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Lietuvoj, mūsų visų dide
liam džiaugsmui, nuoširdžiai 
ir atvirai pasisakoma, kaip 
lietuviai pasielgtų, jei įvyk
tų tolimesnis pasikėsinimas, 
prieš valstybės nepriklauso
mybę, prieš lietuviškos že
mės neliečiamumą. Neseniai 
„Lietuvos Aide” V. Gustai
nis paskelbė jautrų straips
nį, kuriame žadinama min
tis gintis iki paskutiniųjų — 
„ne tik iki paskutinio kario, 
bet ir iki paskutinio jaunuo
lio ir jaunuolės, iki paskuti
nio lietuvio”.

Straipsnyje reikšmingai 
pabrėžiama ši mintis:

„Turėtume pasakyti viešai 
ir neslėpdami, kad mūsų vi
sų žuvimo atveju mūsų pa
čių ir mūsų protėvių per 
tūkstančius metų krauju ap
laistyta Lietuvos žemė turė
tų tekti visgi ne svetimiems, 
bet mūsų broliams, kurie 
dabar yra išeivijoje, kurie 
yra Amerikoje. Jiems turėtų 
būti uždėta šventa pareiga 
sugrįžti į Tėvynę ir čia pa
veldėti savo giminių ir savo 
tautos žemę”.

Lietuvos liberalinės min
ties, liaudininkų srovės or
ganas, „Lietuvos Žinių” 
dienraštis birželio mėnesio 
viduryje minėjo 30 metų su
kaktį, kurios proga dienraš
čiui pareiškė sveikinimus ir 
linkėjimus visi vyriausybės 
nariai, kariuomenės vadas ir 
kiti įžymūs asmenys. Kata
likų visuomenės atsakingi 
asmenys taip pat atitinka
mai paminėjo šią sukaktį, 
linkėdami sukaktuviniam 
dienraščiui sėkmingai , tar
nauti tautai. Ta proga prof. 
Dovydaitis, dr. Dielininkai- 
tis ir dr. Maceina parašė 
„Lietuvos Žiniose” įdomius 
straipsnius.

„L. Ž.” paskutiniu laiku 
visai pakeitė savo toną kata
likų ir visų tikinčiųjų žmo
nių atžvilgiu. Jose kupina 
tolerancijos, žmoniškumo. 
Ir mes nuoširdžiai linkime 
joms sėkmingai tarnauti lie
tuvių ir Lietuvos reikalams, 
kaip jų leidėjų ir rėmėjų są
žinė nurodo. Tai vienintelis 
lietuvių dienraštis, sulaukęs 
30 metų.

Pagaliau susilaukta sma
gios, džiuginančios žinios iš 
Lietuvos — Vytauto D. uni
versiteto studentų choras, 
gavęs vyriausybės paramą, 
atvažiuoja pas amerikiečius 
lietuvius. Nors choras at
vyksta sumažintame kieky
je, bet jo meniškam lygiui 
tai nei kiek nepakenks. Da
bar teks lietuvių organizaci
joms smarkiai padirbėti, su- 
ruošiant šiam chorui tinka
mas priimtuves, tinkamas 
progas pasirodyti ko gausin
giausioms lietuvių ir kita
taučių minioms.

Iš anksto sveikiname at
vykstantį chorą ir linkime 
jam sėkmingos kelionės ir 
labai malonių, jaukių vaišių 
Amerikoje.

Amerikos Jaunimo Kon
gresas, jauna dar organiza
cija, dėl savo veiklos dauge
lio buvo įtarta esanti komu
nistų įtakoje ar bent labai 
palanki komunistiniam sąjū
džiui. Šią savaitę New Yorke, 
šios organizacijos suvažiavi
me, buvo stambus bandymas

Studentų ir Profesijonalų 
Sąjungos Seimas

Liepos1 Laučka; Pirmininkas — Jo
nas šakočius (Pittston), vi- 
cepirm. Jadvyga Stulgins- 
kaitė (Waterbury) ir A. Du- 
bickaitė (Worcester); iždi
ninke — Elena Kundrotaitė 
(Rochester), vyr. redakto
rius — kun.y K. Urbonavi
čius, redaktorius — Jonas

ir organizatorius — adv. A.
Mileris (Worcester).

Paskaitas skaitė stud. V. 
Jakštaitė (apie studento pa
siruošimą profesijai) ir

NACIAI UŽPUOLĖ 
KARDINOLĄ

Viena. — Austrijos kardi
nolas Innitzeris turėjo nu
traukti diecezijos lankymo 
maršrutą, kai nacių sukurs
tyta minia apmėtė kardinolą 
kiaušiniais, bulvėmis ir ap
mušė jo šoferį1.

Koenigsbruennene įniršu
si minia, kurią vedė mokyk
los mokytojas, šūkavo įžei
džiančiais žodžiais.

ITALIJOS VOKIEČIAI GA
BENAMI Į VOKIETIJA

Marianapolis.
1 — 2 d.d. Marianapolio ko
legijos patalpose įvyko Am. 
L. K. Studentų ir Profesijo
nalų s-gos aštuntas metinis 
seimas, pradėtas iškilmingo
mis pamaldomis kolegijos 
koplyčioje. Mišias laike kun. 
dr. J. Starkūs, asistuojant
kun. Krušnauskui (Worces- Pilipauskas, sekretorius — 
ter) ir kun. Morkūnui; pa- Ant. Tamulis (Marianapo- 
mokslą pasakė kun. J. Ba- lis), soc. sekretorė — Vale- 
kanas (Aušros Vartų par. rija Jakštaitė (Waterbury) 
vikaras, Worcester). Pamal
dose dalyvavo kuopų atsto
vai ir svečiai.

Posėdžių salė, Marianapo
lio kolegijos auklėtinių rū-
pėsčiu, buvo labai gražiai iš- stud. Pranas Bulovą (apie 
puošta. Prie posėdžių stalų tarptautinės studentų kata- 
išstatytos trys vėliavos —Jikų Pax Romaną sąjungos 
Amerikos, Lietuvos ir Ma- j veiklą, apie jos šių metų 
rianapolio. Seimą atidarė kongresą, įvyksiantį Wa- 
s-gos pirm. stud. J. Petraus-Jshingtone ir New Yorke).' 
kas, pakviesdamas s-gos (Visi atstovai ! 
pirmininką pasakyti seimo'vardu pareiškė didelio pasi- 
atidarymo žodį. Sveikinimų 
gauta telegramomis, raštu ir 
žodžiu. Ypatingu nuoširdu
mu sutikta sveikinimo tele
grama nuo kun. dr. J. Na
vicko, dabar esančio Pran
cūzijoje.

Seimo dalyvių aiškią dau
gumą sudarė išimtinai stu
dentija; atstovai gyvai sekė 
posėdžių darbus, veikliai da
lyvavo svarstymuose.

Seimo prezidiumą 
darė J. Šakočius (Pittston, 
Pa.), Smelstorytė (Nor
wood, Mass.) ir A. Kateiva 
(Waterbury); sekretoriate 
V. Jakštaitė (Waterbury) ir 
Grafas (Marianapolis);

Nauja sąjungos centro 
valdyba išrinkta tokio są
stato: dvasios vadas — kun. 
dr. Jonas Starkus, garbės 
pirmininkas — Juozas B.

Šil

patirti, kam ši organizacija 
tarnauja. Amerikiečių patri- 
jotų grupė mėgino pravesti 
rezoliuciją, kurioje pasmerk
tos komunistų, fašistų ir na
cių ideologijos, bet ji nepra
ėjo. Kilo nemažas triukšmas, 
dalis delegatų iš posėdžių 
pasišalino.

Kitą dieną Kongreso na
riai susigriebė ir visais bal
sais priėmė naują rezoliuci
ją, kurioje pasmerkė komu
nistinę, fašistinę ir nacinę 
diktatūras. Reikšminga, kad 
už šią rezoliuciją balsavo ir 
jaunų komunistų sąjungos 
atstovai. Supraskit — ame
rikiečiai komunistai nepri
pažįsta diktatūros. Bet vi
siems žinoma, kad tai di
džiausia apgaulė — komu
nizmas nepripažįsta jokios 
kitos santvarkos, kaip tik 
diktatūrą, tad kam taip 
juoktis iš savęs?

tenkinimo „Studentų žo
džiu”; darbščiausiems ir ge
riausiai atsižymėjusiems 
bendradarbiams paskirtos ir 
įteiktos dovanos pinigais ir 
knygomis. Dovanos bus tei
kiamos ir kitais metais.

Seime dalyvavo 90 atstovų 
ir keliolika svečių. Visi da
lyviai džiaugsmingai sutiko 
žinias, kad pernai sąjunga 
pažengė į priekį; susilaukta 
naujų kuopų, turėta keli 
kuopų vadovybių suvažiavi
mai, įvairios pirmenybės. 
Kai kuriose kuopose (ypač 
Pittstone) turi labai gražaus 
pasisekimo lietuvių kalbos 
kursai.

Pirmos seimo dienos va
kare įvyko pasilinksminimas 
kolegijos salėje, o antrą die
ną — išvažiavimas į ežerą, 
kur žaista, dainuota, valgiai 
gaminti prie sukurto laužo. 
Visas seimas praleistas pa
kilusia nuotaika, kūrybingu 
nusiteikimu. Skirstydamiesi 
atstovai pasižadėjo savo 
kuopose sekančiais metais 
dar daugiau dirbti, įsteigti 
naujų kuopų — ir sekančia
me seime vėl pasimatyti. 
Reikšdamos savo pritarimą 
„Studentų žodžiui”, kuopos 
pažadėjo jo naudai suruošti 
po vieną pramogą.

Sąjungos globėjui kun. dr. 
J. Navickui nusiųsta sveiki
nimo telegrama į Prancūzi
ją

Berlynas. — Italijos ir Vo
kietijos vyriausybės susita
rė šia prasme: Italija leis 
apie 200,000 vokiečių persi
kelti iš Italijos šiaurinės da
lies į Vokietiją. Italijos šiau
rės dalis yra Tirolius, kurį 
laimėjo italai iš buvusios 
[Austrijos po didžiojo karo. 

, ' (Vokietijai reikalinga dau-savo kuopų i . . , ,. . , T,r įgiau ūkio darbininkų, o Ita
lijos vokiečiai norį grįžti į 
Vokietiją, tad Italijos vy
riausybė mielai sutiko leisti 
Tiroliaus vokiečiams persi
kelti į Vokietiją. Apie 6,000 
vokiečių jau atvyko į Vokie
tiją.

Iškeliavimas vokiečių iš 
buvusios austrų žemės užtik
rinsiąs ilgesniam laikui arti
mus santykius tarp Vokieti
jos ir Italijos, nes nebebūsią 
teritorinių ginčų tarp abiejų 
valstybių.

15,000 ŪKININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Kaunas. — Mažeikiuose 
liepos 2 d. įvyko ūkininkų 
kooperatininkų šventė. Pir
mą kartą Lietuvoje koopera
tininkų šventė provincijoje 
sutraukė net penkiolika tūk
stančių ūkininkų. Kalbėjo 
žemės ūkio ministeris dr. J. 
Krikščiūnas. Ūkininkai gyvų 
paveikslų eisenomis vaizda
vo savo pažangą. Masinis 
ūkininkų mitingas pasveiki
no Valstybės Prezidentą An
taną Smetoną Ministerį Pir
mininką Černių ir Kariuo
menės Vadą gen. Raštikį.

Atvyksta Lietuvos Universiteto Choras
DANCIGE DAUG 

GINKLUOTŲ
AMERIKOS JAUNIMO 
KONGRESAS PRIEŠ 

DIKTATŪRAS
Dancigas. — Pranešama, 

jog laisvajam Dancigo mies
te, kuriame teisėtai leista 
800 ginkluotos policijos, šiuo 
laiku yra nuo 10,000 iki 11,- 
000 kariuomenės. Gausus 
svetimųjų lankymasis labai 
gerai paveikė į miesto pra
monę.

LAUKIAMA SUSITARIMO
SU RUSIJA

Londonas. — Iš Rusijos 
pranešama, jog Anglija, 
Prancūzija ir Sovietų Rusija 
susitarusios visais svarbiai
siais klausimais. Belikę tik 
keli nežymūs nesutarimai..

Šalia kito susitarta dėl 
Baltijos valstybių garanti
jos. Tačiau iškilo naujas ne
sutarimas — garantijos dėl 
Olandijos nepriklausomybės. 
Rusija kratosi garantijų 
Šveicarijai ir Olandijai, su 
kuriomis ji neturi jokių di
plomatinių santykių.

Iš Londono pasiųsta Ang
lijos diplomatams Maskvoje 
nauji nurodymai.

New York. — Amerikos 
Jaunimo Kongresas griežtai 
pasisakė prieš bet kokią dik
tatūrą: komunistinę, fašisti
nę ar nacistinę. Be to, pri
imta rezoliucija, kuria nori
ma įsteigti nuolatinį pašal
pos fondą, kuriam federali
nė valdžia parūpintų iki 
500,000,000 dol.

Kongreso metu pravesta 
valstybės prezidento bando
mieji „rinkimai”, kuriuose 
prezidentas Roosevelt surin
ko beveik šešis kartus dau
giau, negu visi kiti kandida
tai kartu.

LAIKRAŠTIS „STAR” 
APIE LIETUVOS 

ATSTOVĄ

New York. — Neatsižvel
giant į pasunkėjusias sąly
gas, Vytauto Didžiojo Uni
versiteto choras, nors ir su
mažintame sąstate, atvyks į 
Ameriką. Pilną choro sąsta
tą sudaro 194 asmens; iš to 
skaičiaus parinkta kelionėn 
36 asmenys — 18 studenčių 
ir 18 studentų. Choras iš
vyksta iš Lietuvos rugpiūčio 
15 d. ir rugpiūčio 24 d. ma
nąs būti New Yorke ir tuoj 
pradėti savo koncertus, o 
rugsėjo 10 d. dalyvauti Lie
tuvių Dienoje Pasaulinėje 
Parodoje, po to dar turėti 
koncertus keliose vietose. 
Choras turi išvažiuoti iš A- 
merikos atgal nevėliau spa
lių 5 d. Choro dirigentas yra 
komp. Konradas Kaveckas. 
Kur lietuviai norėtų išgirsti 
chorą pas save, prašoma ne
atidėliojant susitarti su Lie
tuvos Generaliniu Konsulatu 
New Yorke.

ŠVENČIŲ METU ŽUVO 
PER 500 ŽMONIŲ

Prieš ir per liepos 4 
šventę visame krašte nuo 
vairių nelaimingų atsitikimų 
žuvo 520 asmenų. Automobi
lių nelaimėse užmušti 248 
asmenys; nuskendo 145. 
Pernai per tas šventes žuvo 
517 asmenų.

ti.

Kaunas. — Jungtinių A- 
merikos Valstybių nepri
klausomybės paskelbimo 
šventė — liepos 4 — atitin
kamai paminėta ir Kaune. 
Visa lietuvių spauda gražiai 
aprašė šios šventės reikšmę. 
Ta proga prisiminti ir ame
rikiečiai lietuviai.

Kaunas. — Birželio 17 ir gyvulių pavilijonui, kuriame 
18 d.d. įvairiose Lietuvos taip pat buvo pasislėpusių 

siautė nepaprastai žmonių, sunkiai sužeistas 13 
metų mokinys Bloškis. Seno
sios bažnyčios stogas deng
tas čerpėmis po audros at-

Italų fašistinė spauda ne
va stebisi, kam keliamas ne
rimas dėl Dancigo, kurio gy
ventojai, kaip vokiečiai, norį 
priklausyti Vokietijai. Girdi, 
nepaisoma tautu apsispren
dimo dėsnio. Bet įdomu, ko
dėl italai netaiko šio dėsnio 
sau. Kodėl jie sutrempė etio
pus ir albanus, kurie nieka
da nenorėjo svetimiems ver
gauti ?

Taisyklės, mat, geros 
tada, kai taikomos kitų 
žvilgiu, bet tik ne sau...

tik 
at-

Londonas. — Chamberlain gų, 
savo kalboje per radiją vėl 
įspėjo Vokietiją.

„Gyvename kritiškus ir 
pavojingus laikus, kalbėjo 
premjeras. Esame taiki tau
ta, bet tenepadaro kas nors 
klaidos galvodamas, kad mes 
esame nepasiruošę pasiprie
šinti užpuolimui prieš mus 
ar prieš tuos, kurių nepri
klausomybę mes esam ga
rantavę”.

Premjero įspėjimą pakar
tojo ir karalius:

„Jūs žinote, kad ruošia
mės ne karui iššaukti, bet 
taikai išlaikyti. Mes vis ti
kime, kad tautos išmoks su
gyventi harmoningai, bet 
tuo tarpu mes pasiryžę iš
laikyti savo krašto saugu
mą”.

vietose
smarki audra. Marijampolė
je audra truko tik 5 minu
tes, bet buvo tokia didelė,
kad nuplėšė daug namų sto-jrodė lyg rėtis, nes daugybę 

išmušė langus, išlaužė, čerpių audra išplėšė ir nu- 
tvoras, išvertė daug medžių bloškė žemėn. Laimei žmo- 
ir nudraskė šakų. Žmonės ^ių arti nepasitaikė. Dauge-i 

panikos pagauti, nežiūrint, 
kad lietus pylė, kaip iš kibi
ro, bėgo iš namų. Tokios 
audros čia niekas nepame
na. Šiaulių mieste staiga už
ėjusi nepaprastai smarki 
audra išvertė kelis šimta
mečius ąžuolus, daugelis 
ąžuolų ir kitų medžių nu
laužta tiesiog per kamienus. 
Elektros apšvietimas visa
me mieste nutrauktas. Aud
ra užėjo netikėtai ir praėjo 
per keletą minučių, todėl 
miesto sode užtiko žmonių, 
kurie paskubomis pasislėpė 
po medžiais. Vienas medis 
virsdamas mirtinai sužeidė 
po juo stovėjusį 19 metų 
vaikiną. Nagrockį. Griūvant

lių namų stogai nuplėšti ir 
sugriauti iki pastatų. Ber
čiūnų kurorte taip pat pada
ryta žymių nuostolių. Nu
kentėjo kelios vasarinės ir 
miške išversta daug medžių.

PARŪPINO KELIONĘ

Havana, Kuba. — Lietu
vos vyriausybė, gen. kons. 
New Yorke prašant, suteikė 
nemokamai laivakortę iš Ha
vanos į Kauną Liet. pil. Juo
zui Putnai, kuris ir grįžo į 
Lietuvą. J. Putna yra kovų 
už Lietuvos nepriklausomy
bę dalyvis — savanoris, ieš
kojęs laimės Kuboje, bet po 
šešių metų vargo, liko visiš
kai be lėšų ir sveikatos.

Washington. — Didžiulis 
dienraštis „Star” birželio 25 
d. savo skiltyje „About 
Well-Known Folk in Books, 
Art, Politics” paskelbė ilgo
ką straipsnį apie Lietuvos 
ministerį pulk. P. Žadeikį.

Nors korespondento Ro
bert Crawford aprašyme ir 
pasirodė keletas mažų ne
tikslumų, tačiau laikraštis 
duoda simpatingą Lietuvos 
ir jos atstovo apibūdinimą, 
pabreždamasy '•kad lietuvių 
tauta, nors neturėdama di
delės armijos, yra visa pasi
ryžusi kraštą ginti; „Trust 
in God and keep your pow
der dry” — senobinis posa
kis ypatingai tinkąs Lietu
vos padėčiai apibūdinti, pa
sakęs Lietuvos ministeris.

Kaunas. — Gegužės 20 
Lietuvos karo aviacija iškil
mingai minėjo savo 20 metų 
sukaktį. Ta proga buvo pa
šventinti nauji savo gamy
bos lėktuvai ir atlikta įvai
rių grupinių ir figūrinių 
skraidymų, kuriuose buvo 
pademonstruota lakūnų drą
sa ir gražus lėktuvų valdy
mo menas.

Į sukaktuves apsilankęs 
Respublikos Prezidentas A. 
Smetona savo žodyje pažy
mėjo, kad Lietuvos aviacija 
per 20 metų daug sustiprėjo 
ir pažengė priekin, kada ša
lia karinės aviacijos taip pat 
reiškėsi ir civilinė aviacija, 
jaunimas mokosi sklandyti 
ir kad tėvynė džiaugiasi sa
vo aviacija, ją brangina ir 
nesigaili jai duoti savo ge
riausių sūnų.

Karo aviaciją sveikino 
krašto apsaugos ministeris 
gen. K. Musteikis ir kariuo
menės vadas gen. St. Rašti
kis, pareikšdamas galįs drą
siai viešai pasakyti, kad ka
ro aviacija per du dešimt
mečius yra padariusi ne tik 
didelę pažangą, bet ir toji 
pažanga kitų kariuomenės 
ginklų tarpe yra bene pati 
didžiausia. „Juk ir šiandien 
savo gražios sukakties pro
ga, — pasakė kariuomenės 
vadas, — aviacija padidėjo 
gražiais savo konstrukcijos 
ir savo darbo lėktuvais”.

PALAIKYS GAUSIAS 
ŠEIMAS

Kaunas. — Atlikus gau
sių, turinčių nemažiau kaip 
dešimtį sveikų vaikų, šeimų 
registraciją, tokių šeimų iš 
viso buvo užregistruota 2,- 
000. Keliose šeimose buvo 
net po 15 ir 16 vaikų. Teko 
patirti, kad Lietuvos Moti
noms ir Vaikams Globoti or
ganizacijų sąjunga stengsis 
šias gausias šeimas palaiky
ti: bus stengiamasi suma
žinti tokioms šeimoms ten
kančius mokesčius, bus de
damos pastangos gauti to
kioms šeimoms įvairių susi
siekimo nuolaidų, o tokių 
šeimų, ypač nepasiturinčių, 
vaikams, kurie parodys 
moksle ar amatuose gabu
mų, stipendijas išrūpinti.

Hyde Park. — Prieš iš
vykdamas iš savo namų į 
Washingtoną, prezidentas 
Roosevelt priėmė spaudos 
atstovus ir jiems pareiškė, 
kad jo vyriausybės dabar 
svarbiausias rūpestis — dėti 
visas pastangas pasaulinei 
taikai išlaikyti. Jis pasiry
žęs kovoti, kad Kongresas 
nepravestų tokio įstatymo, 
kurs uždraustų siuntimą 
ginklų kariaujančioms vals
tybėms. Prezidentas nori, 
kad ginklų pardavimo už
draudimo teisė būtų palikta 
prezidento nuožiūrai.

MINISTERIAI APVAŽINĖ
JO AUKŠTAITIJĄ

MinisterialKaunas.
Černius, dr. J. Krikščiūnas. 
Sutkus ir Musteikis apvažia
vo Aukštaitiją ir apžiūrėjo 
ūkio mokyklas, pienines, ko
operatyvus ir melioracijos 
darbus.

— Alytaus gimnazijos per 
120 mokinių išvyko į pajūrį. 
Lanko pajūrį ir kitos moky
klos.

— Kaune pradėtos techni
nės Lietuvos laisvo uosto 
derybos baigiamos Berlyne.
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Lietuvos - Vokietijos Ekonom. Sutartys

Naujai- išėjusiose „Vyriau
sybės Žiniose” paskelbta 
Lietuvos Vokietijos sutartis 
dėl tarpusavios prekių apy- 

, vartos, antra sutartis dėl 
mokėjimų, kylančių iš pre
kių apyvartos, trečia — ma
žojo pasienio susisiekimo 
sutartis ir ketvirta sutartis 
dėl laisvo uosto zonos įrengi- 

.mo Lietuvai Klaipėdoje.
r. Pirmoje sutartyje sakoma, 
•kad Lietuvos vyriausybė, 
įvęžant Vokietijos gaminius, 
tinkamu būdu atsižiūrės Vo
kietijos interesų. Tokį pat 

..įsipareigojimą; pasiima ir 
Vokietija. Kiekviena vyriau
sybė paskiria komisiją, ku
rios uždavinys nuolatiniame 
kontakte svarstyti visus 
klausimus, kurie yra susiję 
su šios sutarties ir kitų kar
tu pasirašytų sutarčių, taip 
pat 1928 m. prekybos ir lai
vybos sutarties vykdymu. 
Jei laukiamieji ekonominėje 
srityje rezultatai, kurių ti
kėjosi abi šalys sudaryda
mos sutartį, neišsipildytų 
arba jei, dėl susidariusios 
nepalankios raidos ar dėl ki
tos šalies panaudotų ekono
minio pobūdžio priemonių, 
viena šalis jaustųsi nu
skriausta. tai kiekviena iš 
abiejų susitariančių šalių 
gali nedelsdama pasiūlyti 
derybas išeičiai rasti. Jei 
tokios derybos neprivestų 

; prie patenkinamo rezultato 
per 10 dienų, tai šalis, kuri 
save laiko nuskriausta, tu- 
Tes teisę šią sutartį atšaukti 
trijų savaičių įspėjimo ter - 
minu, skaitant nuo atšauki
mo pranešimo gavimo die
nos. Sutartis galioja ligi 
1941 m. liepos 31 d. Ji bus 
laikoma pratęsta kiekvieną 
kartą tolimesniems dvejiems 
metams, jei abi šalys, vėliau
siai vieną mėnesį ligi sutar
čiai pasibaigiant, dėl to susi- 

■ tars, ši sutartis laikoma ga- 
' Įjojančia nub birželio 1 d.

Prie šios sutarties pridė
tos veterinarinės įvežimo ir 
pervežimo sąlygos, kurios 
liečia vežamus arklius, gy- 

' vus galvijus, gyvas kiaules, 
paukščius, paskerstus galvi
jus ir kiaules, šviežias kiau
lių kepenis,; paruoštus kiau
lių lašinius, lydytus taukus, 
pjautus paukščius, žarnas ir 
odas, vilnas, plaukus, šerius, 
plunksnas, šieną ir šiaudus, 
nušautus kiškius.

Antroje sutartyje — dėl 
mokėjimų, kylančių iš pre
kių apyvartos pasakyta, kad 
atsiskaitymai, kaip ir ligi 
šiol, vyks per Lietuvos Ban
ką, o Vokietijoje per Atsi
skaitymo Kasą. Per šias į- 
staigas eis atsiskaitymas už 
įvežimą prekių, mokėjimai 

• susiję su transporto draudi
mu, išskiriant mokėjimus, 
susijusius su kitokia draudi
mo apyvarta bei frachtu jū
romis ir vidaus laivyba. Eis 
per šias įstaigas atlyginimai 
už patobulinimus, mokėjimai 
už imaterialines gėrybes

(patentų ir licensijų rinklia
vos, filmų nuoma ir kt.), iš
lyginimas saldo, kurie susi
darys abiejų šalių geležinke
lių valdyboms atsiskaitant 
(ne tranzito). Jei ši sutartis 
nustos galios, tai prieš nu- 
stojimą galios susidariusios 
ir atsiskaitymui priklausan
čios mokėjimo prievolės bus 
atliktos mokėjimais, prisi
laikant šios sutarties nuo
statų. Mokėjimams už pre
kes statoma sąlyga, kad pre
kės būtų jau išsiųstos prieš 
šios sutarties galios nustoji- 
mą.

Trečioji sutartis — mažo
jo pasienio susisiekimo pa
likta tokia pat, kaip veikė 
anksčiau, tik nustatyti nau
jos sienai pereiti vietos ties 
Klaipėdos kraštu.

Ketvirtosios sutarties — 
dėl laisvo uosto zonos, turi
nys buvo trumpai atpasako
tas dir. Norkaičio duotame 
spaudai pasikalbėjime. Prie 
šios sutarties pridėtas uosto 
planas ir Lietuvai skirtoji 
zona raudonai apibrėžta. Su
tartyje pasakyta, kad reika
lui esant lais^b uosto zonos, 
abiems šalims sudarius susi
tarimą, galės būti praplėstos 
arba susiaurintos. Vokieti- 
ios suvereninės teisės laisvo 
uosto zonose lieka nepalies
tos. Vokietijos vyriausybė 
leis „Maistui” pastoviai vež
ti, laikantis Vokietijos mui
tų teisinių dėsnių, be muito 
gyvas Lietuvos kiaules, sker
sti jas ir perdirbti į bekoną, 
kumpius ir kitus mėsos ga
minius. Sviestui ir kiauši
niams laikyti be muito „Mai
sto” šaldytuvuose bus leis
tas muito sandėlis ar muitų 
žymėjimo sandėlis. Taip pat 
leis laisvą nuo muitų miško 
tranzitinį sandelį „Miško” 
firmos sklype, kuris turi 
tarnauti Lietuvos miško me
džiagai perkrauti. Klaipėdos 
uosto bendrovė, kuri netru
kus bus sudaryta, nebus ap- 
dedama mokesčiais, kuriuos 
ima Reichas, Prūsų Kraštas 
ir savivaldybės iš pajamų ir 
turto. Jai, tačiau, bus priva
lomos bendros mokesčių tai- negali apsieiti, tenekalba 
syklės. Uosto rinkliavų dydį viešai, 
nustatys Klaipėdos Uosto 
Valdyba pagal bendrovės pa
siūlymą. Rinkliava eis ben
drovei. Nustatydama rink
liavas Uosto Valdyba plačiai 
atsižvelgs Lietuvos ūkio in
teresų. Laisvo uosto zonos 
bus išskirtos iš Vokietijos 
muitų teritorijos ir Reichas 
jas traktuos kaip išimtines 
muito sritis. Vokietijos mui
tų priežiūra bus vykdoma 
laisvo uosto zonoje. Muitų 
tvorų pastatymo ir laikymo 
išlaidas apmokės Vokietija. 
Jūros laivai, kurie palaiko 
susisiekimą su užsieniu, ir 
Lietuvos vidaus vandenų lai
vai, kurie palaiko susisieki
mą tarp Lietuvos ir laisvo 
uosto zonų, arba priešinga 
linkme, turi teisę laisvo uos
to zonose apsirūpinti būsi-

— Palangos burmistras 
dr. Jonas Šliupas įteikė ap
skrities viršininkui pareiški
mą, kad nuo liepos 1 d. jis 
iš burmistro pareigų pasi
traukiąs. Pasitraukimą Šliu
pas motyvuoja savo senatve. 
Patirta, kad pasitraukimo 
prašymas patenkintas.

— Birželio 17 ir 19 d.d. į 
Kauną atplaukė pirmieji len
kų miško sieliai, kurie pulk- 
domi vandens keliais. Iki 
administracinės linijos sie
lius atplukdė lenkų, o Ker
navėje ir kituose (prie Ne
muno ir Merkio esamuose 
punktuose) juos perėmė ir 
atplukdė į Kauną lietuviai 
sielininkai. Lenkų miškas 
bus apdirbtas Kaune Liet
medžio ir miškų departa
mento išnuomuotose lentpiū- 
vėse.

— Rambyno kalnas šiuo 
metu lankomas gausingų 
Tilžės gyventojų. Iš Tilžės į 
Rambyną kas šventadienį 
plaukioja keli garlaiviai, ku
rie atgabena vokiečių turis
tų ne tik iš Tilžės, bet iš Ra
gainės ir kt.

— Ryšium su darbo tal
kos ruošiamais šios vasaros 
darbais birželio 17 d. į šven
tosios uostą buvo nuvykusi 
iš Kauno speciali tarpžinybi
nė komisija, kuri vietoje ap
žiūrėjo busimojo geležinke
lio Darbėnai — Šventoji ke
lią. Anksčiau buvo nusista
tyta, kad darbo talka pajū
ryj6 vykdys Palangos — 
Šventosios plento statybos 
darbus, tačiau komisija pri
ėjo išvados, kad Šventosios 
uostui pirmiausia reikalinga 
turėti geležinkelį.

— Per penkis šių metų 
mėnesius į užsienius išvežta 
už 88,862,600 lt. (pernai už
92.777.800 lt., 1937 m. už 
78,739,600 lt.), įvežta už 74,-
198.800 lt. (pernai už 88,-Iriai ir pan. gėrimai yra vie- 
516,400 lt., 1937 m. už 75,-1 nintelis atpigęs krašte daik-

— Dėl sauso pavasario 
smarkiai nuseko vanduo Ne
mune ir pradeda pasirodyti 
nemaža salų ir salelių. Taip 
pat gerokai vanduo nuseko 
Neryje, Nevėžyje, Šešupėje 
ir kt. upėse.

— Šiemet papigintuoju se
zonu Birštone pasinaudojo 
žymiai didesnis lankytojų 
skaičius, negu kitais metais. 
Šiemet Birštoną aplankė jau 
apie 2,000 ekskursantų.

— Gegužės mėn. iš Lietu
vos išvežta prekių į užsie
nius už 15.9 mil. lt., o įvež
ta iš užsienių už 17.2 mil. lt. 
Importas gegužės mėn. atro
do žymiai padidėjęs, kadan
gi dauguma siųstų iš užsie
nių prekių buvo kurį laiką 
įstrigusios Klaipėdos sandė
liuose arba pakeliui. Tos 
prekės, sutvarkius su Vokie
tija prekybos ir atsiskaity
mo santykius, Lietuvą pasie
kė tik gegužės mėn.

— Birželio 15 d. Vilniaus 
ir Baranovičių radijofonai 
pirmą kartą perdavė iš Vil
niaus lietuvišką koncertą, 
vilnietės lietuvaitės Elviros 
Palevičiūtės fortepijono re
čitalį iš lietuviškų kompozi
torių kūrinių.

— Į Klaipėdą jau pradeda 
plaukioti Lietuvos garlai
viai ir baidokai Nemunu, ku
rie iš Klaipėdos uosto gabe
na į Kauną anglių transpor
tus ir kitokias sunkesnes 
prekes. Taip pat iš Klaipė
dos į Kauną dažniau prade
da atplaukti klaipėdiškių 
baidokai.

— Birželio 15 d. Pranas 
Lubinas išvyko į Vilnių, kur 
apie dvi savaites treniruos 
lietuvių sporto klubo krepši
ninkus.

— Klaipėdos krašte pasta
ruoju laiku labai paplito 
girtuokliavimas. Vynai, like-

Liepos 7 d., 1939
m!

8886,400 lt.).
— Patiriama, kad 

to” fabrikas Kaune 
papildomą skerdyklą, kuri
kaštuosianti apie 1.5 mil. lt. 
„Maistas” taip pat staty
siąs Kaune didelę paukščių 
skerdyklą, kurios statyba 
atsieis apie 400,000 lt.

— Susisiekimo ministeri
ja pradeda statyti Babtuose 
elektros stočiai trobesius. 
Ta stotis tieks elektros ener
giją naujai radijo stočiai ir 
Babtų miesteliui.

— Žydų spauda pradėjo 
raginti savo tautiečius 
vengti vasarvietėse, paplū- 
dymiuose, gatvėse, kavinėse 
ir kt. viešose vietose naudo
tis rusų kalba. Primenama, 
kad būtų gerai visai nekal
bėti rusiškai, bet kas be to

— Sudarya sutartis su 
latvių akcine „Vairogo” ben
drove Šventosios uostui gi
linti. Šiomis dienomis at
plaukė viena žemsemė ir du 
vilktu vai, gilinimo darbams 
pradėti. Šventosios' uostas 
pagilinamas iki 4 metrų gi
lumo.

tas. Dėl to geria darbinin
kai, ūkininkai ir kiti. -

— Klaipėdos krašto pa
sienyje smarkiai išsivystė 
kontrabanda. Jau suimti ke
li ūkininkai, kurie kontra
bandos keliu gabendavosi iš 
Didž. Lietuvos sviestą, kiau
šinius ir kt. produktus, ku
riuos paskiau už gerą kainą 
parduodavo vokiečių valdiš
kiems supirkinėtojams.

— Pasirašius ekonomi
nius susitarimus su Vokieti
ja, palengvėjo kilnojamojo 
turto išvežimas iš Klaipėdos 
krašto ir Lietuvos piliečiai 
be didesnių sunkumų atgau
na savo mantą, namų apy
vokos daiktus, baldus ir t. p.

— Pernai 872 įmonėse pa
gaminta įvairių gaminių už 
271.2 mil. lt., o 1937 m. 781 
įmonėje buvo pagaminta tik 
už 240.4 mil. lt. Iš duomenų 
matyti, kad mūsų pramonės 
gamyba praėjusiais metais 
buvo beveik 13 proc. didesnė 
nei 1937 m. ir 38 
desnė nei 1936 m.

— Respublikos 
tas A. Smetona
proga birželio 13 d. pasirašė 
apie 100 malonės aktų, ku
riais visai dovanojamos ka
lėti likusios bausmės, ki
tiems bausmės sumažinamos 
ir eilei asmenų teisės grąži
namos.

— Nuo rudens Kražiuose 
atidaroma gimnazija, kurios 
tos apylinkės žmonės taip 
troško. Tuo visi džiaugiasi.

— Nuo spalių 1 d. Rasei
niuose steigiama žemesnioji 
amatų mokykla, kuri įsikur
dins senuosiuose gimnazijos 

1 namuose.

— Marijampolietis V. Pa
leckis, buv. Kretingos pran
ciškonų spaustuvės vedėjas, 
Alytuje steigia modernią 
spaustuvę. Ligi šiol Alytuje 
buvo prasta rankinė spaus- 
tuviukė.

— Šiais metais numatoma 
steigti geologijos institutą, 
kuriame būtų koncentruoja
mi tos srities darbai. Už jo 
reikalingumą pasisakė tos 
srities specialistų susirinki
mas.

— Šiemet Kaišedorių gim
nazija išleido pirmąją abitu
rientų laidą. Baigiamuosius 
egzaminus laikė 16 mokinių.

— Viduoklėje, netoli paš
to, pastatyta gan didelė se
nelių prieglauda.

— Jauna Aliejų parapija, 
neturėdama bažnyčios, rūpi
nasi ją pastatydinti. Jau pa
ruoštas projektas, vežama 

i statybos vieton medžiaga. 
Tikimasi, kad bažnyčia bus 
pradėta dar šiemet.

— Marijampolės apskr. li
gonių kasa šią vasarą nuta
rė pasiųsti apie 40 kasos 
narių vaikų į sanatorijas pa
sigydyti.

— Klaipėdą perėmus Vo
kietijai, „Žuvies” b-vė nete
ko savo žuvies apdirbimo 
fabriko. Klaipėdos „Žuvies” 
b-vės fabriko šaldytuvuose 
liko apie 60,000 užšaldytos 
žuvies ir paruoštos žuvies 
rūkyklose. Turėtas žuvies 
atsargas šaldytuvuose ir rū
kykloje vokiečiai leidžia iš
vežti ir dabar iš jų aprūpi
nama rinka.

— Telšių valstybinėje ir 
vidurinėje amatų mokykloje 
šį pavasarį atidaryti metali- 
ninkų ir mergaičių siuvimo 
skyriai. Šiais metais žadama 
praplėsti ir statybos skyrių.

— Šalia Alytaus Sudvajų 
kaime iš Juozo Sudvajaus 

I namo gegužės 27 d. kilo gai
sras. Sudegė 3 ūkininkų gy
venamieji namai ir 4 ūkio 
trobesiai. Pats Juozas Sud
vajus, gelbėdamas turtą, ug
nyje žuvo. Be to, dar keletą 
asmenų apdegė.

— Lietuvos Baltijos Lloy- 
das sparčiai didina savo vi
daus vandenų laivyną. Per
nai rudenį buvo pastatyti ir 
įleisti į vandenį 6 geležiniai 
baidokai po 650 t. talpos, ki
ti du baigti įrengti per žie
mą ir dabar visi 8 plaukioja 
Nemunu.

— Nuo birželio 3 d. pradė
tas reguliarus lėktuvais su
sisiekimas tarp Kauno ir 

(Palangos. Kasdien po 2 syk 
tarp Kauno ir Palangos 
skraidys 5 vietų keleiviniai 
lėktuvai. Palangos aerodro
me įrengiama radio stotis, 
kuri palaikys ryšį su Kauno 
aerodromu ir lėktuvais.

— Lietuvos futbolistų L.F. 
S.F. komanda per Sekmines 
žaidė Vilniuje su lenkų W.K. 
S. Smigly komanda, kurią 
nugalėjo pirmąją ir antrąją 
dieną, laimėdama 5 prieš 2 
lietuvių naudai.

— Buvusios
krašte pasienio policijos gin
klai, kuriuos vokiečių val
džios organai, perimdami 
Klaipėdos kraštą, buvo kon
fiskavę, dabar jau grąžina
mi ir šiomis dienomis išga
benami į Lietuvą.

— Vilniaus vaivada leido 
vėl veikti lietuvių sporto 
klubui, kurio veikimą buvo 
sustabdę valdžios organai. 
Klubo konfiskuotas turtas 
bus grąžintas.

— Buvęs užsienių reikalų 
ministeris Stasys Lozoraitis 
šiomis dienomis išvyko į 
naują paskyrimo vietą Ro
mą Lietuvos pasiuntiniu ir 
įgaliotu ministeriu Italijai.

mai kelionei maisto produk
tais, kuru ir kitomis prekė
mis laisvai nuo Vokietijos 
muitų, vartojimo mokesčių 
ir monopolio rinkliavų ir lai
svai nuo Vokietijos išvežimo 
suvaržymų. Vokietija nuties 
pakankamą geležinkelių bė
gių skaičių ir pastatys visus 
kitus geležinkelių susisieki
mui tarp Lietuvos ir laisvo
jo uosto zonų įgyvendinti 
reikalingus įrengimus.

Kodėl Visagalis Dievas 
turi mylėti savo nedėkingus, 
netobulus, kartais netikusius 
tvarinius tai paslaptis, ku
rios nieks neįstengs supras
ti. Mes tegalime žvilgterėti į 
gražųjį pasaulį, taip meilin
gai papuoštą mūsų gyveni
mui, klausyti balso iš dan
gaus: „Aš mylėjau jus am
žina meile” ir nulenkti savo 
galvas dėkingame nusižemi
nime. Dievas mus myli ne
paisant mūsų nuskurdimo ir 
nevertingumo, o tą meilę 
įrodė Kalvarijos kalne.

Ne visa žmonija įvertino 
tą meilę, taip gausiai paro
dytą. Ta meilė paskatino šv. 
Paulių skrajoti po platų pa
saulį, pajungti kiekvieną, 
kurs tik jo klausė apie Kris
taus didybę bei gerumą, iš
mokyti apie Jo širdies dos
numą, kad gyventų Kristui, 
šv. Augustinas paragavo 
visko, ką pasaulis gali duo
ti, bet Kristaus meilės taurė 
buvo daug saldesnė. Pirmie
ji krikščionys taip bijojo pa
šalinės, laikinos meilės, kad 
bėgdavo į tyrus, kur be jo
kio blaškymosi galėtų pra
leisti visą gyvenimą, galvo
dami apie Dievą ir Jo bega
linį gražumą. Kristaus meilė 
juos padarė kankiniais, 
Apaštalais ir nepailstančiais 
darbininkais Jo vynuogyne.

Moterys dažnai išsižadė
davo visokios kitokios mei
lės, kad tik jaustų Dievą sa
vyje. Nebuvo kitos meilės 
Švenčiausios Panelės gyve
nime, kaip meilė, sveikinan
ti Šventosios Dvasios atėji
mą, meilė glaudžianti Kūdi
kėlį Kristų prie širdies, mei
lė darant paskutinį paauko
jimą to Sūnaus Dievui Tė
vui. Tik kartą pažvelgus į 
Kristaus akis, Magdelena iš
sižadėjo pirm buvusios nuo
dėmingos meilės; pirma pa
puošti žiedais pirštai jai at
rodė biauriausiais purvais 
sutepti. Šventosios moterys 
taip mylėjo Kristų, kad iš
kvietė Jį iš dangaus, kad už
dėtų žiedą ant jų pirštų, 
kaip buvo su šv. Kotryna, 
ar kaip šv. Margaritai Mari
jai apreikšta Švenčiausios 
Širdies paslaptys.

Pasirinkimas vienuoliško 
gyvenimo, atsidavimas vien 
Dievui, tegalima išaiškinti 
tik meile, kurią pajaučia 
jauni vyrai ir mergaitės Vi
sagaliui. Jie be išimties išsi
žada žemiškos meilės, kad 
rastų aukštesnę, tyresnę 
Dievo meilę. Vienuolė, eida
ma prie altoriaus padaryti 
įžadų, apsirengia sužieduoti
nės rūbais, nes ji Kristui te- 
pasižada. Kunigas ar vie
nuolis neveda moters, bet 
pašvenčia savo gyvenimą 
Kristui, Jo meilei.

Galima sakyti, kad šv. Te
resėlė, mūsų Mažoji Gėlelė, 
teikė tobulą pavyzdį tvarinio 
pilnos meilės savo Tvėrėjui. 
Kristus — vienintelė ir di
džiausia meilė jos gyveni
mui; net nekalčiausia žemės 
meilė, kaip tėvų, sesučių jai 
antraeilė. Rodos, Dievas at
šaukė iš tos mažytės širdies 
visas kitas meiles. Štai, ji 
netenka savo mamytės; Pau
lina, jos sesutė, įstoja vie- 
nuolynan; nedrąsa neleidžia 
jai užmegsti draugiškų že
miškų ryšių. Mirtis, atsisky
rimas, nedrąsa taip apvalo 
jos širdį nuo kitų meilių, 
kad ji liko atvira ir pasiren
gusi tai didelei Dievo meilei.

Palengva toji meilė stiprėjo. 
Vėliau ji svajoja, kad Jis jos 
žaidimų draugas. Pribrendus

dintis Jo sužieduotine. Kai 
jaunoji nekantriai laukia silį 
sižiedavimo dienos, taip J^811 
sų Mažoji Gėlelė trokšteW 
troško atiduoti save amžinaiL^!^ 
Kristaus meilei. Nei vienaip 
žmona neteikia tiek meilės įj ifiWW 
savo vyrui, kiek Teresėlė 
teikė Kristui diena iš dienos 
šventame Karmėliuje.

Klūpodama prie kryžiaus,; 
to tobulo meilės išreiškėjo,

$ jo iri 
saro 

įjisakojii

girdėdama Kristaus šauks
mą „Trokštu”, ji suprato gi- 
lesnę to troškimo reikšmę. 
Nei vanduo, nei vynas nega
li pasotinti Išganytoįaus 
troškimo meilės žmonių, vy- 
rų, moterų ir vaikų taip daž
nai išeikvotos nevertingai 
Ši jaunoji mergelė prie Kri
staus ištroškusių lūpų pridė
jo savo skaisčios meilės tau
rę. Jos gražioji, tikroji meilė: įmaus 
palengvino tą troškulį. Mylė
ti Jį už tuos milijonus, kurie 
nemyli Jo Jam priklausan
čia meile, štai jos viso gyve
nimo tikslas, kuriam ji net 
gyvybę paguldys.

Ilgas valandas klūpojo 
prie Kryžiaus, išliedama sa
vo meilę Nukryžiuotajam. 
Tikėjimo akimis ji suprato, 
kad toji meilė dabar jos tei
kiama buvo Jo numatyta ir 
įvertinta tada, kai Jis kybo
jo ant kryžiaus ir ieškojo, 
kad kas Jį paguostų, kas 
stovėtų prie Jo.

Didžiausias jos džiaugs
mas klūpoti prie Tabernaku
lio meilės jausmus išliejant, 
pasislėpusiam, užmirštam 
Kristui, už pasaulio netikėji
mą, atšalimą. Valandėlė po 
Komunijos, kai ji laikė Kris
tų širdyje, valandėlė tobulo 
susijungimo mylinčio Dievo 
su vienu savo tvariniu, jai 
buvo maloniausia.

Žinoma, tokia meilė nebu
vo be skausmo. Ji gerai ži
nojo, kad nuodėmė iš naujo 
užgauna, iš naujo kala prie 
kryžiaus mylimąjį Kristų. 
Ji mylėjo Jį ir tos žaizdos 
ją palietė. Ji jautė giliai tų 
kančią, kurią kentė Jo Šven
čiausia širdis dėl apsileidi
mo žmonių. Ji skaitė Kris
taus merdinčiame veide bai
sias šventvagystes, kurios 
buvo Jo nuolatinio buvimo 
Tabernakulyje pasėkos. My
lėdama Jį visomis jėgomis, 
Jo sopuliai jai buvo sopu
liais.
Galime tikėti, kad meilė tos 
nekalčiausios mergelės, tos
Mažosios Gėlelės, bent kiekį 
paguodė Jį, nors ji skaitė] 
kad per maža yra aukoti: 
Jam ir visą gyvenimą. Koks 
džiaugsmas mums, kad mū
sų laikai davė pavyzdį to-' 
kios kilnios, suraminančios j 
ir savęs neieškančios meilės.

Gal žvilgterėjimas į šv. 
Teresėlės skaistų veidelį pa
keltų mus prie Kristaus, pri
mintų mums mūsų pareigą, 
nežiūrint kas mums lemta 
gyvenime, ieškoti savo lai
mės meilėje To, Kuris tiek 
meilės pirma yra parodęs. 
Jis mus mylėjo iki mirties. 
O mes? Bent susigėdinkime 
pasižiūrėję į tą mažąją mer
gelę, taip karštai mylinčią 
ir pasiryžkime, kad mes 
bent naujomis nuodėmėmis 
nemažinsime Jam savo mei
lės. O kai pažvelgsime į sa- f lydėjo ji 

 

vo kryželius, ar tyliai po šv. H Beirute 
Komunijos su Juo kalbėsi
mės, prašykime Kristaus, 
kad įdegtų nors kibirkštėlę 
tos meilės, kurią jautė Ma
žoji Gėlelė. Gal tokią rožę ji 
pati malonėtų mums iš dan- 
Igaus išmelsti.

į susirengė 
^atsisveiki

ir dar ju< 
'^kamski 
%. Buvau 

R] drėbė]' 
Į5 dabar niek 

žvalioj. 0 1 I

jau s 
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nulydėjo ju
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Kur Gyveno ir Kovojo Kunigaikštis Margis?
ji gavo šventųjų J 
dintis Jo sužiedJ 
jaunoji nekantriai J 

sižiedavimo dienoj, J 
sų Mažoji Gėlelėj 
troško -atiduoti sa J 
Kristaus meilei fy 
žmona neteikiau Daukanto ir Nar-

Kas iš mūsų nėra skaitęs 
garsiosios istorijos apie Pi- 

Įlėnų kunigaikštį Margį, apie 
tą narsų lietuvių gynimąsi, 
[kai jie greičiau sutiko ugny
je sudegti negu priešui pasi
duoti. Tas įvykis pažįstamas

savo vyrui, kiek j •“ - -------
teikė Kristui diena § neaprašęs jo ir vysk. M. Va- 
sventame Karmėlity lančius savo „Antano Treti-

Klūpodama prieį ninko pasakojimuose”, ku- 
;o tobulo meilės jj, rj0 ištrauka yra paprastai 
prdėdama Krista* 
aą „Trokštu”, ji 
ssnę to troškimo^ 
Jei vanduo, nei vyJ 

pasotinti Išgaį
•oškimo meilės žmJ 
į, moterų ir vaiką M 
ii išeikvotos neJ
jaunoji mergelė J rė 5-kių veiksmų tragediją 

aus ištroškusių Kg 
savo skaisčios u$

buto aprašymų. Neiškentė

lančius savo „Antano Treti-

apie Pillenen ir terra Trop- 
pen. Vadinasi, piliai lokali
zuoti reikia nustatyti, kur 
buvo tie Trapai. Vieni Tra
pai yra minimi XIV a. gale 
prie Skaudvilės, kiti — Tra- 
pėnai ant Nemuno prie Vieš
vilės. Bet yra dar ir tretieji 
„Trappen” į vakarus nuo 
Neries įtakos į Nemuną. 
Juos mini mums vienas 1388 
metų dokumentas. Jogaila 
turėjo į Trappen salą atsiųs
ti savo žmones apsimainyti 
su Ordinu belaisviais. Šitie 
Trapai yra mums kelrodžiu!

Iš XIV a. karų ir kry
žiuočių žyg^ų istorijos yra

dedama mokyklų skaitymo 
knygose. Toks dramatiškas 
Lietuvos istorijos epizodas 

į rado gyvą atgarsį ir dailio- 
Įjoje literatūroje. I. Krašev
skis parašė lenkiškai apysa- aišku, kad pirmoje XIV-tojo 
ką „Kunigas”, o pagal ją M. 
šikšnis (šiaulėniškis) suda-

„Pilėnų kunigaikštis”. Yra 
pagaliau šis įvykis ir eilėmis

amžiaus pusėje kryžiuočiai 
Punios niekad nepasiekdavo. 
Todėl Pilėnų pilies ten nega
li būti.

Kadangi toji pilis turėjo

Kun. Stasys Stonis, naujai paskirtas 
Bayonnes lietuvių parapijos klebonu. 
Plačiau apie kun. Stonį rašoma žinutėje 
„Kunigų permainos Newarko vyskupi
joje”.

, Jos gražioji, tikro; apdainuotas. Tai Liudviko 
lengvino tą trošknį Kondratavičiaus (Vlad. Sy- 
Jį už tuos milijon® rokomlės) poema. Margis.
myli Jo Jam prU Kur buvo tie Pilėnai? Jau 
, meile, štai jos vii istorikas Kojelevičius bandė
no tikslas, kuriam 
vybę paguldys. 
Igas valandas 1 
e Kryžiaus, išliedj

meilę Nukrymį 
ėjimo akimis ji q 
' toji meilė dabar ji 
na buvo Jo numab 
tinta tada, kai Jį! 
int kryžiaus ir n 
kas Jį’ paguosti 

etų prie Jo. 
džiausiąs jos i 
klūpoti prie Taben 
aeilės jausmus i&j 
liepusiam, užmirs 
:ui, už pasaulio nei 
atšalimą. Valandėlei 
mijos, kai ji laikė IĮ 
rdyje, valandėlė toli 
ingimo mylioj 
enu savo tvariniu 
maloniausia.
ma, tokia meilės 
skausmo. Ji geri 
rad nuodėmėiši 
ta, iš naujo kah 
is mylimąjį Eg 
įėjo Jį ir tos in 
etė. Ji jautė gilii 
kurią kentė Jo i 
Širdis dėl apd 

onių. Ji skaitė! 
erdinčiame veide 
ventvagystes, h

laikyti Pilėnus — Pullen su 
Punia, kur dešinėje Nemuno 
pusėje yra didžiulis piliakal
nis. Taip pat galvojo ir Ba- 
linskis, o poetai — rašytojai 
Syrokomlė ir Kraševskis ne
abejodami garsiuosius Pilė
nus nukėlė į Punią. Ir šian
dien Punioje žmonės gali pa
pasakoti apie tą narsų gyni
mąsi ir nemirštamos garbės 
kunigaikštį Margį. Tačiau 
tie pasakojimai žmonėse nė
ra senų senovės, tradicija, o 
tokių mėgėjų kaip Kondra
tavičius — Syrokomlė ten 
atnešti vietiniams aiškini
mai.

Pats Syrokomlė pasakoja, 
kai jis atvykęs prie Punios 
(tai buvo prieš šimtą metų), 
vietiniai gyventojai ir baž
nytkaimio žydeliai nieko ne
žinoję apie piliakalnį ir jam 
parodę netikrą kelią.

Daug kas tos nuomonės 
tebesilaiko ir šiandien. Bet 
toji pažiūra yra persvarsty
ta, nes ji, istoriškų duomenų 
akivaizdoje, negali būti pa
teisinama.

Plačiausiai apie Pilėnų 
išgriovimą yra parašęs kro- 
nistas Vygandas Marburgie- 
tis. Jis savo kronikoje kalba

būti ant Nemuno, tai jos 
reikia ieškoti žemiau Kauno, 
vakarų link toje Trapų sri
tyje, tarp Kauno ir Nevėžio.

Įdomią konjunktūrą čia 
iškėlė K. Paunksnis. Toji 
Trapų žemės sala, kur buvo 
keičiami belaisviai, esanti 
toji pat Nevėžio žiočių sala, 
kuri kituose šaltiniuose va
dinama Virgalė. TadT-Pilėnų 
reikia ieškoti kaip tik apie 
tą salą, kur Nevėžis įteka į 
Nemuną.

Mes jau žinome, kad iš 
tiesų tenai kairiajame Ne
muno krante, beveik priešais 
Raudondvarį, yra mūsų ap
lankytas Pyplių piliakalnis, 
kurio negalima identifikuoti 
su kuria nors kita ant Ne
muno minima lietuvių pili
mi. Vokiečiai, žinoma, galėjo 
iš žodžio Pypliai, antrąją 
raidę p išleisdami, padaryti 
Pilen, Pillenen. Tokių defor
muotų, kartais ne lengvai 
identifikuojamų vietovar
džių, yra daug vokiečių kro
nikose.

Kad Pypliuose yra buvusi 
toji Pilėnų istorija, žinoma 
reikėtų dar aiškiau ir tvir
čiau įrodyti. Nėra abejonės, 
kad ta pilis buvo kur nors 
apie Nevėžį arba žemiau 
Raudondvario. Tad toks 
samprotavimas nesipriešina 
Pyplių ir Pilėnų identifika
vimui.

ėmimą kalba dar Sambijos 
kanauninko metraštis, trum
pa rimuotoji kronika ir pa
galiau jį aprašo vienas seno
jo Testamento Jobo knygos 

. eilėtas vertimas. Paskutinie
ji du šaltiniai paprastai pa
mirštami.

Mums šiandien nebesu
prantama, kad ano laiko lie- 

i tuviai gyvybę daug mažiau 
; brangino ir mirties mažiau 
j bijojo. Žmonės tuomet savo 
. noru pasirinkdavo mirtį. 
Štai pasakoja XIII a. kronis- 
tas Livonijos Henrikas, kad 
penkiasdešimt lietuvių mo
terų, sužinojusios apie savo 

; kare žuvusius vyrus, pačios 
savo noru nusižudžiusios. Ir 

| kronistas prideda: „Nuosta- 
i bu, nes jos tiki greit su jais 
, (savo ryrais) kitame gyve
nime kartu gyventi”.

Kadangi vyrai (pagonys), 
jei patekdavo nelaisvėn, bū
davo dažniausiai be gailes
čio kryžiuočių žudomi, tai ir 
moterys jausdavosi šiame 
gyvenime nebereikalingos.

AUKOS LIETUVOS 
REIKALAMS

Žvalgydamiesi nuo sargų 
bokšto ir pilies kiemo į visas 
puses, mes gyvai prisiminė
me ir tą prieš 600 metų, tur 
būt, ant to piliakalnio įvy
kusią tragediją. Tai žiaurių 
ir įtemptų kovų laikas lietu
viui be vilties sulaukti ge
resnių dienų. Kai vokiečių 
ordino didžiuoju magistru 
1335 m. tapo veiklus ir ener
gingas Ditrichas (Teode- 
rich) von Altenburg,- buvo 
pradėta dar intensyviau pul
ti Lietuvą. Lietuvos link bu
vo išvesti trys platūs keliai 
su grioviais, 1336 m. supro
jektuota ir pradėta ant Ne
muno statyti trys vokiečių 
pilys Georgenburgas (pusė 
klm. nuo Mituvos žiočių),! 
Bajerburgas ir Marienbur
gas. Tais pačiais metai did. 
magistras, teriedamas pane- 
munius, atėjo prie Pilėnų ir 
čia pasiryžo kairįjį Nemuno 
krantą apvalyti nuo lietuvių 
pilies.

Prisiminėme mes tą liūd
ną Pilėnų gynėjų likimą, 
juos ištikusį 1336 m. vasa
rio mėn. 25 d. Perskaitėme 
Valančiaus didaktišką apra
šymą „Mūšis pas Pilėnus”. 
Tokių didvyriškų kovų, kur 
lietuviai kovodavo iki pasku

tiniojo, ne maža, yra buvę 
XIII — XV a. karuose su 
kryžiuočiais. Dažniausiai 
metraštininkai trumpai pa
mini: pilis su gynėjais sude
ginta ar sunaikinta. Bet Pi
lėnų įvykis vokiečiams tikrai 
buvo padaręs įspūdžio. Kro
nistas neiškentė nepagyręs 
pagonių. Kai lietuviai nebe
galėję apgulimo išlaikyti, 
patys ėmę žudytis. O laužas, 
į kurį šokęs ir pats vadas 
Marger, savo paties kardu 
nužudęs savo žmoną, pri
glaudė jų lavonus paversda
mas pelenais. Vygando ap
rašymas, primenąs Kartagi
nos išgriovimą, smulkmeno
se yra, tur būt, perdėtas. 
Į Pilėnus vargu galėjo su
bėgti 4,000 gynėjų, kurių 
skaičius vėlesniuose aprašy
muose išaugo į dešimtis tūk
stančių. Panemuniais lietu
vių pilių buvo daug, o prie 
ano laiko susisiekimo ir gy
ventojų tankumo kalba galė
jo eiti apie kelis šimtus gy
nėjų. Vargu įtikima taip 
pat, kad viena sena lietuvė 
kirviu išžudžiusi 100 savo 
tautiečių, kurie, tiesa, noriai 
ėję mirti, ir paskui pati žu
vusi. Bet visų faktų neigti 
negalima. Apie Pilėnų pa-

Tad Pilėnų tragedija, su 
garbinga parole, geriau žūti, 
bet nepasiduoti, yra ano me
to lietuvių psichologiškais 
— religiniais motyvais su
prantama.

Tai buvo ano meto lietu
vių pasiaukojimo pavyzdys, 
kuris palikuonius po šešių 
šimtmečių stebina.

Kronistas šitame gražia- 
1 me Pilėnų aprašyme nori pa
rodyti ne vien tik nepapras
tą pagonių narsumą ir pa
siaukojimą. Jis baigia pasa
kojimą, kaip kryžiuočiai 
stengėsi gelbėti nuo mirties 
likusiuosius pagonis, kai 
pastebėjo, kad lietuviai pa
tys, uždegę pilį, leidosi savo 
vado nukertami ir į ugnį 
įmetami. Bet jie užbėgę į 
degantį pilies kalną, radę 
tik Margirį su kardu ranko
je, kuris ne vienam jų dar 
nukirtęs galvą ir nužudęs sa
vo žmoną dar , spėjęs pats 
šokti į ugnį. Kryžiuočiams 
paliko tik pelenai ir degė
siai...

Gražiai baigia Valančius 
savo pasakojimą apie Pilė
nus. Atgal į pakalnę leisda
miesi kryžiuočiai kalbėję:

— „Ką mes uždirbome, 
kabindamiesi į tą pliką kal
ną? Būtinai nieko. Išmušė-

Lietuvos Konsulatas Chi
cago j e gavo ir šiuo skelbia 
sekmas aukas Lietuvos rei
kalams :
Lietuvos Šaulių Sąjungai 
Amerikos Lietuvių Sporto

Komiteto, valdyba ‘(Chicago)
— $125.00.
Apsigynimui ir Klaipėdos 

pabėgėliams
Lietuvai Gelbėti Fondas 

(Chicago) — $21.25;
SLA. 200 kp. (Detroit, 

Mich.) — $12.00;
Kazys Kučinskas (Kings

ton, Pa.) — $1.00.
Lietuvos Aero Klubui ■

Už Lietuvos Nepriklauso
mybės XX sukakties ženkle
lius:

Chicago, Ill. Vincas Rėkus
— $1.80;

Į Los Angeles, Calif, p. K. 
Lubino, SLA. 75 kp. sekr., 
.atsiųsta ir jau laikraščiuose 
paskelbta $95.00. Auka bu
vo sukelta Los Angeles Ben
dro Draugijų Komiteto ir 
pristatyta Konsulatui.

Lietuvos Konsulatas nuo
širdžiai dėkoja visiems au
kotojams. Gaunamos aukos 
skubiai pakvituojamos, laik
raščiuose skelbiamos ir į ati
tinkamus fondus perveda
mos.

Lietuvos Konsulatas 
100 E. Bellevue PI. 
Chicago, UI.

SLA. 142 kuopa, New Ha
ven, Conn. — $5.00;

Lietuvių Literatūros Dr- 
ja, Harrison, N. J. — $6.68;

Moterų Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubas, Lawrence, 
Mass. — $25.00;

Jersey City; N. J. lietuvių 
organizacijų bendro^ parem 
gimo aukos ir pelnas — 
$83.00;

Amsterdam, N. Y. lietuvių 
kolonija —$25.00;

Jurgio Kropo, So. Boston, 
Mass, gimtadienio minėjimo 
likutis — $5.00.
Apsigynimo Fondui

Long Island Birutės Mer
ginų Klubas — $5.00;

Jonė Žukauskaitė — $4.00;
Amsterdam;. N. Y. lietuvių 

kolonija — $75.00.
Viso — $263.68.

DRAUDŽIA IŠVEŽTI 
MAŠINAS

LIETUVOS GEN. KONSU
LATO NEW YORKE AUKŲ 
PAKVITAVIMAS NR. 10

Klaipėdos tremtiniams
A.C.W. of America, local 

No. 218, Baltimore, Md. — 
$10.00;

me keturis tūkstančius že
maičių (lietuvių), savųjų 
pritrūkome nelygiai dau- 
giaus, o nupelnėme pelenų 
saują. Iš tikro sunku bus 
tokius žmones pamušti, ku
rie geriaus velija sudegti, 
nekaip mūsų vergučiais bū
ti”., O Prūsų istorikas J. 
Voig’tas prideda, kad kry
žiuočiai niekada nesugrįžę 
taip nuliūdę, kaip nuo Pilė
nų.

Dr. Zenonas Ivinskis.

Kaunas. — Užsienių pre
kybos departamento direk
torius įsakė muitinėms neiš
leisti į užsienius be atskiro 
užsienių i prekybos departa
mento leidimo jokių mašinų, 
ar jos būtų senos, ar mažai 
vartotos ar ir visai naujos. 
Direktoriaus aplinkraštyje 
nurodoma, kad kai kurie 
eksportininkai tuo būdu ban
do apeiti finansų ministerio 
įsakymą, kuriuo draudžia
ma išvežti į užsienius seną 
geležį ir ketaus laužą. Tokie 
eksportininkai išveždavo į 
užsienius seną geležį ir lau
žą, aiškindami, kad tai esan
čios senos mašinos arba jų 
dalys.

„NAUJOJI ROMUVA”

Lietuvos savaitinis ilius
truotas kultūros gyvenimo 
žurnalas, rugpjūčio mėn. pa
baigoje išleidžia vieną spe
cialų numerį, skiriamą Ame
rikos lietuvių kultūriniam 
gyvenimui. Visą reikiamą 
medžiagą, liečiančią mokyk
las, parapijas, chorus, drau
gijas, sportą, talentinguo
sius asmenis, ekonominį lie
tuvių gyvenimą, prašau pa
siųsti iki liepos mėn. 15 — 20 
d.čL.šiuo adresu:

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

Pirmas Apsilankymas
tenusivokė, kur bus tas Ka- krauti... ,
raliaučius, tačiau visiems Bet geru popiečiu užuot 
buvo aišku, kad karas dabar vokiečių, kaime atsirado mė-

— Vokiečiams parduotum, prie girios, sieksninių vėpū- 
metė kažkas žodį. tinių užpustyti.
— Nu, kam jiems reiktų * * *

(Tęsinys)
— Mac, tai tau surėmė, 

mac, bra. Vyrai, šokit van
dens. Viedrą arba ir du!...

Įsiūbavo atneštą vandens 
kibirą, šiūsterėjo į Antaną 
nuo galvos ligi kojų, paskui 
antrą. Tas ir atsipeikėjo, tik 
ilgai dar verkė tyliomis, 
graudžiomis ašaromis.

O paskui jau nieko. Kai 
rudeniop atėjo jam eilė eiti 
į karą, susirengė ramut ra
mutėlis, atsisveikino su kai
mynais ir dar juokavo:

— Kas kam skirta, nuo to 
nepabėgsi. Buvau iš pradžių 
pakinklių drebėjimu apsir
gęs, o dabar niekas. Viskas 
Dievo valioj. O ko čia... — 
ir išėjo.

O Jonas jau seniai buvo 
išėjęs. Pat pradžioj. Kitą ry
tą po Tamošaičio šėlimo. 
Drauge su dviem kitais vy
rais. Išlydėjo juos būrelis 
žmonių. Petrutė su moteri
mis nulydėjo juos net ligi 
dvaro kryžkelės, ligi alyvų 
krūmo, kuris auga ties se
nu, apleistu kapu. Ji pame
na, kaip pilki vyrų švarkai 
ilgai dar šmėkščiojo tarp 
žaliuojančio dobilų atolo

toli.
Vasarai pasibaigus, avižas 

bepjaunant ir vėl sudundėjo 
žemė, bet toli, dusliai, taip, 
jog dažnas klausė kaimyną: 
ar girdėjai? savo ausimis 
nepasitikėdamas.

O vieną dieną Andriulienė, 
be kvapo parlėkusi iš mies
telio, aplakstė visas trobas 
ir ištroško baisią naujieną.

— Sakau, pati mačiau, 
savo akimis... Stražnikai iš 
Skaudvilės lėkė kaip patra
kę, žirgai putoti, plauką pa
keitę, neišskirsi, katras bė
ras, katras širmas. Sako, 
gavę žinią, kad vokiečiai 
traukia iš Tauragės plentu. 
Tai jie tik op, ir kad kirs... 
Norėjo, mat į Kelmę, ale tik 
neprijoję Jauniškių, žiūri — 
Jauniškės visas laukas bal
tuoja... Aaa... mat, „germa
nai” su vežimais, su „palat- 
kėm” besilsį ant lauko... Čia 
jie atgal, į Kryžbarką, o iš 
ten vieškeliu... Pati mačiau, 
prie Elijošiaus kromo susto
ję...

Bagotiškiai užvirė, kaip 
sukiršintas avilys. Kitos mo
terys buvo išlėkusios į lau
kus vyrų tempti namo, į gi
rią ruoštis bėgti, vežimų

ežioje, nurausvinti tekančios 
saulės. Taip graudu, graudu 
pasidarė, ašaros pačios rie
dėjo, nesulaikomos. Juk juo
du su Jonu buvo sutarę 
tuoktis per Šilinę. Paskui 
visos moterys susėdo ant 
drėgnos, rasa žvilgančios 
žolės kelio pašalyje ir ilgai 
žiūrėjo į tolstančius, kol jie 
dingo už kalvos.

Netrukus užėjo keistos, 
neramios dienos, tvankūs 
vakarai, kupini šiurpo ir 
maudžiamos baimės, kai to
li už dvaro sodo žybčiodavo 
tarytum trumpi žaibai ir že
mė dundėdavo dusliais trum
pais griaustiniais. Žmonės 
baimingai žvelgė į vakarus, 
kur švaistėsi raudoni gaisai, 
ilgai, ligi vėlybos nakties iš
sėdėdavo tais vakarais ant 
rąstų trobų pasieniuose, mo
terys tik žegnodavosi ir pa
balusiomis lūpomis kartoda
vo poterių žodžius.

Bet ilgainiui apsiprato. 
Pagaliau ir griausmai nuti
lo. Miestelyje žydai pasako
jo, kad karas nutolęs, mas
koliai vokiečius nuviję ligi 
pat Karaliaučiaus. Tik vie
nas kitas Bagotiškių vyrų 

sininkas Leiba. Atvažiavo su 
vežimu atsiimti iš Petkevi
čių pirkto veršio. Beregint 
jį apspito būrelis žmonių. 
Klausinėja. Senis paglostė 
barzdą, neskubėdamas pasa
kė:

— Nu, jie biskį durni, tie 
stražnikai. Matyt, jie matė, 
ale ten buvo čigonai. Visas 
taboras traukia... Mano žen
tas, Šlioma, ką tik atvažiavo 
iš Kelmės, tai jis matė tuos 
čigonus...

Visiems tarsi akmuo nuo 
krūtinių nusiritę. Bet baugu 
patikėti. Žydas su vokiečiu 
vienos kalbos, vieną dūdą 
pučia, gal Leiba tik mulkina, 
prigaudinėja. Tad ir paklau
sė Povilaitienė, labiausiai 
būkštavusi ir pusę rakandų 
į vežimą sukrauti suspėjusi:

— Tu, Leiba, nesuk čia su 
čigonais... Sakyk teisybę...

Leiba ramiai apsižvalgė 
visų veidais ir taip pat ra
miai tarė:

— Tie stražnikai durni, 
ale ir tamsta, Povilaitiene, 
ne kiek razumo teturi. Tai 
gal aš važiuočiau veršio 
pirktis, jei vokietis būtų at
ėjęs? Nu, ką aš su tuo ver
šiu daryčiau?

pirktis, kad jie ateitų pas 
Povilaitienę ir pasiimtų.

Tas pasakymas galutinai 
įtikino žmones. Pamažėli 
ėmė skirstyti, juokdamiesi 
iš stražnikų baimės ir Povi- 
laitienės skubos.

— Aš tai nė žingsnio iš 
trobos, nė krust iš namų. 
Nors ir bombos čia sprogtų. 
Kaip šuo sergėsiu žemę, — 
tvirtai tarė Petkevičius.

— Kazokai išvys, trobas 
sudegins. Vienas tauragiškis 
pasakojo, — dar vainos pra
džioj supleškino jam trobas.

— Tegu, žemės neprarys.
Po to užėjo ilgas, ramus 

tarpas.
Bagotiškiai būtų ir visai 

užmiršę karą, jei laikas nuo 
laiko šis tas jiems nebūtų 
priminę. Čia šaukė ūkinin
kus su arkliais į miestelį, 
arklius rinko į kariuomenę, 
čia vėl kai kuriuos vyrus iš
varė į Raseinius; iš Bagotiš
kių išėjo rauplėtasis Tamo
šaitis, čia vėl kazokai buvo 
atjoję į dvarą avižų, ta pro
ga pamedžiojo vištas kaime. 
Na, ir tie reti laiškai iš vy
rų.

O žiemą bagotiškiai pra
snaudė ramiai, prisiglaudę

Rytojaus diena išaušo gie
dri, aiški, it nupraustas kū
dikis. Tik sprogstantys me
džių pumpurai žvilgėjo sau
lėje sakais ir rasa. Bet drau
ge su džiaugsmingu paukš
čių čyrenimu iš patekėjusios 
saulės pusės atskriejo toli
mas patrankų trenksmas. Iš 
pradžių retas, tolydžio vis 
dažnėjąs, kol pagaliau susi
liejo į vientisą dundesį.

Gyvulius beruošiant vy
rams šakės pačios įsmigo į 
mėšlą, pusryčius begami- 
nant moterims šaukštai iš
krito iš sudrebėjusių pirštų.

Bartkus išėjo iš tvarto, 
valandėlę klausėsi ir pašau
kė Petkevičių, kuris savo 
kieme anapus kelio veržė 
naują noragą prie plūgo, ta
rytum negirdėdamas dunde
sio.

— Tai kaip čia dabar?.. 
Užvakar armotos Tauragės 
pusėje, o šiandien lyg ant 
Raseinių pusės rodytų?.. A? 
— stebėjosi Bartkus.

Senis Petkevičius atsitie
sė, paptelėjo kelis kartus 
pypkę, išspjovė pro lūpų 
kraštą čiurkšlę geltonų sei
lių, valandėlę pasiklausė iš-

tempęs kaklą ir numojo ran
ka:

— At, saulei tekant ciongs 
pasidarė, tai nuo girios ir 
traukia garsas. Kur tau čia 
bus ant Raseinių pusės...

— Gal tau galvoj ciongs, 
ar ką jau, — pasipiktino 
Bartkus, pasiklausė dar va
landėlę tolimo dundesio ir, 
lyg suabejojęs savo ausimis,, 
vis dėlto kiek aprimęs grįžo 
prie nutraukto darbo.

Bet ilgai neištvėrė. Išėjo 
prieš tvartą, pašaukė žabus 
bekapojantį sūnų:

— Liogin, bėk į dvarą, gal 
ką dažinosi.

Vaikinas įkirto kirvį į 
trinką, pasižiūrėjo trobos 
pusėn ir nenoromis susiver
žė kelnių diržiuką.

— Kad dar nepusryčiavęs.
— Tai eik, pavalgyk, — 

Bartkus ir pats, įbedęs ša
kes, nužingsniavo per kiemą.

Tačiau Lionginui neteko 
eiti į dvarą. Bartkai dar ne
buvo baigę pusryčiauti, kai 
skriste įskrido Tamošaičių 
Agnė, uždususi, įkaitusiais 
veidais, ant sprando nusmu
kusia skarele"

— Va jergutėliau! Bėgau 
pro šalį, lekiu namo, manau, 
šoksiu, pasakysiu. Taigi vo
kiečiai dvare!

(Bus daugiau)
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Birželio 28 d. 7:30 vai. va
kare parapijos salėje įvyko 
šv. Jurgio lietuvių par. pra
džios mokyklos vaikučių 
mokslo užbaiga. Vakarą ati
darė ir programą vedė kle
bonas kun. Bakšys. Progra
moj buvo dainų, vaidinimų, 
žaidimų ir kalbų. Mokyklos 
choras sudainavo tris lietu
viškas daineles. Pirmas vai
dinimas buvo „Charlie Chap
lin”, vaidino berniukai. Vai
dinimas visiems patiko savo 
juokingumu. Antras vaidini
mas „Gyvenimo taku” su
vaidintas labai gerai. Vaidi
no šie asmenys: L. Šilinaitė, 
J. Putrimaitė, D. Ptašinskai- 
tė, E. Samulytė, G. Kazers- 
kytė, E. Buškaitė, C. Briau- 
riaitė, E. Mockaitė ir H. Kar- 
velaitė. šis vaidinimas yra 
pritaikintas specialiai jauni
mui išeinančiam į platesnį ir 
pavojingesnį gyvenimo ke
lią, kuriame jie sutiks aršią 
kovą tarp dorybės ir pagun
dos. Vaidinimas jaudinantis, 
kad daugumui žiūrovų aša
ros nesuvaldomai riedėjo. 
Visos gerai atliko savo ro
les, bet ypatingai pasižymė
jo L. Šilinaitė ir J. Putrimai
tė. Trečias vaidinimėlis buvo 
„Patrijotų klubas”. Vaidino 
šia berniukai: D. Gudelis, V. 
Jonaitis, V. Vėželis, A. Do
minas ir H. Vėželis. Vaidini
mas pavaizdavo kovą ameri
kone j ančių jaunuolių su no
rinčiais išlaikyti stiprią lie
tuvišką dvasią. Vaidinimas 
taip pat pamokantis čia gi
musiam jaunimui f tautiniu 
atžvilgiu.

Po meninės programos da
lies buvo diplomų ir dovanų 
įteikimas.. Aštuntąjį skyrių 
su pasižymėjimu baigė: J. 
Melinis, pirmuoju, H. Vėže
lis, antruoju ir E. Buškai
tė, trečioji. Dar pažymėti
nos: G. Kazerskiūtė, gavus 
dovaną už lietuvių kalbos 
mokėjimą ir D. Ptašinskai- 
tė už anglų istoriją. Septin
tą skyrių pirmaisiais baigė: 
L. Šilinaitė, J. Putrimaitė ir 
Gervickas. šeštąjį: D. Sava
ge, V. Baronas; penktąjį: R. 
Dominas; ketvirtąjį: E. 
Mockaitė; trečiąjį: J. Dubic- 
kaitė; antrąjį: M. Mastaus- 
kas ir pirmąjį: M. Bitiniūtė. 
Be pasižymėjusiųjų neblogai 
baigė mokyklą ir kiti moki
niai.

Baigiantis programai 8-to 
skyriaus mokinys J. Mielinis 
viso skyriaus vardu atsisvei
kino su likusiais draugais 
mokykloje, kun. J. Bakšiu, 
mokytojomis seselėmis. Pa
reiškė gilią padėką tėve
liams, klebonui ir seselėms 
už mokymą. Po to klebonas 
išdalino diplomus ir dovanas 
baigusiems mokyklą.

Savo atsisveikinimo kal
boje kun. J. Bakšys kvietė 
visus baigusius lietuvišką 
mokyklą vaikučius visados 
būti tikrais lietuviais ir ka
talikais, nesigėdyti lietuvių 
kalbos ir visur jaustis lietu
viu, bet kartu būti ir gerais 
Amerikos piliečiais. Sakė: 
„Tas Amerikos pilietis yra 
kultūringesnis, kuris šalia 
anglų kalbos gerai moka ir 
savo tėvų kalbą. Nors kielė 
savam lizde gegutei vaikus 
išperi, o visgi gegutės vaikai 
neseka kielės, o protėvių pa
likimu — žydinčiuos soduos 
kukuoja. Taip ir mums, lie
tuviams Amerikoje, taikinti- 
nas tas pavyzdys. Reikia bū-

ti gerais Amerikos piliečiais, 
bet kartu nenustoti buvus 
gerais lietuvių tautos na
riais”. Išklausius klebono 
kalbą ir pamokymus, sesu
čių visų metų pastangas, 
vaikučių gerą užbaigimą, ta
lentingą mene pasirodymą, 
pajunti, kad tai tikrai esi 
kultūros židinio ir lietuvybės 
palaikymo iškilmėj.

Užbaigtuvėse dalyvavo ne
mažas skaičius žmonių, buvo 
apie 300. Daugiausiai mote
rų, šiek tiek jaunimo, tik vy
rų maža matėsi. Įžanga buvo 
tik 25 centai. Gaila, kad mū
sų vyrai praleidžia tuos gra
žius lietuviškus parengimus 
kur nors kitur. Manyčiau, 
kad kiekvienas lietuvis galė
tų dalyvauti tokiame paren
gime, kur mūsų jaunoji kar
ta semiasi jėgų.

Ant. Žiemys.

sakytą pabėgėlių naudai kal
bą, ir už stambią auką. Taip
gi komisiją labai dėkoja Lie
tuvių Tautinės salės klubui 
už suteiktą dovanai svetainę 
prakalboms. Dar didelis ačiū 
lietuviškai spaudai už talpi
nimą mūsų atsišaukimų. Jei 
ne palanki spauda, tai aukų 
rinkimas būtų neįmanomas.

— Iš Kauno jau gautos

Pagerbė kleboną
Birželio 29 d. lietuvių par. 

choras savo klebonui, kun. 
Matui Pankui, pagerbti su
ruošė Garbe viešbutyje iškil
mingą banketą. Svečių atsi
lankė apie 100. Sveikinimo 
kalbas pasakė prel. J. Ambo- 
tas, miesto mayoras, kun. J. 
Balkūnas, kun. Vaškelis, vie
tos organizacijų atstovai. 
Sodalietės ir choras įteikė 
dovanų. Programai vadova
vo

Baigė mokyklą su 
pasižymėjimu

Šiomis dienomis Seton 
Hall kolegiją su pagyrimu 
baigė Vytas J. Kemežis, kun. 
M. Kemežio brolis. Jis gavo 
Bachellor of Arts laipsnį; be 
to, jis gavo pagyrimus už 
pasižymėjimus tikyboje, eti
koje ir psichologijoje. Vytas 
yra veiklus lietuvis jaunuo
lis, geras sportininkas, uo
liai dalyvaująs 
Šių metų rudenį 
lankyti kolegiją, 
magistro laipsnio.

Seton Hall kolegiją, So. 
Orange, N. J., lanko apie 8 
lietuviai. Magistro laipsniu 
ją dabar baigė Kotryna Net- 
zle, kun. Kemežio pusseserė. 
Tarp kitų kolegijos auklėti
nių pažymėtini D. Pocius iš 
Bayonne, dabar įstojąs į 
Newarko vysk, seminariją; 
Pr. Ignaciūnas, lankąs New
arko seminariją; B. Šernas 
ir V.. Svirnelis 
mą kursą).

V. Kemežį ir 
lūs baigusius
sveikiname, linkėdami pasi
sekimo siekiant savarankaus 
gyvenimo.

vyčiuose, 
tikisi dar 

siekdamas

kitus moks- 
jaunuolius

Aukos Lietuvą! ir padėka
Prakalbos Klaipėdos pabė

gėliams ir Ginklų Fondui da
vė viso $75.50, Aukotojų są
rašas ir pinigai pasiųsta Lie- ■ 
tuvos Konsulatui. Tuo pasi
tarnavome Lietuvai ir tai y- 
ra garbė visai Philadelphijos 
lietuvių kolonijai. Lietuvos 
valdžia su dėkingumu pa
skelbs vardus geradarių są
raše.

Prakalbų rengimo komisi
ja širdingai .dėkoja visiems, 
kurie parodė gerą lietuvišką 
širdį nukentėjusiems tautie
čiams. Taipgi ačiū Lietuvos 
Konsulato nariui p. V. Sta- 
niškiui už atsilankymą, pa-

Išvažiavimas
New Yorko Pasaulinės 

Parodos Lietuvių Dienos 
naudai rengiamas išvažiavi
mas. Rengia Lietuvių Biznie
rių ir Profesionalų sąryšis. 
Įvyksta liepos 16 d. Miko- 
laičio parke, Eddington, Pa. 
Prasidės 10 vai. ryte.

Kartu bus ir Dariaus-Gi
rėno tragiško žuvimo pami
nėjimas. Kalbės K. Vilniškis 
ir dr. M. J. Vinikas iš Brook- 
lyno. Dalyvaus šokėjų gru
pė. Geras orkestras šokiams. 
Bus įvairių užkandžių ir gė
rimų. Visas gautas pelnas 
skiriamas Pasaulinės Paro
dos Lietuvių Dienos naudai. 
Philadelphijos ir apylinkės 
lietuviai ir lietuvės prašomi 
dalyvauti ir prisidėti pasi
ruošimui Lietuvių Dienai 
Pasaulinės Parodos metu, 
rugsėjo 10 d. Pasimatysime 
liepos 16 d. Mikolaičio par
ke. Visus širdingai kviečia 
komitetas.

P. Staniškis, rašt.

Naujas radijo pusvalandis
Daugeliui lietuvių pagei

daujant, kas trečiadienį, pra
dedant liepos 12 d., nuo 7 
vai. vak., per pusę valandos 
iš stoties WTEL bus duoda
ma lietuvių kalboje progra
ma, vedama gerai žinomo 
radijo vedėjo Ant. Dziko.

Tas naujas radijo pusva
landis yra taikomas tiems 
A. Dziko rėmėjams ir klau
sytojams, kurie dėl kai ku
rių priežasčių negali klausy
ti programos šeštadieniais.

Šeštadieniais lietuvių pro
grama taip pat bus, kaip pa
prastai nuo 8 vai. vak. Ge
riausių pasekmių.

Radijo klausytojas.

Bažny- 
aukštieji 
vadai ir 
grupės.

Birželio 26 d. įvyko 
Jurgio bažnyčioje iškilmin
gos parapijos skautų ber
niukų įvilktuvės. Labai įdo
mus buvo tų įvilktuvių cere- 
monijalas, apeigos, 
čioje susirinko 
apylinkės skautų 
aplinkinės skautų
Ceremonijalą atliko kunigai 
J. Karalius, J. Nevarauskas 
ir A. Degutis. Buvo atvykę 
ir kun. Čėsna, kun. Mažeika, 
kun. Sefton, skautų dvasios 
vadas.

21 šv. Jurgio parapijos 
skautų būrelio dvasios vadu 
paskiriamas kun. J. Neve- 
rauskas ir vadu Treigis. Be 
to, sudaryta iš 10 parapijie
čių vyrų globėjų komitetas. 
Priimta 34 nauji nariai.

— Birželio 25 d. parapijos 
piknikas pavyko gerai.

— Liepos 9 d. choras ren
gia pikniką, kurio pelnas

skiriamas kelionės išlaidoms
į New York Pasaulinę Paro- šventojo Rašto knygos, pir- 

ma dalis Naujo Testamento 
j*— Evangelijos. Knygos ilgis 
6 coliai, plotis arti 4 colių, 
416 puslapių, spauda graži. 
Knyga tinkama ir kišenėje 
nešiotis. Kaina 50 c. Antra 
dalis bus atspausdinta kitą 
metą. Labai naudinga įsigy
ti. Baltimoriečiai, iš anksto 
užsisakę, šią vertingą knygą 
gaus už 25 c.

I — Vincas Pečiulis, „Ame
rikos” skaitytojas, gyv. Fa- 
jyette gatvėje, per liepos 
šventes turėjo operaciją no
syje; linkime greitai pa
sveikti. J. K.

dą.
— Birželio 28 d. įvyko A. 

L.K. Studentų Sąjungos She
nandoah kuopos steigiama
sis susirinkimas. Išrinkta 
valdyba iš klierikų Jono Gi- 
bo, Antano šupieniaus ir Ta
rno Šakaičio. Į kuopą įstojo 
7 nariai.

— Liepos 1 — 2 d.d. stu
dentų seiman klebonas kun. 
Karalius savo lėšomis siun
tė tris atstovus: Gibą, Šupie- 
nių ir Šakaitį. A. S.

vicepirm. 
Tamaqua, 
Neveraus- 

ižd.

kun. A.
Garbės

Degutis, 
pirm. —

Pirmas šių metų Lietuvių 
Dienos susirinkimas nese
niai įvyko St. Clair, Pa. Iš
rinkta šios sudėties valdyba: 
pirm. kun. And. Degutis, 
Maizville, Pa.;
kun. J. Šukevičius, 
Pa.; sekr. kun. J.
'kas, Shenandoah, Pa.;
kun. kun. K. Rakauskas, Mi
nersville, Pa.; iždo globėjai: 
kun. J. Klimas, Mt. Carmel, 
Pa. ir kun. P. Laumakis, St. 
Clair, Pa. Į parko komisiją: 
kun. P. K. Chesna, Mahanoy 
City ir 
Maizville.
kun. čėsna.

Lietuvių Diena 
vyks rugpiūčio 15 d., Lake
wood parke, netoli Mahanoy 
City. Lietuvių Dienos pelnas 
bus paskirstytas į keturias 
dalis: seserims kazimierie- 
tėms, seserims pranciško
nėms, Marianapolio Kolegi
jai (Thompson, Conn.) ir 
Nukryžiuoto Jėzaus sese
rims (Elmhurst, Pa.).

Šiemet sukanka lygiai 25 
metai, kai lietuviai švenčia 
Lietuvių Dieną. Sidabrinio 
jubiliejaus proga, vienas iš 
marijonų misijonierių laikys 
mišias ir sakys pamokslą 
Lakewood parke.

— Birželio 29 d. mirė Ant. 
Rėkus, apie 65 metų; buvo 
sveikas, dirbo siuvėjų dar
bą; turėdamas aukšto krau
jo slėgimą, staiga mirė. Šei
ma ir giminės iškilmingai 
palaidojo. Pažįstami atsiun
tė daug gėlių ir mišioms in
tencijų. Kilęs iš Panemunės. 
Šeimai reiškiame didžią už
uojautą. Velionis buvo šv. 
Vardo draugijos narys, išti
kimas parapijietis, priklausė 
pašalpinei Vytauto dr-jai.

— Liepos 3 d. mirė Klišių 
duktė, suaugus mergina. Jos 
tėvai buvo pirmieji, kurie 
minėjo 50 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį.

— Pittsburghiečiai Aleks. 
Baranauskas su žmona ir 
Ver. Kuncevičienė su sūnum 
viešėjo pas mūsų zakristijo
ną A. Ivošką; buvo ir dau
giau lietuvių iš kitur; prie 
bažnyčios klausinėjo savo 
pažįstamų.

— J. Juočio siuvykla, po 
ilgo nedarbo, pradeda gauti 
iš New Yorko darbo; jei 
taip bus, darbininkai džiaug
sis pastovesniu darbu.

— Kun. A. Dubinskas 
vyko 2 sav. atostogų,.

Nepamainoma Atsakomybe
Mes Egzaminuojame Akis ir , _

Išrašome Receptą, Suprojek- 
tuojame, Pagaminame ir Pri- l JK ?
taikome Akinius, kada tik rei- 
kalinga. W Vrar

Mes pataisėme akis virš 500 XJL
Gydytojų ir Profesionalų žmo- \ J
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

iš-

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that Licenae 
RL 7825 has been issued to the undersigned GB 4750 has been issued to the underawu 
to sell beer, wine and liquor at retail un- to sell beer at retail under Section 75JLXJ Dell ULLl f NV 111C clllvl iiejuvA v. * kai

der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 759 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER GOLDSTEIN 
Parkside Tavern

759 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4461 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
341 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HANS R. HASE
341 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8789 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2605 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS LIPSCHITZ
2605 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4435 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4613-15—3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OSCAR CARL JOHNSON
4613-15—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

to sell beer at retail under Section 7s2 
the Alcoholic Beverage Control law 2 
996 Coney Island Ave., Borough of Brookin 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HENRY CARL KARKHECK 
d-b-a The Newkirk Delicatessen

996 Coney Island Ave., Brooklyn, N, Y

NOTICE is hereby given that License Na J ‘ ’__  1___  •___A A- *’ ’ • *
to sell beer at retail under Section 7?"2 
the Alcoholic Beverage Control Law tt 
2817 Avenue U, Borough of Brookin, 
County of Kings, to be consumed off th 
premises.

JACOB C. FRITZ
2817 Avenue U, Brooklyn, N. Y.'

Liep

NOTICE is hereby given that License Na f , ■
GB 5101 has been issued to the undersign^ I ffSKlipiJO] 
to sell beer at retail under Section 75 ci 
the Alcoholic Beverage Control Law g 
2952 Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th 
premises.

LEON SPITZER
2952 Avenue. S, Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License Na 
EB 777 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law it 
60 Sumner 
County of 
premises.

riąkimig 
seyCityš1 
jjs kun. i 
skirias š1 
Bayonne,

Sekmadienį, liepos 9 d., 
įvyks parapijos metinis pik
nikas Montreys parke. Visa 
parapija rengiasi i pikniką. 
Bus graži programa. Choras 
padainuos gražių dainų; ir 
visa publika dainuos kelias 
dainas. Visi gavo skelbimus 
su dainomis prie bažnyčios 
durų; atsineškite juos į pik
niką ir kartu dainuosime. 
Kleb. kun. J. Kazlauskas su 
komisija sako, kad piknikas 
bus ko gražiausias. Visi pa
simatysime gražiam 
reys parke.

Teko nugirsti, kad 
rios draugijos, kaip 
LRKSA ir Moterų Sąjunga 
rengiasi gausingai dalyvauti 
trijų apskričių gegužinėje 
liepos 16 d. Sen Cliff Inn, 
New Haven. Parapijos cho
ras vyksta sudainuoti kelias 
daineles. Visi sujudo ir aš 
būsiu tenai. Nepamirškite ir 
vykite į gegužinę; pasirody- 
kime, kas yra Bridgeportas!

įvai- 
LLD,

Mary Louis Akademijos 
choro klubas laimėjo pirmą 
dovaną konteste Town Hall, 
New Yorko mieste.

Georgetown universitetas, 
jėzuitų vedamas, Washingto
ne, šiemet švenčia 150 metų 
jubiliejų. Georgetown uni
versitetą įkūrė John Carrol, 
vienas pasirašiusių Ameri
kos nepriklausomybės aktą.

B. J, SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street, 
Harrison, N. J.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS

WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4315 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1321 Avenue Z, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE BURRAFATO
1321 Avenue Z, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5258 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
212 Foster 
County of 
premises.

212 Foster

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

JOHN PAGANELLI
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4299 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
216 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8702 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
80 Roc lea way Ave., 
County of Kings, to 
premises.

HYMAN
80 Rockaway Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8783 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
78—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANCIS HOBBS 
D-b-a Manhattan Quality Store

78—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4256 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
51 Buffalo Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERMINO
51 Buffalo Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4303 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
182—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 8867 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
801 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN DERECHINSKY
801 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8849 has bean issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
169 Norman Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

GEORGE
169 Norman Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1017 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3501 Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN J. MORRIS 
(Park Rest.)

Brooklyn, N. Y.3501 Avenue S.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1186 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2601 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PAULINE ROSS 
(Ross Delicatessen Lunch)

2601 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 949 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
508 Brighton Beach Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABE FORMAN
D-b-a Abe Forman's Wholesale Provisions 

508 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1260 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
312 Brighton Beach Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABRAHAM LEROWSKY
312 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 756 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage _Control Law at 
3175 Coney 
County of 
premises.

K. and 
3175 Coney

Law 
Island Ave., Borough of B’klyn, 
Kings, to be consumed on the

J. DINER and REST. INC. 
Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2788 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
282 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed orf the 
premises.

WILLIAM J. MAHER 
Mnhcr's Bar and Grill

282 Smith St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2776 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
422 Brighton Beach Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOPHIE BECKER
422 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 778 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control _Law at 
449 Broadway, 
County of Kings, 
premises.

HARRY 
449 Broadway,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1085 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law ’at 
2576-80 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WALTER E. UMLA
2576-80 Fulton St., , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 678 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 New Lots Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

2G3 New
ISIDORE EVANSKY

Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License Na 
EB 689 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
119 Church 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 4984 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law it 
678 Evergreen Ave., Borough of Brookin, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ___

ANDREW W. PFEUFER
678 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
RL 7889 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail ta
ller Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1350 Myrtle Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

DOMINIC VACCARO
1350 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 4842 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 d 
the Alcoholic Beverage Control Law it 
3324 Tilden Ave., Borough of Brooklyn. 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License Na 
EB 896 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2701 Tilden Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM C. BRANDAU 
2701 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4375 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1009 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEN WEINSTOCK
1009 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
DB 8 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4402 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ___

SAMUEL WEINER
4402 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 5309 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law st 
2809 Ocean Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELI KLEINBERG
2809 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 4958 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2732 Ocean Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
- HARRY FRIEDFELD
2732 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 5366 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
992 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHANNES A. WISCHMANN 
Block Island Food Stores

992 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 5004 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2501—E. 19th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
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NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8843 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
67 Webster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GENNARO-PALOM BA
67 Webster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5275 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2307 Voorhies Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK T. SKELLY
2307 Voorhies Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4681 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1644 Sheepshead Bay Rd., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN DURKIN
1644 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 5099 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2219 Voorhies Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN DETTER
2219 Voorhies Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
EB 41024 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
284 Scholes St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLES VIGUNAS 
Bar and Grill

281 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 719 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
873 Hegeman Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PAUL MILLER
873 Hegeman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1132 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
413 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NATHAN and ADOLPH COHEN 
d-b-a C. and C. Delicatessen

413 Broadway. Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that License ... 
EB 1000 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1137 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. __ _   ___

LINCOLN KOSHER DEL. INC. 
1137 Washington Ave., Brooklyn, N.

riijy ir vis 
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NOTICE „ _____ „
EB 761 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
2821 Brighton and 8 th St., 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

SAM WEITZ
(National Kosher Delicatessen 

2821 Brighton and 8th St.,

Law at 
Borough of 
be consumed

SAMUEL 
Ave.,

SUSSMAN
Brooklyn, N .Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4357 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3401 Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM TOFSKY
3401 Avenue S, Brooklyn, N. Y.

216 Foster

NOTICE is hereby given that License No. 
E 257 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 92 Metropolitan Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings.

CHESTER BRODNICKI
92 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

and Rest.) 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License ’No. 
GB 4677 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2905 Ocean Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING TAGER 
(Quality Food Grocers)

2905 Ocean Ave.. Brooklyn, N. Y.

the

Y.

No.

1423 Grand St. Brooklyn, NY

savo a 
ežiams,
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Praeitą savaitę Newarko 
vyskupijoje įvyko šios lietu
vių kunigų permainos: Jer
sey City šv. Onos par. klebo
nas kun. Stasys Stonis pa
skirtas šv. Mykolo par., 
Bayonne, klebonu (į miru
sio kun. Petraičio vietą), o 
kun. Mykolas Kemežis, iki 
šiol buvęs Elizabetho par. 
vikaras, paskirtas klebonu į 
Jersey City. Klebonai Stonis 
ir Kemežis savo pareigas 
naujose vietose jau pradėjo 
eiti.

Abi parapijos — Bayonne 
ir Jersey City — susilaukė 
energingų, patyrusių vadų. 
Šiame numeryje norime Ba- 
yonnės lietuvius supažindin
ti su kun. Stoniu; tikimės 
kitame numeryje galėsią 
plačiau supažindinti Jersey 
City lietuvius su kun. Keme
šiu.

Kun. Stonis gimė 1895 m. 
vasario 19 d. Šakynos para
pijoje, Gruzdžių valse., Šiau
lių apskr. Gimnazijos moks
lą baigė 1912 m. Petrapilyje, 
šv. Katrynos -gimnazijoje, 
kuri anais laikais buvo vie
nintelė katalikiška gimnazi
ja Rusijoje. Iš ten stojo į 
Kauno kunigų seminariją, 
kurią baigė 1916 metais. 
Kaip labai gabus ir pasižy
mėjęs studentas, iš semina
rijos priimtas į Petrapilio 
dvasinę akademiją, kur stu
dijavo apolegetiką. Kunigu 
įšventintas 1918 m. balan
džio 28 d. Petrapilyje. Vika
ru teko jam būti Kuršėnuo
se ir Josvainiuose; kapelio
nu buvo Joniškyje ir šiau- 

, liuose, kur dėstė tikybą mo
kytojų seminarijoje ir mer
gaičių gimnazijoje.

1929 m. atvyko į Ameriką 
kaip šv. Kazimiero dr-jos 
atstovas platinti katalikišką 
spaudą. Jam pavyko plačiai 
paskleisti katalikišką kny
gą; daugelyje parapijų vedė 
misijas, sakė visų mėgiamus 
pamokslus. 1931 m. paskir
tas klebonu Patersonan, kur 
sėkmingai klebonavo iki 
1936 m. balandžio 25 d., ka
da persikėlė į Jersey City, 
kur jam pavyko sukelti pa
rapijiečių entuziazmą, įsteig
ti keletą draugijų, suburti 
jaunimą, išpuošti bažnyčią, 
surengti puikų parapijos 25 
metų sukakties minėjimą, 
kurio proga gautas net Šv. 
Tėvo palaiminimas.

Eidamas tiesiogines parei
gas, kun. Stonis nesišalino 
studijų ir visuomeninio dar
bo. 1933 ir 1934 metais lan
kė Fordhamo universitetą, 
kur studijavo sociologiją, 
bendradarbiavo katalikiškai 
spaudai, ilgą laiką redagavo 
amerikiečių skyrių Lietuvos 
žurnale „Tiesos Kelyje”.

Šių metų liepos 3 d. kun. 
S. Stonis perkeltas į šv. My
kolo parapiją, Bayonne, N. 
J. klebonu. Tenka tik linkėti, 
kad ir naujoje vietoje kun. 
Stoniui puikiausiai sektųsi, 
kad parapijiečiai suprastų 
savo naują vadą, kurs savo 
pareigoms yra gražiai pasi
ruošęs. Jo asmenį lydi gilus 
inteligentiškumas, aukšta 
kultūra, savo žmonių meilė. 
Bayonniečiams, naujo vado 
vadovybėje, linkime švie
siausios pažangos.

Birželio 24 d. Pasaulinės 
Parodos Liet. Pavilijone pra
dėtas pardavimas gintaro, 
medžio, keramikos išdirbi
nių, lininių staltiesių, serve
tėlių ir rankšluosčių bei tau
tiškos vilnonės medžiagos 
žiurstams ir sijonams ir lie
tuviškų knygų bei atvirukų. 
Žmonės mielai perka.

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 
dykai.

Inf. Sk. Vedėjas.

PRAŠYMAS LONG ISLAN
DO LIETUVIAMS

ve., B"**

Ar supažindinai bent vie
ną savo kaimyną su savo 
laikraščiu AMERIKA?

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Yorko mieste aukš- 
teismas nutarė, kad 
darželių mokytojai,

New 
čiausis 
vaikų 
atleidžiami iš darbo paliuo-
suojami teisėtai ir todėl 
1,100 mokytojų, kurie mokė 
40,000 vaikų, netenka darbo. 
Jie atleidžiami ryšium su iš
laidų mažinimu.

John de Falco, 145-01 — 
123 Ave., Ozone Park, šau
dydamas žiurkes, nušovė 
Ed. McCarthy, ugniagesį, 
birželio 28 d.

Vienoje, buv. Austrijos 
sostinėje, dėl katalikų kuni
gų persekiojimo, Vienos kar
dinolas katalikų kunigams 
ir vienuoliams leido dėvėti 
nekunigiškus drabužius.

Mexico City susiorganiza
vo katalikių moterų legijo
nas kovoti prieš komunistus.

Vokiečiai Aukštojoj Silezi
joj pradėjo daužyti pakelėse 
kryžius, paveikslus ir viso
kius katalikiškus paminklus.

Chicagos vyskupas Sheil 
liepos 26 d. oro laivu „Atlan
tic Clipper” vyks į Romą.

Pernai 62,696 žydai visa
me pasaulyje priėmė katali
kų tikybą.

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 
jūros 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 Balkūnas.

— Marijampolės „Šešu
pės” audimo fabrikėlio sa
vininkas Orlinas ruošiasi 
praplėsti savo įmonę, kurioj 
dirbsią iki 300 darbininkų.

— Miškų departamentas 
užpirko Vilniaus krašte 500 
tūkst. sterkų ikrų, kurias 
paleis į Duseto ežerą, Zarasų 
apskr. Neseniai ten įleista 
200 tūkst. išperintų sigų žu
velių ir 30 tūkst. vėžių.

NAUJOSIOS MAURETANIJOS 
DEKORACIJOS SKIRIASI, BET 
TURISTŲ IR TREČIOS KLA

SĖS HARMONIZUOJASI

Kiekviena klasė perstato pilną ir 
spalvingą, įrengimą gyventi

„The Daily Tribune” yra 
vienintelis katalikų dienraš
tis anglų kalba Amerikoje. 
Jis leidžiamas Dubuque, la.

Prancūzijoje, Annecy mie
stely, po 35 metų uždraudi
mo procesijų miesto gatvė
mis, šiemet draudimas pa
naikintas.

Liverpool, Anglija. — Iš-Liver- 
poolio- išplaukusieji į pirmąją 
kelionę į vakarus naujojoj Mau
retanijoj sužavėti pastebi, kaip 
yra malonu matyt šio didžiojo 
laivo dekoracijas ir planuotą ap
statymo harmoningumą! Turisti
nė bei trečioji klasės susilaukia 
maždaug tiek pat dėmesio savo 
apstatymo menu, kiek ir 
klasė.

Naujojoj Mauretanijoj 
tinėj ir trečioj klasėse yra 
ningo panašumo, bet ir turi šio
kio tokio skirtumo. Pastebėti- 
niausias yra anglų kaštanas, ku
rio lentelėmis išmuštas turistij 
rūkomasis kambarys ir peleninis 
sienų išmušimas turistų poilsio 
kambaryje. Panašiai akį veria 
spalvos prieš nužibintąjį medžio 
pagrindą. Bet pačios spalvos sa
vimi yra visos ypatingai skirtin
gos. Turistų valgomajam naudo-

cabin

turis- 
gimi-

lios ir oranžinės spalvų marginių 
kreminės spalvos dugne. Domi
nančiai užimančios sienų deko
racijos ir tobuliausi būdai žaidi
mams užpildo žaidimų kambario 
vaizdą.

Visi trečios klasės kambariai 
turi karštą ir šaltą vandenį, mo
derniai įrengtą šviesą ir venti
liaciją, aprūpinimus išlepintiems 
keleiviams ir apgalvotus patogu
mus. Turistinė klasė turi priva
čias maudynes. Ir visuose gyve
namuose kambariuose, taip lygiai 
ir puikiuose poilsio salionuose ir 
restoranuose lenktyniauja moder
nioji britij. dekoracija, tikslu su
kelti jaukų namų jausmą, kas 
buvo taip charakteringa buvusioj 
Mauretanijoj.

Tel. EV. 4-9672

Didž. New Yorke uždraus
ta važinėti mažais motocik
lais — scooter. Važiuotojas 
turi turėti leidimą (license). žievė su nedažytu

---------  laikinės fygos mormedžiu. Tuo 
Red Hook sekcijoj, Brook-'tarpu poilsio kambary spalvos 

lyne, su valdžios pagalba 'suderintos dar maloniau: gelsvai 
J ’---------------------------° rusva su minkštai žalia, tuo tar

pu kai trečioj klasėj vyrauja ko
ralas ir juodai ruda spalvos su 
juodais reljefais, aukso ir sidab
ro spalvos. Net. ir kinoteatrai y-: 
ra suderinti, taip pat ir kontras
tingi — su scenos priekinėmis 
uždangomis aiškiai auksinės spal
vos satino — turistų klasėj, ir 
minkštai sidabrinės spalvos tre
čioj klasėj.

Vaikams žaisti kambariuose ro
domas ne tik kontrastas, bet ati
dengiamas vaizdas, kuriuo paro
domi paprasčiausi naujo laivo 
patogumai visai šeimai. Turisti
nis kambarys apstatytas papras
tų nendrių kėdėmis ir staliukais, 
jie aptaisyti lininiu audeklu. Tre
čios klases kambarių spalvų de
rinimas susideda iš mėlynos, ža-

statytuose miesto namuose 
pradėjo kraustytis nauji gy
ventojai. Sako, kad iki ru
dens apsigyvens ten apie 
2,542 šeimynos.

REGISTRUOKITE 
KAMBARIUS

Brooklyno, Maspetho, 
maicos, Long Island City ir 
kitų artimų sekcijų lietuviai 
kviečiami registruoti savo 
kambarius Lietuvių Infor
macijų skyriuje Maspethe. 
Praeitą savaitę skyrius jau

Ja-

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, N. Y.

ATSILANKYKITE

kO:o:o:o:oio:o:o:o:o:o:o:oio:o:o. o:o;o;o:o:o

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, iūsp 

gimines, senus draugus ir pažįstamus

SUEIKITE LIETUVIŲ CENTRE 
280 Union Ave. Brooklyn, N. I 

Klubo Šeimininkas — JURGIS KARPUS

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® petito, be 

i vaistų Ir be chemi
kalų, tik su savo 
pilkomis rankomis. 
Visokios Ilgos yra 
gydomos: vyrų, 
terų Ir valkų, 
tarimai veltui.
VAI-ANDOS: nuo 
ryte iki 8 vakare. 
Nedėldlenials Ir 
šventadieniais nuo 
10 ryte Iki 1 po 
pietų.

307 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

| REIKALAS TAISYTI | 
I NAMUS! — i
| Šauk |

J. E. McKlLLOP I 
| Laisniuotą ir registruo- | 
| tą architektą | 
I 764 Manhattan Ave^ | 
t Brooklyn, N. Y. I 
t Tel.: EVergreen 9-5088 l 
I Modernizavimui ir per- g 
i taisymui jūsų namų mes | 
| išsirūpiname leidimus ir | 
| sudarome' visus planus. ®

Šis trečios klasės valgomasis kambarys naujame Cunard 
White Star laive Mauretania bus geriausiai apibūdintas kaip 
paprastas ir patogus. Akį veria vaizdas, kad jame nėra ilgų 
stalų, nėra besisukančiųjų kėdžių, nėra lubose neuždengtij 
balkių, kas pirmiau su šiais kambariais buvo taip surišta. 
Pagerinus trečios klasės keleiviams patogumus, naujoj Mau
retanijoj įvesta ypatingai daug naujų dalykų.

HAVEMEYER 8-025-9
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65 „23 Gram A ■/> r<’Jt

MASPETH. n. y.

A-
Tel.: MArket 2-5270

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

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. Krallkauskas — Savininkas 
Gamintojas Gerlansios Rūšies 

Nesvalęlnančlų Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLINS
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain
CREMO „CONNECTICUT BEST" 
Pristato pareikalavus: galiūnams, 

krautuvėms, vestuvėms ir t.t. 
Reikalaukite visur to vardo 

Sodės ir Alaus

91-93 Warwick Št., Newark, N. J.

LIETUVIŠKAS

RESTORANAS
BAR ir GRILL

Gaminam Valgius Amerikoniš
ko ir Lietuviško Stiliaus, čia 
taip pat galima gauti Ameri
kos isdirbimo ir importuotų 

degtinių, visokių vynų 
ir gero alaus

JOSEPH ZEIDAT
1

Savininkas
411 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Graboriai
Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

iraborius - Balzamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius
i Tel..- EVergreen 7-1645 Lie. No. L886

...

I 264 Grand St., Brooklyn,
Kampas Roebling St.

| TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK

TI SAVO GĖRIMUS
I DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU

SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI
PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 

BROOKLYNE

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Telefonas: STagg 2-4409

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

vusio 107 Union Avenue.

me
me

Lietuviams Duodame 
Išsimokėj imui

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.

GRANO CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

A. RODZEWICZ 
(A. Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pasivažinėjimams.

Tel. Virginia 7-4499 
ESTATE OF 

BARRY P. SHALINS 
(ŠADINSKAS) 

Vestie E. Davis, 
Licensed Mgr. 

Suteikiam garbingas 
laidotuves 

$150 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI 
84-02 Jamaica Ave.

Brooklyn, N. Y.

409
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

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

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

T. Fred Lefevre, Manager,

LAISNIUOTAS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Veronica R. Valantiejus

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street, Maspeth, N?Y.
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Liepos 7 d., 1939 m.

New Yorko Apylinkės Lietuvių Diena IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Dešimtoji New Yorko 
Apylinkės Lietuvių Diena 
liepos 4 d. šiemet praėjo gra
žiausiu pasisekimu įvairiais 
atžvilgiais 
gausingumu, 
gyvumu, ir programos tur
tingumu, ir darbuotojų nuo
širdumu. Klasčiaus parkan, 
Maspethe, pradėjo žmonės 
rinktis jau nuo 11:30 vai. 
ryte ir jie rinkosi iki pat vė- 
lyvaus vakaro. Šiemet visi 
pastebėjo, kad labai gausiai 
atsilankė jaunimas, kuriam 
salė, kad ir labai erdvi, kar
tais buvo ankštoka šokti.

Visiems patiko, kad pro
grama pradėta net anksčiau 
nei buvo skelbta. Pirmiausia 
pasirodė Apreiškimo parapi
jos mišrus benas. Jis sutik
tas ir palydėtas didžiu pri
tarimu- visos publikos. Ange
lų Karalienės berniukų be
nas šiemet pasirodė su skir
ta programa, sugrodamas 
daugiau klasinių dalykų, ku- 
xie publikai irgi labai pati
ko. Abu benai pasirodė labai 
drausmingai, tvarkingai, už 
ką Lietuvių Dienos gausingi 
dalyviai dėkingai išlydėjo, 
tikėdami artimiausiu laiku 
vėl juos išgirsti.

'.3.

Dainų programoje, kaip 
skelbta, dalyvavo penki cho
rai. Pirmiausia pasirodė 
Newarko švč. Trejybės par. 
choras, muz. A. Giedraičio 
vedamas. Seniai Brooklyne 
teko girdėti Newarko chorą, 
todėl visiems buvo labai ma-

■ lomi matyti newarkiecius. 
Choras padainavo kelias 
dainas, palydėtas visų prita
rimu. Tarp jų sudainuotų 
dainų kelios buvo ir paties 
muz. Giedraičio. Newarkie- 
čiai savo, gražų pasirodymą 
užbaigė daina, kurioje atski
rai solo dainavo pats muz. 
Giedraitis, kurio muzikalų 
balsą publika šiltai sutiko ir 
įvertino.
.Angelų Karalienės, Maspe- merikos” bičiuliai ir iš kitų

ir publikos 
ir nuotaikos

nių vietų: Amsterdam, New 
Haven, Boston, Bridgeport, 
Baltimore ir kitur, nekal
bant jau apie New Jersey 
lietuvius, kurių šį kartą atsi
lankė visai gražus skaičius.

Šioje metinėje apylinkės 
šventėje atsilankė kunigai 
Stonis, Paulonis, Kelmelis, 
Balkūnas, Laurynaitis, Ke- 
mežis, Petrauskas, Kartavi- 
čius, Paulėkas, Barauskas, 
Vaškas, Masiulis; advokatai 
K. Jurgėla su žmona ir K. 
Vokietaitis; dr. Petrauskas, 
vaist. Paulonis; graboriai 
Garšva, šalinskas, LeVanda, 
Bieliauskas; radijo valandų 
vedėjai J. Ginkus ir J. Va
laitis.

Parke greitai ir sėkmingai 
išplatinta tautiniai ženkle
liai, kurių platinime dau
giausia pasidarbavo Skaru
lienė, Pažereckienė, A. Kivy- 
tienė, EI. Matulionytė, Sli
vinskienė. Saldainius parda
vinėjo Šertvytienė, Grigienė, 
Brangaitienė, Stagniūnienė. 
Įdomią valgių pintinę laimė
jimui išleido Šimkienė, Pau
lauskienė ir Grigienė. Ben
drą parko priežiūrą atliko 
rengimo komiteto pirm. K. 
Baltrušaitis, V. Žemantaus- 
kas. Bilietus pardavinėjo V. 
Daubaras. Prie vartų sarg. 
ėjo Skarulis, Dobrovolskis, 
Stumbris, Juška; prie laimė
jimo knygučių stalo dirbo 
Tumasonis, Mikolaitis. Kitur 
tvarką palaikė Galcius, Ku
činskas, Špaicys, Pusvaškis 
ir kiti. Darbininkų vardus 
teks kitą kartą paskelbti.

Žodžiu, Lietuvių Diena šie
met praėjo visai vykusiai. 
„Amerikos” draugai iš 
Brooklyno, New Jersey, Ma- 
spetho, Great Necko ir kitur 
maloniai paklausė kvietimo 
žodžiu, išreikštų per „Ame
riką” ir atsilankė. Malonu 
pažymėti, kad šioje dienoje 
dalyvavo savo parama „A-

Angelų Karalienės parapi
jos metinis piknikas įvyks 
rugpiūčio 20 d. Kadangi bus 
tai nepaprastas išvažiavi
mas, visi parapijiečiai tuomi 
labai sudominti ir rengiasi 
jau iš anksto, šiame meti
niame išvažiavime bus ren
kami: karalius, karalienė, 
karalaitis ir karalaitė; ypa
tingai jaunuoliai jau prade
da dirbti ir renka tiems auk
štiems pareigūnams kandi
datus. Kaip nugirdau, kara
liaus kandidatūrai ■ statomas 
V. Žemantauskas. Jis jau tu
ri pradžiai 75 balsus. Kara
lienės vietai kandidatės dar 
nesimato, bet ateinančią sa
vaitę, tur būt, ir ją jau žino
sime. Be to, juk kandidatų 
gali būti ir daugiau, iki pik- 

I niko liko dar 6 savaitės. 
Karalaičio vietai atsiranda 
daugiau kandidatų, štai, jų 
tarpe Simonas Švedas turi 
jau net 100 balsų. V. Bružas 
turi 70 balsų. Jų tarpe gali 
kilti didelės lenktynės. O gal 
atsiras ir daugiau kandida
tų, kurie gali savo balsais 
„sumušti” juos abudu. Kara
laitei kandidatė yra Milė 
Pankevičiūtė. Ji turi ir sa
viškių, iš kurių turi jau 85 
balsus. Bet gali atsirasti ir 
stipresnių už ją kandidačių, 
kurios pralenks ją. Tuo tar
pu balsavimo bilietų galima 
gauti tik klebonijoje; kaip 
visuomet, balsuotojai moka 
už kiekvieną balsą po 1 cen
tą. Karaliaus, karalienės, ka
ralaičio ir karalaitės vie
toms gali būti kandidatų ir 
labai daug. Gali duoti balsą, 
kas už ką nori.

Ateinančią savaitę „Ame
rikoje” bus daugiau žinių 
apie kontestą. Balsavimo la
pelius galima gauti kleboni
joje.

lonis, Laurynaitis, Varnaitis, 
Ramanauskas ir Petrauskas.

Daug laimės linkėta jau
niesiems naujame luome ir 
kad sukūrę gražų ir jaukų 
lietuvišką šeimos židinį jį 
nuolat kurstytų.

Pokylio šeimininkėmis bu
vo Zamblauskienė ir Viš- 
niauskienė.

Petruškevičius, Amerikoje 
gimęs ir gerai mokąs anglų 
kalbą, savo būdu pritiko ir 
patiko Amerikos lietuviams. 
Laisvalaikį jis naudingai iš
naudojo, aplankydamas kai 
kurias kolonijas ir visur pa
liko gerą įspūdį. Daugiau to
kių svečių iš Lietuvos!

BAIGĖ MOKYKLĄ

Lietuvaitės, baigusios Bi
shop McDonnell aukštesnę 
mokyklą, yra šios: Veronika 
Gabrytė, Elena Kavaliaus
kaitė, Adelė Poderytė, Emilė 
Sabaitė, Agota Staselytė, Su- 
zana Zaveckaitė.

PAIEŠKOMA
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.

Liepos 
Krupavi 
Saulėtai 
Ar jau i 
„Kratosi 
Svečių b

FOTOGRAFUOSIS
DOVANŲ LAIMĖJIMAI 

LIETUVIŲ DIENOJE BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

ir' Šv. Jurgio par. Gyvojo 
Amžinojo Rožančiaus dr-jos 
šį sekmadienį, liepos 9 d., po 
9 vai. mišių, fotografuosis 
par. salėje. Visos narės pra
šomos būtinai atsilankyti.

A. Slivinskienė.

VAKARIENĖ

Sekmadienį, liepos 9 d. 35 
kuopos sąjungietės rengia 
vakarienę atstovėms priimti, 
kurios atvyks į apskrities 
seimą. Programą išpildys 
sąjungietės, ji bus įdomi, 
kaip ir visuomet. Kiekvienas 
atsilankęs bus pilnai paten
kintas. Programoj, tikimės, 
dalyvaus svečias iš Lietuvos, 
J. Pranskevičius, kuris yra 
atvykęs į svečius pas mūsų 
kuopos narę T. Jakupčionie- 
nę.

Vakarienės pradžia 5:30 
vai. Bilietų kaina 50 et.

Paskirstyme dovanų Lie
tuvių Dienoje laimingieji bi
lietų savininkai buvo šie: 
I dovaną $15.00 laimėjo H. 
Zeikus, No. 00739. II ir III 
dovaną po $10.00 — A. Man- 
kevičius, No. 01191 ir Lina 
Meškonis, No. 05529.

6 dovanas po 5 dol. laimė
jo H. Wrublewski, No. 00- 
354; R. Jakubonis, No. 09- 
519; P. Lukoševičius, No. 
03097; Agnes Skarulis, No. 
02356; E. Grey (Jersey Ci
ty, N. J.), No. 08988; F. P. 
Engei, No. 09613.

5 dovanas po 2 dol. laimė
jo No. 04757; I. Majauskas, 

SabeikienėNo. 03168; B.
(Linden, N. J.), No. 10097;
J. Stankus, No. 04097 ir J. 
Baniulis, No. 00680.

Laimėjusieji dovanas pra
šomi kreiptis į „Amerikos” 
administraciją, 423 Grand 
St., Brooklyne.

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

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

Bventadlenlala sueltarui 
Tel.: EVergreen 8-9220

VALANDOS:
DR. ED. W. ŽUKAUSKAS i-* P- P.

,-j 6—8 vak.
4302 FLATLANDS AVENUE & Pagal sut&rtj

Tel.: NAvarre 8-1919

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 80. 4th STREET

VALANDOS' 
8—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-6868

BENDRA KOMUNIJA VYČIŲ EKSKURSIJA

vietų, paimdami šia progatho ir šv. Jurgio parapijų
chorai sudainavo Naujalio P° vien^. laimėjimų knygutę.
Jauhimo giesmę, Šimkaus T°kili geradarių buvo iš į'vai-
* _4. __ t , ... Anie fui hiiaAnt tėvelio dvaro, Aleksio 
Berneli mūsų ir Neimanto 
Pasisėjau žalią rūtą.

Antanas Skrodenis, žino
mas gražių šokių mėgėjas, 
dideliu entuziazmu pašoko 
solo porą šokių. Tai buvo 
gražus programos paįvairi
nimas, visiems labai patikęs.

Programa užbaigta Ap
reiškimo par. choro daino
mis. šiam chorui vadovavo 
muz. J. Jankus, o akompona- 
vo jo sūnus Justas. Choras, 
visų pasitenkinimui, sudai
navo Vanagaičio Ulonus, 
Šimkaus šią naktelę, Gruo
džio Aš ne gert atėjau ir J. 
Žilevičiaus Laisvės dainą.

Po programos vėl tęsėsi 
šokiai, kuriems nepailstamai 
grojo Jono Navicko Nakties 
Pelėdų orkestras.

Lietuvių Dienoje šiemet 
matėsi svečių ir iš tolimes-

riaušių vietų. Apie tai bus 
progos ir vietos pranešti ki
tame numeryje.

Tenka padėkoti apylinkės 
parapijų kunigams, maloniai 
kvietusiems parapijiečius 
dalyvauti Lietuvių Dienoje; 
ačiū tiems visuomeninin
kams, kurie surado galimu
mų ir patys dalyvauti ir sa
vo artimuosius pakviesti. 
Visiems, visiems nuoširdus 
ačiū!

Visų mūsų bičiulių žiniai 
galime atvirai pasakyti, kad 
Lietuvių Dienoje dalyvavo 
2,000 asmenų. Taigi, šiemet 
daug geriau pasirodyta, nei 
pernai. Pasiryžkime kitais 
metais šią apylinkės šventu 
dar sėkmingesnę turėti. Su
jungtose jėgose kurkime 
apylinkės lietuvių katalikų 
visuomenės nepalaužiamą 
galią.

Gražu pažymėti, kad mūsų 
parapijiečiai gražiai pasiro
dė Lietuvių Dienoje, liepos 4 
d., Klasčiaus parke, gausin
gai dalyvaudami. Tikimasi, 
kad būsimas parapijos pik
nikas bus ir gausus, nes ge
rieji parapijiečiai žino, kad 
savo parapijai paramos rei
kia.

Šv. Vardo draugijos ben
dra Komunija įvyks sekma
dienį, liepos 9 d., 9 vai. mi
šių metu. Pagal praeito susi
rinkimo nutarimą, sekmadie
nį susirinkimo nebus. Susi
rinkimas bus šaukiamas tik 
rugsėjo mėnesį arba labai 
svarbiam reikalui esant.

Mūsų parapijos jaunuolių 
basebolo komanda (jaunes
nieji) įstojo New Yorko 
miesto parkų basebolo lygon 
ir žais su kitų parkų koman
domis, Kent Avė. ir Broad
way parke, Brooklyne. Pra
eitą sekmadienį 7 vai. vak. 
buvo žaidimų pradžia. Žaidi
mai įvyks 3 sykius savaitėje 
ir laimėjusieji gaus pažymė
jimus.

Republk
iyruj^\

t--------------------------=-
1 Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

DĖL AKINIŲ KREIPKITĖS PAS 
LIETUVIŠKĄ OPTOMETRISTĄ

UJO
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SUSITUOKĖ

XAVERAS_________ STRUMSKIS

ĮSTAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

SAVAS PA5 SAVĄ

Birželio 10 d. susituokė 
Juzė Petrauskaitė su Juozu 
Grigaravičium Angelų Kara
lienės bažnyčioj per mišias. 
Kun. Petrauskas, jaunosios 
brolis, suteikė šliubą, kun. 
Ramanauskas jam asistavo.

Pokylis buvo Angelų Ka
ralienės parapijos salėje. 
Svečių buvo iš Brooklyno, 
Elizabeth© ir Jersey City 
per du šimtus. Vakarienėj 
dalyvavo septyni kunigai:

1 Balkūnas, Kartavičius, Pau-

Šį sekmadienį, liepos 9 
Apreiškimo par. šv. Vardo 
suaugusių vyrų draugija eis 
bendrai prie šv. Komunijos 
8 vai. mišių metu. Visi drau
gijos nariai prašomi daly
vauti.

Draugijos valdyba.

DAUG SVEČIŲ

d.

Ryšium su Pasauline 
rodą ir su New Yorko Apy
linkės Lietuvių Diena „Ame
rikos” įstaigoje lankosi daug 
jos bičiulių iš įvairių vietų. 
Šiomis dienomis čia lankėsi 
bostoniečiai M. Valatkienė, 
G. Zovytė, J. Glineckis, A.

A. Gaputis; iš 
Saldžiai ir

Pa-

Zaleckas, 
Amsterdamo 
Kraujaliai; iš New Haven 
Mačiulaičiai, Bakaičiai. Bos
toniečiai svečiai lankėsi ir 
kai kurie jų buvo apsistoję 
pas Averkus.

Šią savaitę redakcijoj lan
kėsi Marianapolio kolegijos 
mokytojas, „Studentų žo
džio” redaktorius J. Pili- 
pauskas. Svečias iš Mariana
polio New Yorke pagyvens 
kurį laiką. Aplankys pasau
linę parodą.

SUGRĮŽO Į LIETUVĄ

Laivu „Gripshohn” išvyko 
į Lietuvą per Klaipėdą kap. 
Antanas Petruškevičius, ku
ris išbuvo J. A. V. nuo kovo 
16 d. New Yorke jis lankė 
gaisrininkų kolegiją (Fire 
College) ir sėkmingai baigė 
kursus gaisrininkų vadams. 
Iš svetimų valstybių iki šiol 
tą kolegiją lankė Suomijos, 
Švedijos, Bulgarijos, Angli
jos, Kanados komandiruoti 
gaisrininkų vadai. Kap. A.

Lietuviškų

PIR1SKA2LE HfFP UHOFS
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L. Vyčių New York ir 
New Jersey apskrities ruo-- 
šiama laivu ekskursija įvyks 
penktadienį, liepos 14 d. va
kare. Ekskursija laivu 
„Americanna” išvyks iš Ex
change Place, Jersey City, 
7:30 vai. vak., o 8:30 vai. 
vak. iš Battery Park Land
ing, New York. Bilietai po 1 
dol.; jų galima gauti iš ank
sto pas vyčius. Atėjus į uo
stą, prašome ieškoti vyčių 
komisijos narių, kurie turės 
L. Vyčių ženklus. Visi kvie
čiami dalyvauti. K. V.

SĄJUNGIEČIŲ DĖMESIUI

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

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

S. Subatienė, 
Apskr. pirm.

IŠVYKO UŽDAVINYS

Praeitą savaitę grįžo į 
Lietuvą Vincas Uždavinys,- 
žurnalistas, lankęsis Ameri
koje ilgesnį laiką. Jis daug 
keliavo, visur surasdamas 
lietuvių. Grįžęs į Lietuvą ti
kisi ruošti ištisą eilę paskai
tų apie amerikiečius lietu
vius.

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

Užsakymai priimami nemažiau 3 dėžių kiekiamsLITHUANIAN-AMERICAN
IMPORT & EXPORT CORPORATION
157 Chambers St., New York City

RE ctor 2-2786

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

Dr. Jacob Kauderer
OPTOMETRIST

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

Tel. EVergreen 8-702?

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA - ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmon&s tudfel, kad Jie valgo tikrą Lietu viską
Duoną. "GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lletuvlfiką duoną, keiksiu 

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

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

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie 16 geriausios Smetonos. ALUS 16 geriausių 

bravorų Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
J. GINKUS

5 Grand Street. Brooklyn, N. Y.*1

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

Užtikriname, kad pirkiniu ir kaina jūs būsite pilnai pa- 
tenkinti.

56-27
66-31
69-21

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

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

Vasarinių Rūbų Pardavimas
Pas HENRY NARINS SONS

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

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

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

$18.50
$16.50
$14.50

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
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