviai amatininkai sudaro 
didelę daugumą. Jie norėtų 
žinias pagilinti .specialiuose 
kursuose. Tuo reikalu Mažei
kių amatininkai daro žygių.

— Lietuvos Banko Kre
tingos skyriaus namų staty
ba vykdoma labai greitai. 
Jie šią vasarą jau bus visiš
kai užbaigti.

— Dabartiniu laiku Lietu
voje pagyvėjo turizmas. Y- 
patingai yra lankomos šios 
vietos: Zarasai, Šventoji, 
Alytus, Birštonas ir Palan
ga.

— Lietuvių verslininkų 
sąjunga ruošia ekskursiją į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes, kuri iš Kauno išvyks 
liepos 10 d. Ekskursija ap
lankys New Yorko pasaulinę 
parodą, žymesnius Amerikos 
miestus ir ten gyvenančius 
lietuvius. Numatoma, kad ši 
ekskursija New Yorke bus 
liepos 20 d.

Birželio. 30 d., 1939 m.

Grįžo ligonis

Chicagos turtingų tėvų sū
nus, 28 metų jaunuolis, Fred 
B. Snite, vaikų paralyžiaus 
auka, šią savaitę grįžo iš 
Prancūzijos, kur jis lankėsi 
Liurdo stebuklingoje vieto
je. Snite pareiškė įsigijęs 
nepaprasto pasitenkinimo ir 
sustiprėjęs dvasioje. Spados 
atstovams pasisakė dabar 
jaučiąs nepaprastai laimin
gas, laimingesnis nei pirmos 
Komunijos dienoje.

Universiteto skandalas
Šios savaitės pradžioje 

Louisiana valstybėje paaiš,- 
kėjo didelis skandalas, kurin 
įveltas buvęs tos valstybės 
universiteto ilgametis virši
ninkas, dr. J. M. Smith. Jis 
apkaltintas 600,000 dol. iš
eikvojime. Kaltinamas din
go pareiškęs atsistatydi
nimą ir iki šiol dar nesuras
tas. Tuo pačiu laiku pasi
traukė gubernatorius Leche 
ir jo vietą užėmė Earl K. 
Long, prieš keleris metus 
nušauto garsaus senatoriaus 
Long brolis.
Gubernatorių suvažiavimas

New Yorko gubernato
riaus rūmuose, Albany mies
te, vyksta gubernatorių su
važiavimas, kuriame daly
vauja 22 valstybių guberna
toriai. Respublikonai guber
natoriai griežtai pasisakė 
prieš federalinės vyriausy
bės politiką ryšium su dide
liu išlaidumu viešiesiems 
darbams. New Yorko guber
natorius Lehman pasisakė 
esąs aiškus privatinės ga
mybos darbų šalininkas, bet 
pabrėžė, kad nei federalinė, 
nei valstybių valdžios negali 
palikti darbininkų neaprū
pintų maistu ir butu. Jis pa
žymėjo, kad vyriausybės pa
reiga šelpti darbininką, jei 
jis privatinės gamybos įstai
gose negauna darbo.
Parama Portugalijai

Amerikos Eksporto ir Im
porto bankas suteikė Portu
galijai penkių milijonų dole
rių paskolą pirkti šioje šaly
je reikalingos medžiagos ge
ležinkelių statybai. Portuga
lija yra sena Anglijos sąjun
gininkė ir jos vyriausybė 
nori pagerinti savo geležin
kelius, kad jie būtų tinka
mesni Portugalijos ir Angli
jos reikalams.
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Valstybės skola auga
Šią savaitę valstybės iždas 

baigia paruošti metinę apy
skaitą, kuri parodys, kad 
nuo 1938 m. liepos 1 d. iki 
šių metų liepos 1 d. valstybė 
turėjo daugiau išlaidų, nei 
bet kuriais kitais metais. Ši 
apyskaita taip pat parodys, 
kad valstybės skola bus pa
siekusi apie 40 milijonų do
lerių. Praeitais metais vals
tybės iždas turėjo apie 9 bi
lijonus dolerių išlaidų.
Aklas vairuotojas

Peoria, Illinois, miesto gy
ventojai labai išsigando pra
eitą sekmadienį, kad jiems 
pažįstamas 26 metų jaunuo
lis, visai aklas, vairuoja au
tomobilių. Iššaukta policija 
drąsų vairuotoją sulaikė; jis 
aiškinosi atsargiai ir tiesiai 
vairuojąs pagal savo gilų 
nujautimą. Vairuotojas pa
leistas po to, kai pasižadėjo 
daugiau automobilio nevai
ruoti.
Nubaudė saviškius

Vokiečių ypatingas teis
mas nubaudė 15 metų kalė
jimo du vokiečius policinin
kus, nušovusius vieną čeką 
policininką. Vokiečiai polici
ninkai gerai išgėrę ir šaudę, 
kur tik pakliuvo.
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Dėl Paramos Lietuvių Dienai
New Yorko Pas. Parodos 

Lietuvių Dienos Komitetas 
pradeda pajusti, kad jo dar
bas ir pastangos ne visos 
lietuvių visuomenės teisin
gai suprantamas ir įvertina
mas. Lietuvai atsisakius at
siųsti 
chorą 
visas 
giau
sunkėjo. Šis reiškinys gal 
žymiai paveikė ir visuome
nės nuotaiką, nuo ko daug 
pareina Lietuvių Dienos pa
sisekimas.

V. D. Universiteto 
ir žadėtą dirigentą, 

komiteto darbas dau- 
susikomplikavo ir pa

siteto skandalas 
savaitės pną 

ina valstybėje 
delis skandalą bjį 

buvęs tosn&yfe 
liteto ilgametis^.

dr. J. M. S<js 
ntas 600,000 jį j 
me. Kaltinamas į 
ireiškęs atsistok 
* iki šiol dar nes® 
uo pačiu laiku p: 
gubernatorius to 

ietą užėmė Ear 
□ries keleris k 
) garsaus senator' 
rolis.

benimu į New Yorką. Gražu, 
kad tos kolonijos rūpinasi 
gausingai pasirodyti, mes 
tuo džiaugiamės, bet be at
skirų kolonijų paramos cen- 
tralinis komitetas nepajėgs 
tinkamai reikalo pravesti. 
Juk vietoje negalima tiek pi
nigų sukelti, kad ir tūks
tančius atvykstančių choris
tų būtų galima priimti — 
pavaišinti ir tinkamą pro
gramos leidinį atspausdinti, 
ir už padarytus ženklelius 
apmokėti ir vyriausią diri
gentą kelionės lėšomis aprū
pinti. Tam darbui reikalinga 
visų lietuvių, visų kolonijų 
parama.

Komitetui tenka atlikti 
kai kurių formalumų, reikia 
rūpintis viso reikalo tvarky
mu, atskirų kolonijų judini
mu. Bet argi šis visas užsi
mojimas ir komiteto gražūs 
norai turės pasisekimo ir ar

įtorių suvažiavi 
Yorko gubem 

imuose, Albany e 
sta gubernatorii) 
nas, kuriame t 
2 valstybių gute 
Respublikonai gti 

griežtai pa® 
'ederalinės vyrias 
tiką ryšium su i 
aidumu viešiesk 
s. New Yorko gub 
i Lehman pasisa 
skus privatinės^ 
larbų šalininkas,! 

kad nei federal
Lybių valdžios ne? 
darbininkų neap 
istu ir butu. Jis] 
:ad vyriausybės 
pti darbininką, 
Anės gamybos įsi 
;auna darbo.

Komitetas susiduria su į- 
vairiomis išlaidomis, vykdy
damas pasiruošimo darbą: 
dalies gaidų spausdinimas, 
jų išsiuntinėjimas, specialių 
Lietuvių Dienai paminėti 
metalinių ženklelių pagami
nimas, komp. J. Žilevičiaus, 
lankančio ir tikrinančio cho
rus kelionės išlaidos ir t.t. 
Pagamintieji ženkleliai yra į Amerikos lietuviai užsitar- 
išsiuntinėti į kolonijas, už į naus tinkamo įvertinimo, 

praėjus Lietuvių Dienai, jei 
kolonijos, atskiri asmenys ir 
organizacijos nereaguos į 
komiteto atsišaukimus spau
doj, neprisidės savo para
ma? Laiko dar yra; pasku-

kurtuos iki šiol susilaukta 
labai mažai atsiskaitymo.

Kai kuriose vietose yra 
net atskiri rėmėjų komite
tai, kurie tačiau rūpinasi tik 
savo apylinkės chorų atga-

Lietuviška ’’MAISTO” Konservuotų
KUMPIŲ—Hams & Picnic-Hams, 
Krapuose Paraugintų AGURKŲ

Užsakymai priimami nemažiau 3 dfižlų kiekiams

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

REctor 2-2786

Portugalijai 
ikos Eksporto iri 
ankas suteikė Ps 
penkių milijonų d 
kolą pirkti šioje š 
alingos medžiagos 
lių statybai. Port 
a sena Anglijos s? 
ė ir jos vyriau 
pagerinti savo $ 
, kad jie būtų Ii 
Portugalijos iri

Pirkite tik lietuvių gamybos „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.

56-27

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

Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Clermont Ave., Maspeth, N. Y.

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

Brooklyno Apreiškimo parapijos choras, dalyvausiąs New Yorko Apylinkės Lietuvių Dienoje, liepos 4 d., antra
dienį, Klasčiaus parke, Maspethe. Pirmos eilės vidury choro dvasios vadas kun. Br. Kruzas ir vedėjas muz. Jonas 
Jankus, šis paveikslas pagamintas ryšium su parapijos 25 metų sukakties minėjimu ir atspausdintas jubiliejiniame 
parapijos leidinyje. Lietuvių Dienos programoje, be Apreiškimo par. choro, dalyvaus dar keturių parapijų chorai.

bėjus reikalą galima praves- LIETUVOS GEN. KONSU- 
ti tinkamai; tik reikalinga ’ ’ "
daugiau nuoširdumo iš vi
suomenės. Atsiminkite, ma
lonūs lietuviai, ši didžioji 
istorinė Amerikos Lietuvių 
Pasirodymo Šventė yra iš
eivijos ir visos tautos gar-

1 bes klausimas. Nelaukime, 
! kad kiekvienas asmeniškai
• būtume paprašytas, o savo 
J iniciatyva pasisiūlykime 
I darbu ir parama. I
1 Šia proga noriu priminti,
• | kad Komitetas yra nutaręs 
| į išleisti • specialų ^L. Dienos

LATO NEW YORKE AUKŲ 
PAKVITAVIMAS NR. 9

Klaipėdos tremtiniams
ALDLD 14 kuopa, Miners- 

vill, Pa. — $5.00;
Am. Liet. Socialistų s-gos 

71 kuopa, Cambridge, Mass. 
— $10.00;

T. Mileškas, Lewiston, 
Maine — $2.00; ,

J. Laučiškis, Brooklyn,

$105.00; | Pasaulinės Parodos Lietuvių
Vytauto Kliubo, Dienos reikalams gautos šios

Rusų šeima, Port Wa
shington, N. Y. — 10 dol.;

New Haven legiono postas 
ir jo moterų skyrius — 10 
dol.;

Newarko Lietuvių Moterų 
Klubas — 26 dol. 50 c.;

Kat. Federacijos Great 
Necko skyrius — 10 dol.

Už aukas L. D. Komiteto 
vardu nuoširdžiai dėkoju.

P. M. Barzilauskas, 
Komiteto iždininkas.

SAVANORIŲ DARBO 
TARNYBA

leidinį — programą, kurioje, 
be informacijos apie Lietu
vą ir tos šventės eigos apra
šymo, bus ir Lietuvių Dienos 
rėmėjų — aukotojų atitinka
mi sąrašai. Rėmėjams rinkti 
knygutės atspausdintos ir 
daugeliui kolonijų išsiunti
nėtos per komp. J. Žilevičių. 
Kas dar negavote, kreipki
tės į programos leidinio ko
misijos pirm. Dr. M. Viniką 
(307 W. 30th St., New York 
City).

Šiuomi visi chorai, organi
zacijos ir veikėjai prašomi 
skubiausiai atsiteisti už pa-

VI. Yvonis, Brooklyn, N.
Y. — $1.00;

V.V.S-gos Skyrius, Boston, 
Mass. — $25.00;

Ansonia, Conn, lietuviai —

imtus Lietuvių Dienos ženk
lelius. Jei kas negalite jų iš
platinti, grąžinkite komite
tui, nes mums jų jau trūks
ta.

Laukiame taipgi daugiau 
ir atskirų asmenų ar drau
gijų rėmėjų, kuriems už su
teiktą Lietuvių Dienai para
mą bus įteikti garbės rėmė
jų ir garbės globėjų istori
nės vertės liudymai — di
plomai. Kazys P. Vilniškis.

Draugija, Ansonia, Conn. — 
$5.00;

L.F. Kliubas ir šv. Antano 
Draugija, Ansonia, Conn.
— $10.00;

S.L.A. 66 kuopa, Ansonia, 
Conn. — $5.00;

Šviesos Draugystė, Anso
nia, Conn. — $10.00;

Šv. Onos Draugystė, An
sonia, Conn. — $5.00;

Lietuvos Vyčių 17 Algir
do kuopa, So. Boston, Mass.
— $20.00;

Toronto Lietuvių Social
demokratų kuopa — $5.00 ir 
atskiri nariai, viso — $14.25;

Lietuvių Am. Piliečių Klu
bas, Brooklyn, N. Y. — 
$25.00.
Įvairios aukos

V.V.S-gos Skyrius, So. 
Boston, Mass., narių metinis 
mokestis — $50.00. |

Viso — $297.25.

aukos:
A. Tvaranavičius, Phila

delphia — 10 dol.;

Kaunas. — Ministerių Ta
ryba nutarė įvesti savanorių 
darbo tarnybą. Šiemet sava
norių darbo tarnybos inicia
tyva norima pradėti auto
strados pravedimą tarp Pa
langos ir Šventosios. Vy
riausybės nutarimą spauda 
ir ypač jaunuomenė sutinka 
labai palankiai ir tikimasi 
nemažo savanorių skaičiaus 
užsirašant į pirmuosius vie
šuosius darbus.

Tokia tarnyba Lietuvoje 
vertinama lygiai kaip ir au
kojimas Ginklų Fondui, lais
vu piliečių pasiryžimu prisi
dėti savo darbu prie Lietu
vos gerovės kūrimo. Palan
gos Šventosios autostrada 
bus pradėta statyti dar šią 
vasarą.

ŠALDYTUVŲ IR RADIO KRAUTUVE
Didelis pasirinkimas

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

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

Taipgi Visoki Kiti Elektriniai Namams Reikmenys.

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

Tel. NEwtown 9-5969

PASAULINĖS PARODOS 
LIETUVIŲ DIENAI 

AUKOS

Paskutinėmis dienomis

DĖL AKINIŲ KREIPKITĖS PAS 
LIETUVIŠKĄ OPTOMETBISTĄ

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

Dr. Jacob Kauderer
OPTOMETRIST

536 Broadway, Brooklyn, N. Y.
Tel.: EVergreen 8-2343
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Pirmas Apsilankymas
Bagotiškių kaimelis, gali

niu kiemu įsirėmęs į Smul
kių girią, vėlai sužinojo apie 
krašto valdovų pasikeitimą.

Pasitaikė taip, kad vienin
telis žinių šaltinis, žvitrioji 
Andriulienė, sunegalavo ir 
nuėjo trečiadienį į miestelį, 
o ir kiti aštuonkiemio so
džiaus* gyventojai numojo 
ranka į tą puskapį kitą kiau
šinių, svarą kitą sviesto, ku
riuos šeimininkės buvo su
tausojusios turgaus dieną 
parduoti.

Nuo pat aušros pasileido 
iš dangaus lietaus čiurkšlės, 
it vadžios — gyvulių apruoš
ti baugu į tvartą išeiti, o čia 
— dešimt varstų per purvy
ną. Taip ir nėjo, atidėję sek
madieniui.

Bartkų Petrutė gerą va
landą negalėjo nurimti, il
gesingomis akimis žvelgda
ma į pilkus, vandens užlie
tus tolius. Nenoromis, van-

gai aprėkė jaunesniąją, Sta
sę, net mergiūkštė apsi- 
žliumbė, trindamasi raudo
nais kumščiais ašarų pasru
vusias akis.

— Mee-mee... — mekensi 
man dabar, kaip ožka, šluo
tą apgraužusi! — dar rikte
lėjo Petrutė ir metė koštu
vą ant suolo, net tas nurie
dėjo asla į pastalę.

— Ar nenurimsi, tu? Ko 
čia dabar paleidai kakarinę 
ant mergaitės... Sarmatykis. 
Talžysis, mat, — sudraudė 
ją motina, įeidama iš kama
ros su puodyne pienui.

Pastatė ją ant suolo, atsi
tiesė ir, sustojusi priešais 
dukterį, pažvelgė jai stačiai 
į akis. Buvo bepradedanti 
kažką sakyti, bet toji nelau
kė. Apsisuko ūmai ant kul
nų, it paleistas verpstas, ir, 
net skaros ant pečių neužsi- 
metusi, vienplaukė iškūrė iš 
trobos į lietaus tvaną.

Purvo trykšlės veržėsi iš po 
jos basų kojų, paraudusios 
blauzdos aiškiai žaibavo kie-
mo pilkume. Motina gūžtelė
jo pečiais, vienu kitu švelniu 
žodžiu apramino tebever
kiančią jaunesniąją ir ėmėsi 
pilstyti pieną į puodynes.

O Petrutė, įpuolusi į dar
žinę, krito į likučius pernyk
ščio šieno, paleido vadžias 
apmaudui ir ilgesiui.

Ji buvo negreita verkti, 
aimanuoti, bet dabar kažkas 
taip jai užrėmė širdį, kad 
kūkčiojimai smaugte smau
gė.

Ji ir pati nebūtų galėjusi 
pasakyti, kodėl būtent šian
dien taip veržėsi į miestelį, 
kodėl būtent šiandien taip 
tikėjosi rasti pašte laišką iš 
Jono. Laišką, kurio veltui 
laukė štai jau trečią mėnesį.

Iš pradžių, Jonui tik išvy
kus į karą, ji gaudavo laiš
kus dažniau. Per dvi tris sa
vaites vieną, bet keliems mė
nesiams praslinkus, žinios 
ėmė eiti retyn. O dabar štai

bus pagarbintas Jėzus Kris
tus”.

Kiekvieną sekmadienį ir 
trečiadienį ji su plakančia 
širdimi išstovėdavo prie paš
to langelio, laukdama eilės 
paklausti. Ir vis sulaukdavo 
tą patį atsakymą. Senas paš
to viršininkas pažvelgdavo į 
ją pro akinių kraštą ir šiurk
štokai mesdavo:

— A, Petronėlė Bartkus... 
Niet vam piasma, net.

O paskui, lyg norėdamas 
sušvelninti tų žodžių žiauru-

,voti, bet mintys pačios ryš
kiais vaizdais ėmė plaukti, 
keldamos netolimos, bet to
kios nepasiekiamos praeities 
atsiminimus.

Tarsi iš žvirblių čirškimo 
išsiveržė tas baisus balsas. 
Bežodis sužeisto žvėries 
staugimas. Kurtindamas au
sis, veržėsi į smegenis, stin- 
gino širdį į ledą. Petrutė pa
mena — tai rėkė Tamošaitis, 
rauplėtasis Antanas, galinio 
kiemo ūkininkas, trisdešimt 
kelerių metų amžiaus vyras.

giai išėjo melžti, o paskui, 
grįžusi į trobą, ilgai košė 
pieną ir, staiga supykusi ant 
lietaus, ant motinos, kuri 
draudė jai eiti miestelin, ant 
viso pasaulio, pagaliau, nei 
iš šio, nei iš to negailestin-

— Padūko merga, — jau trečią mėnesį ji nebesu- 
murmtelėjo jai iš paskos laukia 
Bartkienė.

Priėjo prie lango ir pro ko, kurį atplėšus, kiekvieną 
rausvai žalius begonijos la- kartą nekintamai pasisiūly- 
pus pamatė Petrutę, galvo- (davo akims tie širdžiai bran- 
trūkčiais lekiant per kiemą, gūs pirmieji žodžiai: „Tegul

balto, apglamžyto, 
antspaudais išmarginto vo-

mą, pridurdavo juokauja
mai:

— Niečevo, podoždite ma- 
lenko. Ješčo nie napisali, pi- 
šut, pišut...

Ne kaip tesuprasdavo Pet
rutė tų rusiškų žodžių pras
mę, tik viena aiškiai žinoda
vo, kad laiško nėra. Ir vėl 
suspausta širdimi, tačiau vil
tingai laukdavo kito sekma
dienio ar trečiadienio, kad ir 
vėl galėtų atsistoti prie tink
linės pašto pertvaros.

Staiga pakraigėj sučirškęs 
žvirblių pulkas, tarytum pa
bertų grūdų sauja, krito ant 
plūkto ir užvirino alų.

Petrutė atsipeikėjo, susi- 
tramdė. Kūkčiojimai liovėsi 
draskę krūtinę, tik ją apėmė 
kažkoks keistas tingumas. 
Nesinorėjo nieko, net ir gal-

Skaudi liepos mėnesio sau
lė skandino tąsyk visą kai
mą aukso tvane. Sunkios 
dulkės nepajudinamu storu 
sluoksniu driekėsi kelyje, 
kai parėjo vyrai iš miestelio 
ir parnešė žinią apie karą.

Stražnikai buvo išlipinę 
kažkokius baltus ir raudo
nus popierius ant trobų sie
nų, valsčiaus raštininkas ai
škino žmonėms, kas ten pa
rašyta. Mobilizacija. Kas to
ji mobilizacija, ne visi gerai 
suprato, bet pagaliau tai iš
aiškino krautuvninkas Elijo- 
šius. Prūsų karalius mušęs 
telegramą ruskių ciesoriui, 
kad tas atiduotų didelius 
kraštus. O ciesorius nesuti
kęs. Tada Prūsų karalius pa
skelbęs mūsiškiam ciesoriui 
karą, ir visus vyrus šauksią i

į kariuomenę eiti kariauti. 
Taip pasakojo grįžę iš mies
telio vyrai. Vienas kitas jau
nesniųjų čia pat ėmė taisytis 
vykti į Raseinius. Kaimelyje 
kilo sąmyšis, moterų aima- 
nojimas sklido pro atdarus 
pirkių langus, bet tik pava
karėj prasidėjo tikras pra
garas.

Mat, Tamošaitis, buvęs 
drauge su kitais vyrais mie
stelyje, išklausęs raštininko, 
o paskui Elijošiaus aiškini
mų, grįžo namo, lyg žado ne
tekęs. Visą kelią tylėjo, nė 
kalbinamas neatsiliepė. O 
pavakarėj lyg pakvaišęs iš
bėgo iš trobos, vienmarški
nis, ir, skėsčiodamas rankas, 
sužiuręs išsprogusiomis aki
mis į saulę, ėmė nežmoniškai 
rėkti. Paskui jį išpuolusi 
Antanienė griebė jį už pečių 
ir purtydama šaukė:

— Tėvai, kas tau? Va Jė- 
[zau Marija! Žmonės, gelbė
kit, gelbėkit!

Čia dar prisidėjo vaikai. 
Kilo toks lermas, kad išsi
gandę žmonės pamiršo viską 
ir galvotrūkčiais subėgo į 
Tamošaičių kiemą. Kerpių 
Monika, durnikė, pamaniusi, 
kad jau „germanai” užėjo, 
įlindo į bulvių rūsį ir tik vė
lai vakare davėsi iš ten išvi- 
liojama.

O galinin kieman suvirto 
visas kaimas. Apstojo par
griuvusį Antaną, kuris iš
sproginęs pabalusias akis į 
didelę, bekrintančią į užgirį 
saulę ir taškydamas išvėpta 
burna kruvinas putas, šiur
piu, nežmonišku balsu rėkė 
ir rėkė be atlydos. Niekas 
negalėjo suprasti, kas jam 
pasidarė. Ir be to nelemtų 
naujienų išgąsdinti žmonės 
stovėjo, siaubo apimti, bejė
giškai nuleidę rankas.

Net moterys ir vaikai nu
ščiuvo. Tik tas žvėriškas 
riksmas sklido per visą kai
mą, lydimas pašėlusio šunų 
lojimo. Šunes lojo keistai, 
užspringdami, trumpai kauk- 
čiodami. Moterys tik žegno
josi.

Marikė Petkevičiūkė, ku
rios brolis Jonas rengėsi eiti 
į karą, ūmai ėmė suktis, pas
kui plonai suklykė ir, susi
griebusi rankomis už galvos, 
nukūrė į kelią. Ją pasivijo 
pora moterų. Besidraskančią 
šiaip taip nutempė į trobą.

Kaži kuo visa tai būtų 
baigęsi,'jei nebūtų tuo tarpu 
atšlubavęs senis Ralys, ker
džius. Jis tik pažvelgė į rė
kiantį apsiputojusį Antaną 
ir sušuko linksmai:

(Bus daugiau)
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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.

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
WATERBURY, CONN.

Lietuvių garbei
Birželio 15 d. Buckingham 

salėje įvyko milžiniška tarp
tautinė muzikos šventė, ku
rią surengė miesto ir vals- 

> tybės švietimo departamen
tas. Šioj programoj dalyva
vo lietuvių, airių, švedų, 
prancūzų, negrų, rusų, italų, 
žydų, lenkų ir vokiečių cho
rų ir šokėjų grupės tautiš
kuose kostiumuose. Tūkstan
tinė minia sužavėta įvairių 
tautų dainomis ir šokiais.

Kiekvienas ateivis, o ypa
tingai kiekvienas lietuvis, 
jautė tą vakarą savo širdyje 
nepaprastą džiaugsmą. Ko
dėl? Lietuvių grupė geriau 
pasirodė nei daugelis kitų 
tautų. Vietinė spauda labai 
gražiai aprašė apie šv. Juo
zapo par. vyčių chorą, jo 
puikiai išlavintą dainavimą.

Kitataučiai stebėjosi, o lie
tuviai didžiuojasi savo gru
pe.. Jaunimo nuoširdus bei 
nuolat, šypsąs bičiulis kun. 
B. Gauronskas šiais žodžiais 
pareiškė savo jausmus: „Tą 
vakarą man buvo tikra gar
bė, kad esu lietuvis”. Pana
šių išsireiškimų bei pagyri- 

, mų girdisi iš visur.
Taigi, ir vėl mūsų gražu

sis, kilniai idėjai pasišventęs 
jaunimas, užsikrėtęs savo 
uolaus vado komp. A. Alek
sio karšta lietuvybės dva
sia, nupynė dar vieną savo 
tautai garbės vainiką. Va
lio!

Džiugu girdėti, kad suor
ganizuotas tarptautinis mu
zikos komitetas ir toliau 
darbuosis pradėtame gražia
me darbe — įvairių tautų 
garbei ir gerovei. Prie pro
gos, dar kartą sveikiname ’ 
komp. A. Aleksį, pirmutinės 
Waterbury tarptautinės mu- ' 
zikos šventės programos pir
mininką! • Lyra.

PHILADELPHIA, PA. 
■ -----

Pagerbė kun. Martusevičių
Birželio 14 d. šv. Kazimie

ro parapijos ilgamečiui vika
rui kun. dr. V. Martusevičiui 
buvo suruošta pagerbimo va
karienė vardinių proga. Tą 
pagerbimą suruošė darbš
čios parapįjįįetės su vietos 

. klebonu kun.. Ig. Valančium 
priešaky.

Nenuilstančios parapijie
tės paruošė puikią vakarie
nę, sukvietė svečių kunigų ir 
profesionalų. Neatsiliko ir 
parapijiečiai — jie gausiai 
atsilankė. Ypatingai bran
gūs svečiai buvo prof. K. 
Pakštas, atvykęs iš Lietuvos 
ir Pennsylvanijos universite
to prof. Senn. (Šiuos žodžius 
rašantis prof. K. Pakštą pa
žino 1918 m.; šį kartą nete
ko su juo pasimatyti dėl 
darbo.

Visi maloniai sveikino ir 
linkėjo solenizantui geriau
sios kloties.

Vardinių minėjimas davė 
100 dol. pelno parapijai.

j Balandėlis.
Seserų kazimieriečių 

piknikas
Liepos 9 d. įvyks didelis 

piknikas seserų kazimierie
čių naudai. Piknikas bus vi
siems žinomam sode, seselių 
nuosavybėje, Juozapo Mari
jos viloje, Holland Road, 
Newtown, Pa. Rengėjos vis
kuo pasirūpino, kad pikni
kas pavyktų puikiausiai, bus 
muzika. Seserys visu kviečia 
atsilankyti.

Pikniko metu įvyks lai
mėjimai. Laimėjimų dovanos 
bus tokios: 50 dol., dvi po 10 
dol., dvi po 5 dol. ir 
po 2 dol. Bilietų 
tiems laimėjimas .10 
perkant tris — 25 et.

Visi žinom, kaip seselės 
parapijinėse mokyklose dir-| 
ba be jokio atlyginimo, todėl 
joms reikalinga parama iš 
visuomenės. Atjauskime se
selių reikalus, nes mūsų au
ka nežus veltui.

Kelionės bilietas tik 1 dol. 
ten ir atgal. Visi būsime 
gražiausiame sode, tyrame 
ore ir kartu paremsim sese
lių reikalus. Tik nepamirš
kim — liepos 9 d.

K. Dryža.

Cukraus fabrikų streikas 
Birželio 17 d. trijų cuk

raus fabrikų 2,700 darbinin
kų išėjo į streiką. Darbinin
kai organizuoti, priklauso 
prie American Federation of 
Labor. Cukraus fabrikai šie: 
Pennsylvania Sugar Co. su 
1000 darbininkų; Franklin 
Sugar Refining Co. su 900 
darbininkų; W. J. McCanan 
Sugar Refining and Molas
ses Co. su 800 darbininkų.

Streiko priežastis tokia: 
darbininkai, negaudami 40 
vai. į savaitę, kaip praeitais 
metais buvo sutarta, kai ku
rie dirbo tik 3 dienas savai
tėj, o su tokiu mažu uždar
biu sunku pragyventi. Be to, 
darant birželio mėn. naują 
sutartį, darbininkai parei
kalavo pakelti atlyginimą 
10 et. valandai, o fabrikų 
savininkai norėjo dar numu
šti 16 et. Nesusitaikius uni
ja paskelbė streiką. Iki šiol 
visi vieningai streikuoja.

Balandėlis.

— Brol. Miliauskų ir Moc
kevičiaus Co., lietuvių siuvė
jų dirbtuvės darbininkai — 
prosy to j ai ir skylių siuvėjos 
nutarė surengti gražų išva
žiavimą į p. Mockevičiaus 
vilą, prie vandens; kiti siu
vėjai nesutiko dėl įžangos. 
Kadangi birželio 17 d. buvo 
nepaprastai karšta, tai buvo 
nemažas būrys važiuojančių. 
Išvažiavimo' šeimininkėmis 
buvo Lukoševičienė, Mat. Pe
čiulienė, E. Mikušauskienė, 
M. Maslauskienė, O. Žygie- 
nė, „Amerikos” skaitytoja. 
J. Kairys ištroškusius šal
tais gėrimais vaišino. Unijos 
agentui Luizai labai patiko 
žali agurkai. Visi buvo labai 
dėkingi šeimininkėms, kad 
nuo ryto iki vakaro tik už 2 
dol. galėjo taip gerai pasi
vaišinti. Kurie neprisidėjo 
— apgailestavo.

Visi dabar išvažiuoja ke
lioms savaitėms atostogų, 
tai kodėl nesuorganizuoti 

' lietuvių darbininkų išvažia
vimo, kur ant tyro oro link-! 
smai pasivaišintų? Tokių iš
važiavimų programoj reiktų 
įvesti rinkliavą, kaip trupi
nėlius nukritusius nuo mūsų 
stalo, šelpimui Klaipėdos pa
bėgėlių, ar Lietuvos apsigy- ' 
nimui. Toki išvažiavimai ne 
tik mums būtų malonūs, bet 
ir mūsų tautai.

— Kai kuriose vietose se
nų namų savininkai neišmo
kėjo mokesčių ir namai liko 
miestui; juos griauna ir sta
tys jų vietoje panašiai, kaip 
Williamsburghe (Brookly- 
ne), N. Y. Pats miestas juos 
kontroliuos. J. K.

NEWARK, N. J.

Ekskursija
Liepos 2 d., sekmadie

nį, įvyks ekskursija laivu į 
Rye Beach, N. Y. Ekskursi
ją rengia šv. Trejybės lietu
vių parapija.

Laivas išplauks iš Newar- 
ko nuo Center St. 9 vai. ry
te. Ta prieplauka yra žemiau 
buvusio Park Place Station, 
gale Mullberry St. Visi auto
busai ir tramvajai priveža.

Laivas ,,Fairview” didelis 
ir gražus. Bilietai nebran
gūs, suaugusiems $1.25, vai
kams 75 c. Bilietus įsigykite 
iš anksto, nes vėliau gali ne
likti. Bilietai gaunami klebo
nijoj, pas kolektorius ir prie 
laivo išvažiuojant, žinoma, 
jei dar liktų. Laivas iš Rye 
Beach grįš 5:30 vai. vakare.

Visus maloniai kviečia 
klebonas ir komitetas.

Jau girdisi, kad Great 
Necko lietuviai smarkiai pa
rems dešimtą Lietuvių Dieną 
liepos 4 d., Klasčiaus Clinton 
parke, Maspethe. Visi great- 
neckiečiai perka ir parduoda 
laimėjimų bilietus. Daugelis 
tariasi automobiliais nuva
žiuoti į šį parengimą. Jauni
mas ir žada atvykti. Gausin
gu greatneckiečių dalyvavi
mu rūpinasi visų žinomas 
jaunuolis A. Vasiliauskas. 
Amerikos skaitytojai, kurie 
nori nuvykti į šį parengimą, 
bet nežino kaip, tegul krei
piasi pas Vasiliauską. Iki 
pasimatymo antradienį Klas
čiaus parke.

Pasaulinės Parodos Lietu
vių Dienos Komiteto pirm. J. 
B. Laučka priėmė 10 dol. 
dovaną iš vietinės Federaci
jos kuopos Pasaulinės Paro
dos Lietuvių Dienai.

Birželio 30 d., 1939 m.

tų. Programoj, teniso (soft- 
ball) žaidimas, vietos kuo
pos vaikinų su merginomis. 
Pikniko rengėjai labai rūpi
nasi, kad jis būtų linksmas 
ir

Lietuvių Diena
Pittsburgho lietuviai 

ko: „Pikniko dienos malo
nios ir linksmos, bet Lietu
vių Dienos piknikas yra ma
loniausias ir linksmiausias, 
nes vieta gražiausia ir diena 
iškilmingiausia, todėl negali
me jos apleisti”.

Kaip jie sako, taip ir da
ro. Kiekvienas pittsburghie- 
tis lietuvis ne tik kad daly
vauja Lietuvių Dienoje, bet, 
svarbiausia, kad prisideda 
prie parengimo ir todėl šios 
dienos piknikas toks sma
gus.

Pirma nei rengėjai suspė
jo paprašyti vietos lietuvių 
klebonų paskelbti' Lietuvių 
Dieną, visi vienbalsiai nuta
rė remti, savo parapijiečius 
paraginti ir patys piknike 
dalyvauti.

Kat. Federacija, kuri už
ima pirmutinę vietą visame 
viešame katalikiškame lietu
vių veikime, deda didžias 
pastangas, kad Pittsburgho 
Lietuvių Diena būtų gausin
ga ir sėkminga.

Visos kitos draugijos, klu
bai ir pavieni asmenys paro
do savo didį palankumą ir 
teikia visokią pagalbą. Aiš
kus faktas, kad Pittsburgho 
lietuvių dvasia tikra kilni ir 
pastovi. Jie žengia kartu su 
kitais savo tautą mylinčiais 
lietuviais, parodydami norą 
pagelbėti 
sius.
Lietuvių

12 vai.
mišios lauke, kad visi pikni
ko dalyviai galėtų dalyvauti.

4 vai. — krepšinio rung
tynės tarp Duquesnes uni
versiteto komandos ir lietu
vių sportininkų, kurie praei-

Iki šios dienos užsiregis
travo 70 chorų su per 3000 
dainininkų dalyvauti Lietu
vių Dienos programoje. Kad 
Tamstų įdėtas darbas, pa
švenčiant laiką praktikoms 
ir taupant centus kelionei, 
nenueitų niekais, artėjant 
rugsėjo 10 d. tenka ypatin
gai susikoncentruoti. Todėl 
nuo birželio 5 dienos pradė
jau asmeniškai lankyti visus 
užsiregistravusius chorus, 
tikslu susipažinti su nusta
tytų dainų Lietuvių Dienos 
programoje dainavimo būdu. 
Kiek man yra žinoma, gerb. 
chorų vedėjai deda dideles 
pastangas, kad dainos ko ge
riausiai būtų prirengtos. Bet 
be širdingos paramos iš cho
ristų pusės, prie didžiausių 
norų, jie neturi galimumo 
savo užduotį iki aukščiausio 
laipsnio atlikti.

Gerbiamasis jaunime! At
ėjo istorinė valanda reikš
mingą žodį jums tarti. Daly
vauja apie 60 įvairių viso 
pasaulio valstybių; jų tarpe 
Lietuvos vėliava plevėsuoja 
lygiai, kaip ir visų kitu; jų 
tarpe Lietuvos paviljonas 
yra su įdomumu lankomas 
šimtų tūkstančių žiūrovų; 
atidarant Lietuvių Dieną, 
Lietuvos valdžios oficialiems 
atstovams žengiant į paro
dos teritoriją, bus pasveiki
nama kaip ir kitos valsty
bės, garbingos Amerikos ka
ro artilerijos keliolika šūvių; 
iš varpų bokštų aidės lietu
viškos melodijos; šimtatūk
stantinės minios akys bus 
įdiebtos į jus ir lauks jūsų 
pasirodymo. Tai bus svar- 1 
biausia ir atsakomingiausia 
valanda. Čia, gerbiamieji, 
Tamstoms teks atstovauti 
Lietuvai ir Lietuvos išeivi-

Nepamainoma Atsakomybe
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
Brooklyn, N. Y.

331 - 335 Division Ave.
STagg 2-8342

©J.B. S. CO. n

netoli Manhattan

Leoskite perstatyti Jums 
Vėliausių Pavasarinių Madų 

Vyriškas Skrybėles Ir Reikmenis.

Mes laikome visi 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

n

Birželio 24 d. buvo dvejos 
vestuvės; susituokė p. J. Sta- 
nislausko dukrelė su kita
taučiu. Tėveliai iškėlė vestu
vių balių parapijos salėj, 
kur buvo daug žmonių. Sta- 
nislauskas yra plačiai žino
mas asmuo Bridgeporto ko
lonijoje, nes yra kelių dide
lių draugijų raštininkas ir 
tautiško katalikiško veikimo 
darbuotojas.

Rudžių sūnus susituokė ir 
su kitataute. Tėvai iškėlė 
vestuvių balių kitoj salėj. 
Rudžiai yra labai malonūs 
žmonės.

Parapijos piknikas įvyks 
liepos 9 d., Montreys Park, 
Bridgeporte. Praeitą sekma
dienį buvo išdalinti gražūs 
garsinimai su dainelėms, ku
rios bus piknike dainuoja
mos choro. Visi džiaugiasi 
ir laukia pikniko.

P. Lučinskų dukrelė susi
žiedavo su kitataučiu (inži
nierium) birželio 22 d. Tėvai 
iškėlė pokylį parapijos sa
lėj; jame dalyvavo daug p.p. 
Lučinskų draugų. Lučinskas 
yra senas darbuotojas para
pijos reikaluose, ir šiais me
tais yra parapijos komiteto 
narys. O.

tais metais dalyvavo rungty
nėse Lietuvoje. Tai bus įdo
mios rungtynės.

Pete Bennett, įžymus A- 
merikos lietuvis šokikas, pa
rodys savo miklumą, peršok
damas per aukštai ištemptą 
virvę. Retas reginys lietuvių 
tarpe.

Lietuviški 
vaujant p-lei 
šį pavasarį 
Kauno.

Bus prakalbos. Bus įvai-! 
rūs žaidimai, kuriuose visi 
pikniko dalyviai galės daly-! 
vauti ir parodyti savo gabu
mus sporte. Visą šią progra
mą ves žurnalistas V. Užda
vinys, svečias iš Lietuvos.

jai. Jūs tarsite viso pasaulio 
akivaizdoje lietuvių vardu i 
viešą žodį, pasireiškiantį lie
tuviška daina. Tai visa bus į 
perduota per radiją.

To viso akivaizdoje kvie- f 
čiu jus, dainingasis jaunime, Į 
šiai iškilmingai valandai ar-1 
tėjant, rengtis visu rimtu
mu, kad atvykęs pas Tams
tas išgirsčiau galutinai pri
ruoštas dainas. Atsiekti 100 
procentų pasisekimo, dainas 
reikalinga išmokti atminti
nai. Tam visam reikalinga 
ko uoliausiai lankyti prakti
kas, atsižadant, vardan Tau
tos, Valstybės ir Lietuviškos 
Dainos, visokių asmeniški) 
malonumų, kurių visur ir vi
suomet yra pilna. Tad kvie
čiu visą užsiregistravusių 
dainuoti jaunimą įrodyti sa
vo pasiaukojimą tam prakil
niam darbui. (Visos smulk
menos, liečiančios Lietuvių 
Dienos programos dalyvius, 
skelbiamos „Muzikos Žinio
se”. Laiškais instrukcijos 
nesiuntinėjamos. „Muzikos 
Žinių” adresas: 1850 Waban- 
šia Avė., Chicagos, UI.).

Tuo tarpu kelionę pradė
siu nuo šių kolonijų:

Liepos mėnuo:
4 — Thompson, 1 

(Lietuvių Diena).
5 — Hartford, Conn.
6 — Waterbury, Conn.
7 — New Britain, Conn.
10 — Shenandoah, Pa.
11 — Minnersville, Pa.
12 — Mahanoy City, Pa.
13 — St., Clair, Pa.
14 — Easton, Pa.
17 — Hazleton, Pa.
18 — Tamaqua, Pa.
19 — Girardville, Pa.
20 — Philadelphia, 

(Par. choras).
21 — Philadelphia, 

(Vyčių choras).
24 — Newark, N. J.
25 — Jersey City, N. J.
26 — Harrison,
27 — Paterson,
28 — Elizabeth,
30 — Jungtinis

Roselle (Dainų šventė).
31 — Philadelphia, 

„Dainos” choras).
Neužilgo bus paskelbtos, 

kurias kolonijas lankysiu 
rugpjūčio mėnesį.

Juozas Žilevičius, L. M., 
Jungtinio Choro Dirigentas.

Cunard naujasis laivas pirmą 
kartą į New Yorką atplaukė bir
želio 24 d. Jis pavadintas senu, 
puikaus laivo praeity vardu 
„Mauretania”. Cunard viršinin
kai tiki, kad jis palaikys seną 
tradiciją plaukti: švelniai, grei
tai, maloniai su patobulinimais, 
perimtais iš senojo „Maureta
nia”.

Ir tą kaip tik galima tikrinti, 
kalbant apie trečiosios klasės ke
leiviams patogumus.

Naujajam „Mauretania”, pasi
remiant Cunard White Star lini
jos pranešimu, trečioji klasė pa
siūlys daug naujo transatlanti
niame patarnavime. Pasiremiant 
pranešimu, ypatingas patobuli
nimas bus sporto arena, uždeng
tas denis ir verandoj kavinė, pa
čiame laivo viršuj, pirmosios kla
sės sporto arenos priekyje.

Ši naujoji trečiosios klasės 
aikštė yra tarp dviejų didelių 
kaminų, visai apsupanti pirmąjį. 
Ant šio denio taip pat yra tre
čiosios klasės keleiviams veranda 
ir kavinė. Visa tai skaitoma tre
čiosios klasės keleiviams ypatin
gu patogumu.

Paprastai, trečiosios klasės ke
leiviams sporto aikštelės būna 
pačiam laivo priekyje ar visai 
gale. „Mauretanijoj”, iš laivo pa
čios geriausios dalies, daug vie
tos aukščiausiam deny skiriama 
trečiajai klasei.

Susisiekiamieji kambariai 
treciojoj klasėj

Kitas „Mauretaninj” svarbus 
patobulinimas — trečios klases 
keleiviams susisiekiamieji kam-
bariai, kuriuose šeimos gali ke- Todėl visi į Lietuvių Die- 
liauti drauge.

Kaip ir „Queen Mary”, „Mau- 
retanijos’1’ laive trečios klasės' 
kambariai bus laivo priekyje., 
Laivo trečios klasės skyriuje 
prieky bus 61 išlaukinis kamba
rys. Juose galima sutalpinti 160 
keleivių. Šioj klasėj visi kamba
riai turi bėgamąjį šiltą ir šaltą 
vandenį. Kambariai bus B, C ir 
D deniuose, visi aukštai virš 
vandens. Kambarių ventiliaciją 
galima kontroliuoti pačiam kelei
viui. Visoj treciojoj klasėj gali
ma sutalpinti 4.12 keleivių.

Trečiosios klasės keleiviams 
bus nemažiau, kaip penki skir
tingi viešieji kambariai: valgo
masis, vaikams žaisti kambarys, 
rūkomasis ir du dideli poilsio 
kambariai, kurių vienas bus nau
dojamas filmų teatrai. Į sporto 
ir kitus denius keleiviams patar
naus keltuvas — liftas.

Šis laivas pradeda aptarnavi- ( 
mą vienu rekordu: didžiausias 

(Anglijoj statytas laivas. Jis yra , 
772 pėdų ilgumo, 89 1-2 pėdų -! 
platumo, turi 10 denių ir yra 34,- (; 
000 gross tonų, su patalpomis 
36,000 tonų.

„Mauretania” j New Yorką 
atplaukė birželio 24 d. Atgal į 
rytus pirma kartą išplauks liepos

M d.

>

B. J. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

713 Grand St., netoli Graham Ave., Brooklyn

Tel.: EVergreen 8-4735

Maža Krautuvė — Mažos Išlaidos — Mažos Kainos

6'0 Gran 
Brooklyn 

mani
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BARZILAUSKAI SUŠILAU-j metodais ne tik New Yorke, 
KĖ DUKRELES bet taip pat ir Tea Neck, N.

--------  J., kurs yra vienas iš pažan- 
Birželio 26 d. 6 vai. ryte giausių mažų miestelių ir 

Teresė Barzilauskienė (Kru- kuriame jis lankė atskirus 
šinskaitė) New Yorko mote-' ugniagesybos kursus. Ame

s' rų ir vaikų ligoninėje (E. 15 rikiečių spauda visur simpa- 
St.) susilaukė sveikos, gra-!tiškai jo lankymąsi aprašė 
žios dukrelės. Motina gerai, ir plačiai išreklamavo Lietu- 
jaučiasi ir stiprėja. Inž. Pet
ras Bąrzilauskas džiaugiasi 
tapęs tėvu. Sveikindami tė
vus ir jaunąją Barzilauskai- 
tę, linkime naujai lietuvei 
sveikai augti.

Barzilauskai šiomis dieno
mis įsigijo savo namus, į 
kuriuos netrukus persikels 

; gyventi drauge su Krušinskų

vą. Keletas kitataučių buvo 
taip suinteresuoti Lietuva, 
kad žada ateinančiais metais 
patys nuvykti Lietuvon ato
stogų.

Už gražų atlikimą savo 
rimto darbo ir mokslo misi
jos kap. Petruškevičių svei
kiname ir šia proga linkime 
laimingos kelionės.

N. J. PARAPIJŲ CHORŲ 
FEDERACIJOS METINIS 

PIKNIKAS

liečiančios Im 
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KRUŠINSKAS SERGA

„Amerikos” leidėjų pirmi
ninkas Kazys J. Krušinskas 
jau kelios savaitės sunkokai 
serga. Yra nuolatinėje gydy
tojo priežiūroje, dirbti nega
li. Jį kankina skaudūs reu
matiniai skausmai. Visi jo 
bičiuliai linki ko veikiausiai 
išsveikti.

LANKĖSI

Praeitą savaitę redakcijo
je lankėsi kun. J. Židanavi- 
čius, Amsterdamo lietuvių 
par. klebonas, žinomas rašy
tojas. Svečias labai džiaugė
si aplankytu Lietuvos pavi- 
lijonu Pasaulinėje Parodoje, 
kurs, svečio pareiškimu, tei
kiąs Lietuvai daug garbės.

Birželio 18 d. savo namuo
se mirė Paulina šermukšnie- 
nė, gyv. 378 Hooper St., 
Brooklyne. Palaidota birže
lio 22 d. iš Apreiškimo par. 
bažnyčios į šv. Jono kapines.

Birželio 20 d. š. Kotrynos 
ligoninėje mirė Geo. Schorr; 
buvo pašarvotas Aromiskio 
laidojimo įstaigoje. Palaido
tas birželio 23 d. iš Apreiš
kimo par. bažnyčios į šv. 
Trejybės kapines.

Piknikas įvyks liepos 30 
d., Patrylows Grope, Kenil
worth, N. J. Rengimo komi
tetas prašo visų parapijų ir 
draugijų, kad tą dieną ne
rengtų jokių parengimų. Tas 
piknikas yra labai svarbus, 
nes dalis jo pelno bus ski
riama Pasaulinės Parodos 
Lietuvių Dienai, kuri įvyks 
rugsėjo 10 d. Federacijos 
choras, susidedąs iš 300 
daininkų, piknike padainuos 
keletą dainų. Visuomenė ma
loniai kviečiama atsilankyti.

Pasaulinės parodos komi
tetas skiria $25,00 laimėji
mui, kurių yra trys dova
nos: 15, 7 ir 3 dol. Laimėji
mo bilietai tik po 10 c., pel
nas irgi skiriamas Lietuvių 
dienai Pasaulinėj parodoj. 
Laimėjimų traukimas bus 
piknike. Tad ateikite ir lai
mėkite dovaną.

Korespondentas.

Williamsburgho gyvento- *" 
jai reikalauja, kad miestas 
padarytų ar tiltus ar tune
lius pereiti iš vieno parko į 
kitą per Roebling gatvę, ties 
Angelų Karalienės bažnyčią. 
Mat, čia sunku pereiti gatvę, 
kuri yra prie pat Williams
burgho tilto.

Williamsburgho tilto grin
dimas baigtas. Automobiliai 
turės gerą kelią — nesliduos.

New Yorko valstybėj pra
sidėjo varlių gaudymo sezo
nas. Kai kuriose vietose rei
kalinga turėti leidimai.

Brooklyno viršininkai ga
lutinai nutarė visą Canarsie 
kanalizuoti, nes ten dažnai 
vanduo daug nuostolių pada
ro.

Newtown Creek kanalą iš
valyti paskirta $29,950 iš 
miesto iždo. Šis kanalas bu
vo nepakenčiamas dėl savo 
„kvapo”.

IŠVAŽIUOJA

SUSIRINKIMAS

ls Žilevičius, H 
lo Choro Dingą:

Kapitonas Ant. Petruške
vičius, pabuvęs Amerikoje 
per tris mėnesius, išvažiuoja 
atgal į Lietuvą šį šeštadienį, 
liepos 1 d. Gripsholm laivu.

Kap. Petruškevičius, Lie
tuvos Ugniagesių sąjungos 
mokymo komisijos pirminin
kas, buvo atvažiavęs lankyti 
kursus New Yorko ugniage
sių viršininkų kolegijoje. 
Pereitą pirmadienį šiuos 
kursus jis sėkmingai baigė. 
Per neilgą laikotarpį šis Lie
tuvos karininkas susipažino 
artimai su gaisrų gesinimo

ATSILANKYKITE

Harrison

J. M®
(Ašakūnas)
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Birželio 21 Kings County 
ligoninėj mirė Ona (Well) 
Velerečienė, 28 m. amžiaus, 
gyv. 417 7th Avė., Brookly
ne. Palaidota iš šv. Jurgio 
par. bažnyčios į Kalvarijos 
kapines.

Birželio 24 d. savo namuo
se mirė Kotryna Kraučiūnie- 
nė, gyv. 1246 Hancock St., 
Brooklyne. Palaidota birže
lio 27 d. iš Apreiškimo par. 
bažnyčios į šv. Jono kapines.

Minėtose laidotuvėse pa
tarnavo grab. S. Aromiskis.

NEW YORK, N. Y.

Šį sekmadienį, liepos 2 d., 
įvyksta šv. Izidoriaus dr-jos 
piknikas St. Valentine para
pijos parke, 220th St., 
Bronx, N. Y. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti; bus 
progos visiems smagiai lai
ką praleisti. Rep.

NAUJOJE VIETOJE
REPUBLIC BAR & GRILL

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

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

492 Grand St., Brooklyn, U. 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:
Siutai pirmiau kainavę $24.50 dabar $18.50
Siutai pirmiau kainavę $21.50 dabar $16.50
Siutai pirmiau kainavę $19.50 dabar $14.50

Mūsų vaikų Departamente siūlome visus siutus, 
įimant Blue Serge graduantams 30% nuolaidą. 
Vasaros Sportui Kelines, 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

Kriaučių unijos 54 sky
riaus ekstra ir mėnesinis su
sirinkimas įvyks penktadie
nį, birželio 30 d., 7:30 vai. 
vak., Amalgameitų salėj, 
11-27 Arion PI., Brooklyne. 
Visi skyriaus nariai malo
nėkit dalyvauti, nes bus de
legato, vicepirmininko ir se
kretoriaus rinkimai.

Sekr. C. Nečiunskas.

SĄJUNGIEČIŲ DĖMESIUI

New Yorko miesto vado
vybė veda derybas nupirkti 
BMT ir IRT požeminius ir 
viršutinius geležinkelius. Už 
BMT geležinkelius sutikta 
mokėti $175,000,000 
IRT — $151,000,000.

o uz

New Yorke ir Chicagoje 
federalinės valdžios detekty
vai puolė japonų Yamanaka 
Co. krautuves ir sukonfiska- 
vo daug brangių daiktų, į- 
vežtų į šią šalį nelegaliai.

I 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 X 
kuopos jame pasirodytų ge- į; 
riausiai, tad gausiai daly-, 
vaukime ir apskrities suva
žiavime ir seime.

S. Subatienė, 
Apskr. pirm.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Nešvarios spaudos spau- 
dintojus ir skleidėjus iš 
Falstaff spaustuvės, teis
mas už jų darbus smarkiai 
nubaudė: po 2 metus kalėti 
ir vieną jų 10,000 dol., kitą 
5,000* dol. pabauda.

Vokiečiai jau vėl įsakė 
mažiau valgyti mėsos. Mat, 
sako, daug gyvulių serga, 
tad mėsa pabrango.

Galop, J. A. V. kariuome
nės vadovybė leido New 
Yorko miestui statyti tiltą 
nuo Battery Park į Brook- 
lyną.

Kinai praneša, kad nuo 
kinų japonų karo pradžios 
japonai nustojo 864,500 ka
reivių. Karas tęsiasi nuo 
1937 liepos 7 d.

Washingtone įsitikinta, I 
kad WPA. teatras yra ko
munistų įtakoje, tad mažai: 
iš jo kam naudos; nutarta 
nuo birželio 30 d. jį uždary

ki.

New Yorke J. Johnson, 74 
m., rengdamas savo miru
siai žmonai laidotuves, pats 
krito ir mirė nuo širdies li
gos.

Tel. EV. 4-9672

© N. Y.

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 Pagodą, iūsp 

gimines senus draugus ir pažįstamus

SUEIKITE LIETUVIŲ CENTRE 
280 Unior Ave.. Brooklyn, N Y 

Klubo Šeimininkas — JURGIS KARPUS

Vienas Alabama valst. 
protestantas dovanojo Mobi
le katalikų vyskupui 20 akrų 
žemės, negrų katalikų baž
nyčios naudai.

Vienas Madrido raudonųjų' 
prisipažino užmušęs 225 ku-i 
nigus, vienuoles ir šiaip jau 
žmones katalikus.

Didžiojo New Yorko fon- 
dan Brooklynas prisidėjo su 
333 tūkst. dol. auka. Šias au- '■ 
kas rinko 1,200 žmonių.

I y
y 
y 
4'

J 
£

J J 
f

Tel.: MArket 2-5270 į

GOLDEN STAR f 

BOTTLING CO. | 
Krallkauskas — Savininkas J 

Gamintojas Geriausios Rūšies •£
Nesvaiginančių Gėrimų J* 

Pamėginkit mūši} specialų Drink- J
Mixer TOM COLINS } 

Taipgi parduoda lietuviško bra- ,f 
voro alų iš New Britain 5 

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

Reikalaukite
Sodės

91-93 Warwick

j.

visur to vardo 
Ir Alaus

St., Newark, N. J.

Lie. No. L886Tek; EVergreen 7-1645

JULIUS DRESS SHOP
Skelbia Didelį Pavasarinių Moteriškų 

Rūbų išpardavimą.
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

į Lietuviams Duodame
: Išsimokė jimui
: Lengvomis Sąlygomis
į Papuoškite savo namus naujais „Dienet Setais”.
v Paimame senus rakandus ir juos perdirbę padaro- 

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

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

me
me

409

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

TeL: EVergreen 7-7550

PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTAS 

DR. J. VAITUMONIS

GYDO b« peilio, be 
vaistų ir be chemi
kalų, tik su savo 
plikomis rankomis. 
Visokios ligos yra 
gydomos: vyrų, mo
terų ir valkų. Pa
tarimai veltui.
V AI-ANDOS: nuo 9 
ryte iki 8 vakare. 
Nedėldieniais ir 
šventadieniais nuo 
10 ryte iki 1 po 
pietų.

307 Grand Street, 
- Brooklyn, N. Y.

1 SMART SHOES
į ČEVERYKAI VISAI ŠEIMAI 
į ŽEMOMIS KAINOMIS
I Dr. Posner’s ir 
į Douglas vyrams ir 
■ moterims aukštos 
į rūšies čeverykai 

nupigintomis 
kainomis

329 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

I
 REIKALAS TAISYTI 

NAMUS! —
Šauk

J. E. McKILLOP :

Laisninotą ir registruo- ! 
tą architektą <

764 Manhattan Ave^ < 
(Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 9-5088 < 
Modernizavimui ir per- ; 
taisymui jūsų namų mes ) 
išsirūpiname leidimus ir ! 
sudarome visus planus.

_ •XjXsXsXiXsX^

HAVEMEYER 8-0259 . 
RALPH KRUCHFOTOGRAFAS

65-23 Grand Avėnue
MASPETH, N. Y.’

LIETUVIŠKAS

RESTORANAS
BAR ir GRILL

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

degtinių, visokių vynų 
ir gero alaus

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Brooklyn© Graboriai
TpI EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto  jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė..

Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, 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 pamainytas numeris bu 

vuaio 107 Union Avenue.

Telefonas: STagg 2-4409

A. RODZEWICZ
(A. Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

Tel. Virginia 7-4499 ' |
ESTATE OF |

BARRY P. SHALINS |
(SALINSKAS) |

Vestie E. Davis, |
Licensed Mgr. |

Suteikiam garbingas |
laidotuves |

$150 |
KOPLYČIAS SUTEIKIAM |

NEMOKAMAI |

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

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pasivažinėjimams.

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8451
loiololololo;

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

T. Fred Lefevre, Manager,
LAISNIUOTAS GRABORIUS IB BALSAMUOTOJAS 

Veronica R. Valantiejus 
GENERAL INSURANCE AGENT

| 54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
(•XsXsXsX
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Birželio 30 d., 1939 m.Metine

nariai, kar’

Brooklyn, N. Y<

ta, buvo

v* a si
ei

labai malo 
Amerikoje.

visai pakeii 
Ibį ir vis' 
oiij atžvilg 
tolerancijoi 
Ir mes. m

VALANDOS 
8—12 ryte 
l— 8 vak 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
1—3 p. P 
6—8 rak

Ir pagal sutartį
Tel.: NAvarre 8-1919

tuvių ir L 
kaip jų le: 
ine nuro 
iętuvių < 
30 netų.

ydovoji 
^džiaugsmu 
Opusis 
.jįriai pasielg

^ikiniir

(Kįiisi iš81 
yiisyklė-k

*■

me-

mė-

Y.APSIVEDĖ

MASPETHO ŽINIOS

Republic

JAUNIMO DIDŽIULIS 
PASIRODYMAS

sumos, parapijos salėj. Na
riai prašomi atsivesti nors 
po vieną naują narį ir prira
šyti prie Susivienymo.,

CALIFORNIA 

PORT

asmenys 
mai pamii 
linkėdami 
dienraščiui 
šauti tauta 
Dovydaitis, 
tis ir dr. 
„Lietuvos 
straipsnius.

Amerikc
SNsas, jai 

dėl si 
tebuvo įt 
ttetii įtak 
blanki k( 
džiūt šią s

APREIŠKIMO MOKYKLOS 
UŽBAIGTUVĖS

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

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

apries lit 
iamu
Aide 

įdelbė je 
giriame ža 
jįitis iki pa

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9229

LRKSA. 134 kuopos
Iz. Stučiūtė, Al. Sinkevi- nesinis susirinkimas įvyks 

iūtė, O. Vaičiūnaitė. Gražiai šį' sekmadienį, tuojaus po

Tel. EVergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Ine.

Savininkas — A. SHRUPSK1S
GERA DUONA - ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonas todėl, kad Jie valgo tikrą LietuviBKą 
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną,- kelkąus 

Ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia Ir 1 k! tu* miestus.

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

Gyvojo Rožančiaus drau
gijos bendra Komunija bus 
sekmadienį 9 vai. mišių 
tu.

Visiems, Visiems žinotina!
Ateinantį antradienį, lie

pos 4 d., New Yorko ir New 
Jersey lietuviai gausingai 
rinksis į Klasčiaus parką ir 
salę, Maspethe, kur įvyks 
New Yorko Apylinkės De
šimtoji Lietuvių Diena, ši 
diena duos progos susitikti 
su savo pažįstamais. Kiek
vienas ten ras poilsį nuo vi
sokių rūpesčių. Dešimtoje 
Lietuvių Dienoje dalyvaus 
Brooklyno, Maspetho ir 
Newarko parapijų chorai, 
kurie savo jausmingomis ir 
galingomis dainomis džiu
gins kiekvieną atvykusį. An
gelų Karalienės ir Apreiški
mo parapijų benai prisidės 
prie tamstų nuotaikos pakė
limo. Be to, šiaip bus viso
kių įdomybių. Šokiams grieš 
populiarus Jono Navicko 
Nakties Pelėdų orkestras.

Kas tik atsilankysite, bū
site patenkinti. Gražus par
kas, puikūs chorai, gera mu
zika linksmins tamstas.

Taip pat bus laimėjimai 
piniginių dovanų. Laimėjimų 
bilietus galite gauti „Ameri
kos” administracijoj ir pas 
veikėjus.

Parkas atdaras nuo 11 vai. 
ryto. Šokiai prasidės 3 vai. 
po pietų, o programa 4:30 
vai.

Visų laukiame, visus kvie
čiame.

pašoko Klara LaMedica. 
Vaidinimai praėjo puikiu pa
sisekimu. Iš viso, programa 
atlikta labai meniškai, su 
skoniu. Visi baigusieji mo
kyklą pasiryžę siekti aukš
tesnio mokslo. Geriausi 
jiems linkėjimai pasiekti sa
vo tikslus!

i©

Birželio 25 d. Apreiškimo 
parapijos mokykla, užbaig
dama mokslo metus, atsi
sveikino su 16 jaunuolių, 
baigusių jos aštuonerių me
tų kursą. Jiems įteikti baigi
mo pažymėjimai. Suruoštas 
atitinkamas atsisveikinimas 
mokyklos salėje, kur gausiai 
susirinko mokinių tėvai, pa
žįstami ir šiaip parapijiečiai.

Baigusiems mokyklą pažy
mėjimus įteikė klebonas, 
kun. N. Pakalnis. Mokyklą 
baigė šie jaunuoliai: Pr. Gu
daitis, V. Kraučiūnas, N. 
Laukaitis, Ch. Marotta, B. 
Petkūnas, J. Vasikauskas, J. 
Jackus, R. Kašėta, A. Pet
raitytė, O. Plaktonytė, A. 
Sinkevičiūtė, Iz. Slučiūtė, L. 
Urbonaitė, O. Vaiginytė, EI. 
Zabarauskaitė. Mokymesi la
biausiai pasižymėjo Rozalija 
Kašėtaitė ir Lilija Urbonai
tė; joms įteiktos dovanos.

Mokslo metų užbaigos pro
gramoje.buvo du vaidinimai. 
Komediją „Ponia Pipsė ir 
panelė Tipsė” suvaidino EI. 
Jacevičiūtė, D. Puskunigytė, 
Iz. Vasikauskaitė ir O. Jace
vičiūtė. Kun. Lord dramą 
„Round the Clock with 
Clare” suvaidino G. Kivy- 
taitė, A. Vilkauskas, El. Ti- 
laitė, El. Zabarauskaitė, R. 
Kašėtaitė, O. Plaktonytė, L. 
Urbonaitė, O. Vaiginytė, A. 
Petraitytė, J. Ražanauskai-

Apreiškimo parapijos gy
vai suorganizuotas jauni
mas, suburtas į Katalikų 
Jaunimo Draugiją (CYA), 
praeitą sekmadienį turėjo 
nepaprastai pavykusį viešą 
pasirodymą. 10 vai. ryte baž
nyčioje įvyko mišios ir jau
nimo bendra komunija. Mi
šias atlaikė pats klebonas, 
kun. Pakalnis. Prie Dievo 
stalo tvirtai žygiavo eilių ei
lės jaunimo, kurio buvo per 
500. Po pamaldų par. salėje 
ivyko bendri pusryčiai, į ku
riuos atsilankė per 350 jau
nuolių. Pusryčių stalai buvo 
nukrauti gausiais valgiais.

Jaunimui kalbas pasakė 
kun. Pakalnis, kun. Masiulis, 
kun. Kruzas, kun. Petraus
kas. Svarbiausiu kalbėtoju 
buvo žinomas kun. dr. .Cur
ran, kurį jaunimas taip pa
mėgo, kad reikalavo ilgiau ir 
ilgiau kalbėti. Jis kalbėjo 
apie 50 minučių. Savo kalbo
je kun. Curran pareiškė didį 
susižavėjimą Apreiškimo pa- 
rap. organizuotu jaunimu; 
jis daug parapijų žinąs, žy
miai didesnių, bet niekur ne
sutikęs taip reikšmingai su
organizuoto jaunimo.

Mūsų jaunuoliai, nors ir 
neturi kur pasipraktikuoti 
basebolo žaidime, bet, kun. 
J. Laurynaičio rūpesčiu, gau
na miesto parkuose vietos ir 
ten skirtomis valandomis 
mankštosi ir pratinasi.

Pirmadieniais jie turi sa
vo draugiškus vakarus pa
rapijos salėje. Čia susirenka 
gražaus jaunimo ir turi gra
žios progos praleisti vakarą 
— pasišokti. Kurie lietuvių 
jaunuolių norėtų čia prisi
rašyti, lai ateina pirmadie
niais ir gaus visas žinias.

Praeitą sekmadienį, High
land parko aikštėje, mūsiš
kiai sportininkai susirėmė 
Domino basebolo komanda. 
Mūsų jaunuolių komandoje 
trūko kelių žaidėjų ir Domi
no „cukriniai” laimėjo 8 
prieš 2.
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XAVERAS STRUM5KIS
ĮSTAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR MANDAGIAI 
5U DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

SAVAS PAS 5AV/>

Dešimtoji

Antradienį, įlirikipaski 
^jaunuolės 
įįetovio”.

LIEPOS 4,1939 ^žuvimo ab 
p mūsų 
įstačius m 
įjistyta Lietu 
įtekti visgi 
H mūsą b:KLASCIAUS CllHM PIRKĘ

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. L, N. Y
Parkas atdaras II vai

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

pamokos. Šios pamokos 
tik suaugusiems ir jos 
duodamos dykai. Pamo
vęs prisiųsti miesto mo-

Lietuvos 1 
ties, liaudini

dienraštis 1 
viduryje mil

yn Amerikoj 
Mta š 
su#jT& 
veldėti savo; 
tautos žemę”

Šokiai nuo 3 vai. p. p
DAINŲ PROGRAMA 4 VAL. P. P., KURIOJE DALYVAUJA ANGELŲ KARALIENĖS, APREIŠKIMO, ŠV. JURGIO, 

MASPETHO IR NEWARKO, N. J. PARAPIJŲ CHORAI. ANGELŲ KARALIENĖS IR APREIŠKIMO

PARAPIJŲ BENAI LINKSMINS LIETUVIŲ DIENOS DALYVIUS.

Įžanga į parką 40 centų

ATITAISOME!
DR. JOHN WALUK

4302 FLATLANDS AVENUE

bus
PAIEŠKOMA

■

J

ŠV. VINCENTO 
DRAUGIJOS

se. Linkime laimingai sukur
ti gražią lietuvišką šeimą.

DR A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS'

221 SO 4tli STREET

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

.-------------------

Į Tel. STagg 2-7177

161 NO 6th PTRiEET

pusmetinis susirinkimas
šeštadienį, liepos 1 d., VI.
Zabielskio salėj, 61-38 56

ir
P.

Šokiams gros Jono Navicko Orkestras
Salongą; čia abu kunigai 
gražiai priimti prie vaini
kais išpuoštų stalų po mėly
no dangaus skliautais, kur 
šimtametės pušys gražiu va
saros metu lenkia savo vir
šūnes. Parapijiečiai pareiškė 
daug sveikinimų bei linkėji
mų dviem garbės svečiams, 
kurie mus moko Dievą 
Tėvynę mylėti. O.

Nuo liepos 5 dienos mūsų 
parapijos salėje pradedamos 
trijų rūšių pamokos: 1) bus 
mokoma anglų kalba skaity
ti ir rašyti; 2) kursai tiems, 
kurie nori gauti Amerikos 
pilietybės popierius; 3) mo
terims ir merginoms siuvi
mo 
bus 
bus 
kas
kyklų mokytojai. Jos bus 
tik dienomis — nuo 9 vai., Rd., Maspethe, 8 vai. vak. 
rytais. Jų tvarka bus prane-į Visi nariai prašomi ateiti; 
šta vėliau. Liepos 5 d. nuo 9 
vai. ryte bus registruojami 
toms pamokoms mokiniai. 
Gera proga suaugusiems pa
simokyti ir gauti žinių ir pa
galbą, kaip išsiimti Ameri
kos pilietybės popierius. Mo
terims graži, nepaprasta 
proga išmokti siuvimo. Re
gistruokitės liepos 5 d. — 
trečiadienį, nuo 9 vai. ryto, 
parapijos salėje. Išnaudoki
te šią progą. Vyrai, bedar
biai, naudokitės tais kur
sais! Viskas dykai!

bus daug svarbių dalykų ap
tarta. Neužmirškite užsimo
kėti savo duoklių, kad nebū
tumėt suspenduoti ar iš
braukti. Bus renkama dalis 
valdybos, kaip ir visada.

i
Draugijos mišios bus sek

madienį, liepos 9 d., Atsi
mainymo V. J. bažnyčioj, 
Maspethe. Visi nariai turi 
susirinkti į salę 8:30 vai. ry
te ir iš ten eisim į bažnyčią.

P. J. Šlapikas, rašt.

Praeitame „Amerikos” nu
meryje įsibrovė ši klaida: 
šv. Jono kolegiją baigė ne 
Juozas Skarulis, bet Jonas 
Skarulis. Jono brolis Juozas 
yra darbštus Apreiškimo 
par. šv. Vardo dr-jos veikė
jas, daug dirbąs šios drau
gijos gerovei ir kitose para
pijose.

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.

Birželio 24 d. mūsų kuni
gai Balkūnas ir Kartavičius 
gražiai minėjo savo varda
dienį iškilmingomis pamal
domis bažnyčioje. Altoriai 
buvo gražiai išpuošti gėlė
mis; išpuošė Altoriaus drau
gija.

Sekmadienį, birželio 25 d., 
įvyko išvažiavimas į Fort

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.

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
j 340 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No. 
" has been issued to the under- 

to sell beer at retail under
Section 76 of the Alcoholic Beverage

of Brooklyn, County of Kings, to be con- 
1 on the premises.

HENRY DICIITER 
a-k-a 408-410 S. 2nd St.

409 Hews St. Brooklyn, N. Y. *

Praeitą sekmadienį apsi
vedė Petras Kalibatas su
Ona Simelyte. šliubas buvo 
šv. Jurgio par. bažnyčioje, o 
povestuvinė puota Susivieni
jimo salėje.

P. Kalibatas yra Maspetho 
par. choro ir Brooklyno cho-1 
rų sąjungos pirmininkas ir.Ęj6 
A7P1 VSi q q Section the Alcoholic Beverage
V v IKI U.b A vl-vGjaS. J3/!.11011 Control Law at 409 Hewes St., Borough 

, t . of Br ” ~ ‘ ' —priklausė sv. Jurgio par. sumed 

chore ir kitose organizaeijo-

Į A Wv .W vgZAMATĮgEEMA.1 WAAaZSMXVZZ-WAMAWMMZH 

į Tel. EVergreen 4-7142i SALDAINIU PALOCIUS
I GERIAUSIOS RŪŠIES
4 Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
5 AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALUS Iš geriausių
? bravorų Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
I J. GINKUS
^495 Grand Street.
VXXXXXTOVOOOOCXXXXXXJCoonroonrxxJOOC

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7816 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 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 
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.
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