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Lietuvos Paviljono Pasau
linėje Parodoje atidarymas 
praėjo labai kukliai, bet su
laukė iš amerikiečių spaudos 
daug palankumo. Tiesa, Pa
viljono vadovybė nusuruošė 
spaudos atstovams jokių 
vaišių, bet ši aplinkybė tuo 
brangi, kad į amerikiečių 
spaudos duris nebuvo pada
ryta jokio tiesioginio ar ne
tiesioginio spaudimo. Tos 
durys atvertos pačių ameri
kiečių noru, jų pastangomis 
pripažinti lietuviams tai, kas 
jiems neabejotinai priklau
so.

Paviljonas atidarytas. Ja
me sukrauta tai, ką Lietu
vos žmonės dideliu kruopš
tumu ir pasiaukojimu galėjo 
duoti. Jis dvelkia dideliu 
kuklumu, kuriame aiškiai 
matai kūrybinę nuotaiką. 
Jame jauku, šilta, miela. 
Viskas lietuviška, kultūrin
gai paruošta, nieko rėkian
čio, viskas su skoniu.

Dabar visų lietuvių parei
ga dėti pastangas, kad Pa
viljonas būtų gausingai lan
komas, kad ko didesnis skai
čius mūsų jaunimo jį pama
tytų. Svarbu apie jį’ kalbėti 
tarp kitataučių, kad visiems 
būtų galima pamatyti darbš
čios, savo ateitimi pasitikin
čio lietuvių tautos nepaslėp
tą veidą.
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1E” avalynę ir 
sokios rūšies ir

■ Lietuvoje šiuo metu dar 
vis pilna gausingų visuome
nės susirinkimų, kuriuose 
vyriausybės nariai ir šiaip 
įžymūs tautos vyrai suteikia 
įdomių pranešimų apie svar
biausius valstybės ir tautos 
reikalus. Visur tie susirinki
mai praeina didžiausiu en
tuziazmu, bet turi jie ir tik
rų trūkumų. Visuomenės at
stovai neretai smarkokai 
prisimena buvusio režimo 
praeitį ir tuomi užkerta ke
lią dabartinę vyriausybę re
miančioms grupėms visai 
susiartinti.

Utenoje prof. K. Pakštas 
pasakė, kad „vieningumo 
vardan reikia iškasti duobę 
ir visą praeitį užkasti ir su
lyginti su žeme, kad dau
giau apie tai nebebūtų mini
ma”. Linkime, kad šis prof. 
Pakšto pareiškimas būtų į- 
gyvendintas visu nuoširdu
mu.
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Rinkėj, kurioj 
jarduoti auks
us.

Klaipėdos pabėgėliams 
šelpti visoje Lietuvoje rink
tos aukos, tam reikalui buvo 
sudarytas komitetas iš įvai
rių organizacijų. Po šešių 
savaičių veiklos komiteto tu
rėtos lėšos išsisėmė, o pa
galba dar reikalinga. Komi
tetas yra atsiuntęs ilgą atsi
šaukimą į užsienio lietuvius 
prašydamas ištiesti paramos 
ranką Klaipėdos pabėgė
liams, nurodydamas, kad 
„užsieniuose gyvenančių lie
tuvių pagalba saviesiems 
broliams Lietuvoje yra labai 
pageidaujama ir labai malo
niai prašoma”.

Būtų gera, kad amerikie
čiai dar nesustabdytų savo 
aukų klaipėdiečiams pabėgė
liams sušelpti. Žinoma, kad 
skubi auka labai vertinga.
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Gegužės 16 d. į Prancūzi
ją, į Liurdo stebuklingą vie
tą, išvyko nepaprastas kelei
vis. Jaunas, universitetą bai
gęs vyras, Fred B. Snite, ly
dimas tėvų ir artimųjų, iš
keliavo ten pasistiprinti dva
sioje. Prieš 3 metus jis su
sirgo Kinijoje vaikų paraly-
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Lietuvos atstovai su jauniausia Pasaulinės Parodos Lie
tuvių Paviljono atidarymo iškilmių dalyve. Iš kairės į de
šinę: Regina Budrienė, gen. konsulas Jonas Budrys, Rūta 
Averkaitė („Amerikos” administratoriaus dukrelė), mi
nisteris Povilas Žadeikis, gen. komisaras M. Avietėnaitė 
ir pulk. Grand Suttie, Lietuvos gen. konsulas Kanadoj

LIETUVIŲ DIENOS 
RĖMĖJAI

New York. — Šiomis die
nomis Pasaulinės Parodos 
Lietuvių Dienos komitetas 
susilaukė stambios paramos. 
Lietuvos Ministeris Wa
shingtone Povilas Žadeikis 
ir advokatė Z. Šalnienė Lie
tuvių Dienos Fondui paau
kojo po 25 dolerius, o Susi
vienijimo Lietuvių Ameriko
je vadovybė paskyrė 100 dol. 
Tai nauji Lietuvių Dienos 
nuoširdūs rėmėjai, kuriems 
Komitetas savo posėdyje pa
skelbė Lietuvių Dienos Glo
bėjais.

MUSSOLINI APŽIŪRI 
PASIENĮ

Roma. — Šią savaitę Mus
solini lankosi Italijos Pran
cūzijos pasieny, apžiūrėda
mas tvirtoves. Pasakytoje 
vienoje kalboje Mussolini pa
reiškė, kad šiuo metu nėra 
jokio pagrindo bei pateisini
mo, dėl kurio galėtų kilti 
Europoje karas.

NAUJI ĮSTATYMAI

Kaunas. — > Vyriausybė 
svarsto naujus linų preky
bos ir žemės ūkio darbinin
kų darbo prievolės įstatymo 
projektus.

NUTEISĖ 7 ŠNIPUS

Paryžius. — šios savaitės 
pradžioje nuteisti 7 asme
nys, kaip šnipinėję svetimos 
valstybės naudai.

žiumi ir dabar jo gyvybę pa
laiko dirbtini „plaučiai” — 
dėžė, kurioje jis visą laiką 
prabūna.

Būdamas giliai tikintis, 
Snite, po 3 metų įvairaus 
gydymo, nutarė nuvažiuoti į 
stebuklingą Liurdo vietovę 
ir ten susikaupti maldoje. 
Jo kelionė atkreipė visuo
menės dėmesį, kurs dažnai 
sukamas įtikinėjimo krypti
mi, kad pasaulyje tėra tik 
medžiaga. Įdomu pažymėti, 
kad ne katalikų rankose 
esanti kultūringa spauda la
bai ryškiai aprašė minėtą 
kelionę, nedarydama ligoniui 
keliauninkui jokių priekaiš
tų, bet dar palinkėjo laimin
giausios kelionės. Dvasinės 
įtakos pasaulyje vis dėlto 
jokia pajėga neišnaikins.

RYGOS LIETUVIS SKRIS 
Į AMERIKĄ

Kaunas (ELTA). — Ry
gos lietuvis Vladas Tumas 
rengiasi skristi iš Lietuvos į 
Ameriką. Transatlantinis 
skridimas įvyktų New Yor
ko pasaulinės parodos me
tu. Tumas yra pasižymėjęs 
sportininkas, Pasaulio lietu
vių kongreso metu organiza
vęs estafetinį bėgimą Ryga 
— Kaunas. Skridimui orga
nizuoti ėmėsi padėti žino
mas lakūnas mjr. Jonas Py
ragius, LAK (Lietuvos Aero 
Klubo) generalinis sekreto
rius, Alfredas Gysas, LAK 
vyr. instruktorius ir Latvi
jos rekordistas Adolfas Zan- 
deris.

DERYBOS SU VOKIETIJA

Berlynas. — Lietuvos ir 
Vokietijos prekybinės dery
bos vyksta susipratimo dva
sia. Numatoma, kad Lietu
vos užsienio prekybos 30 
procentų teks Vokietijai; už 
Lietuvos prekes bus atsi
skaitoma taip pat prekėmis, 
nes abiejose šalyse veikia 
suvaržyti valiutos išvežimo 
įstatymai.

Derybos dėl laisvos zonos 
Klaipėdos uoste tęsis žymiai 
ilgiau.

ANGLIJOS KARALIUS 
JAU KANADOJE

Quebec. — Gegužės 16 d. 
prie Kanados pakraščių pri
plaukė Anglijos laivas, atve
žęs Anglijos karalių Jurgį ir 
karalienę Elzbietą. Karališ
koji pora sutikta nepapras
tai iškilmingai gegužės 17 d. 
ryte.

Kitą savaitę anglų kara
liškoji pora viešės Jungtinė
se Amerikos Valstybėse, kur 
bus prezidento Roosevelt ir 
jo žmonos svečiais. Wa
shingtone karališkiems sve
čiams pagerbti ruošiamos į- 
vairios puotos. Laukiama 
aukštųjų svečių ir New Yor
ke.

— Verslininkų sąjunga 
turėjo metinį suvažiavimą, 
kuriame dalyvavo ir minis
teris pirmininkas Černius. 
Verslininkai tvirtai pasisakė 
už lietuvių įsistiprinimą ver
sle.

SOVIETŲ RUSIJA GAUS 
PARAMOS

Londonas. — Iš čia prane
šama, kad Anglija ir Pran
cūzija susitarė duoti para
mą Sovietų Rusijai, jei ji 
būtų priversta kariauti su 
bet kuria valstybe, pildyda
ma savo pasižadėjimus ginti 
kaimynines mažesnes valsty
bes.

Šios savaitės gale Angli
jos premjeras Chamberlain 
praneš galutinį susitarimą 
su Sovietų atstovais.

ISPANIJOJE PASKELBTA
VISUOTINE TARNYBA

Burgos. — Ispanijos gen. 
Franco vyriausybė paskelbė 
naują įstatymą, kurs įveda 
privalomą darbo tarnybą 
kraštui atstatyti visiems vy
rams nuo 18 iki 50 metų am
žiaus.

Be to, vyriausybė nusavi
no visą vario gamybą. Iki 
šiol vario dirbtuvių stam
biausiais savininkais buvo 
įvairūs Anglijos prekybinin
kai, turėję daug akcijų. Iš 
viso, šis žygis paveikė Ang
lijos finansinę įtaką Ispani
joje.

PAŠALPOS DARBININ
KAMS MAISTO KORTELĖS

Rochester. — Gegužės 16 
d. Rochesterio miesto pašal
pas gaunantieji darbininkai 
susilaukė ,nauj»j bandymo 
palengvinti jų ekonominei 
būklei. Visiems pašalpos 
darbus turintiems ir pašalpą 
gaunantiems darbininkams 
patarta įsigyti maisto korte
lių. Už vieną dolerį' nusipir
kus maisto kortelę, duota 
pusės dolerio vertės kitokios 
spalvos kortelė dykai.

Pirmą maisto kortelių 
pardavinėjimo dieną parduo
ta jų už 12,368 dolerius. Ti
kimasi, kad naujai bando
mas planas turės gerų davi
nių.

ŠVEDŲ LAKŪNAS IŠLĖ
KĖ Į ŠVEDIJĄ

New York. — Carl Back- 
man, jaunas švedų lakūnas, 
gegužės 16 d. išlėkė orlaiviu 
tiesiai į Švediją, tikėdamas 
nusileisti Stockholme, Švedi
jos sostinėje. Lakūnu jis yra 
jau 10 metų.

KARIUOMENEI REIKIA 
JAUNŲ KARININKŲ

Washington. — Kongreso 
karinės komisijos posėdyje 
karo sekretorius Woodring 
pareiškė, kad Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms reikia 
būti pasiruošusioms ginti 
savo pakraščius ir kad ka
riuomenės tarnyboje, svar
biose pareigose, reikia dau
giau jaunų karininkų. Nori
ma paleisti į atsargą apie 2,- 
300 senesnių karininkų, ku
riems prašoma pensijų.

JUGOSLAVIJA PRIIMS 
VOKIEČIŲ PASKOLĄ

Belgradas. — Jugoslavi
jos vyriausybė jau pasiruo
šus priimti Vokietijos pa
skolą dešimčiai metų; pasko
los dydis bus apie 80 milijo
nų dolerių. Už paskolą Ju
goslavija atsiteis geležies 
rūda ir kitais mineralais.

Grover Whalen, Pasauli
nės Parodos korporacijos 
pirmininkas, sako kalbą Lie
tuvos Paviljono atidarymo 
metu, prie Vytauto Didžiojo 
statulos.

IŠKILMINGOS PAMALDOS
LIETUVOS INTENCIJA

Maspeth, L. I. — Lietuvos 
Paviljono Pasaulinėje Paro
doje atidarymo proga, gegu
žės 14 d. Atsimainymo lietu
vių parapijos klebonas, Ku
nigų Vienybės pirmininkas, 
kun. Jonas Balkūnas suruo
šė Lietuvos intencija iškil
mingas pamaldas, į kurias 
kvietė Lietuvos oficialius at
stovus, Lietuvių Dienos Ko
miteto narius, savo parapi
jiečius ir visus apylinkės lie
tuvius.

Iškilmingas mišias 11 vai. 
atlaikė Angelų Karalienės 
par. klebonas kun. J. Alek- 
siūnas; jam asistavo kun. A. 
Petrauskas ir kun. J. Shea. 
Pamokslą, gilia Tėvynės 
meile dvelkiantį, pasakė pats 
klebonas kun. J. Balkūnas.

Bažnyčia buvo pilna žmo
nių. Pamaldose dalyvavo 
Lietuvos ministeris Wa- 
/Shingtone, Lietuvos genera
linis komisaras parodai 
Magd. Avietėnaitė, Lietuvos 
generalinis konsulas Jonas 
Budrys su žmona, svečiai iš 
kitų miestų, vietiniai lietu
viai. Bažnyčia viduje ir iš 
oro buvo papuošta Ameri
kos ir Lietuvos vėliavomis.

Pamaldos baigtos padė
kos himnu „Te Deum Lauda- 
mus”. Visiems dalyviams pa
maldos paliko jautraus ir 
malonaus įspūdžio. Visiems 
patiko gražus Lietuvos at
stovų elgesys, atsilankant į 
pamaldas, skirtas padėkai ir 
maldai už Lietuvą. Po pa
maldų aukštieji svečiai atsi
lankė klebonijoje, kur jie 
buvo pavaišinti pietumis.

RAŠTIKIS APDOVANOTAS
LENKIJOS ORDINU

Kaunas. — Generolas Raš
tikis grįžo iš Varšuvos ap
dovanotas Didžiuoju Polonia 
Restituta ordinu. Generolas 
Rydz-Smigly šiemet atvyks į 
Kauną Raštikio revizituoti.

PRAILGINO KARINĖS
PRIEVOLĖS TARNYBĄ

Maskva. — Sovietų Rusi
jos vadovybė prailgino lai
vyno karinės prievolės tar
nybą iki 5 metų. Iki šiol pa
imtieji laivynan turėjo tar
nauti 4 metus. Pačios raudo
nosios armijos dviejų metų 
tarnybos laikotarpis nepra
ilgintas.

Lietuvos Paviljono Atidarymo 
Iškilmės Praėjo įspūdingai

Lietuvių amerikiečių lauk
tas Lietuvos Paviljono Pa
saulinėje Parodoje atidary
mas įvyko praeitą sekmadie
nį, gegužės 14 d., 2 vai. po
piet. Diena buvo labai graži, 
saulėta, truputį vėjuota, to
dėl šilima nevargino kelių 
tūkstančių lietuvių, atvyku
sių pasigėrėti savo Tėvynės 
kultūriniu įnašu Pasaulinei 
Parodai.

Dar gerokai anksčiau prieš 
atidarymo iškilmes prie Lie
tuvos Paviljono rinkosi gau
singi būriai lietuvių, iš New 
Yorko ir toliau. Jų buvo ke
li tūkstančiai. Visiems jiems 
kelrodžiu buvo toli pastebi
ma, aukštai plevėsuojanti 
Lietuvos trispalvė vėliava. 
Prie paviljono stropiai tvar
ką palaikė vietinio Dariaus 
Girėno posto legijonieriai ir 
Parodos vadovybės atsiųsti 
tvarkdariai.

Atidarymo iškilmės įvyko 
Paviljono viduje, prie Vy
tauto Didžiojo statulos, gar
bės salėje. Į vidų galėjo įei
ti tik ribotas skaičius kvies
tų svečių, kurių tarpe buvo 
įvairių valstybių konsulai su 
žmonomis, Parodos komite
to vadovybės nariai, lietuvių 
komiteto nariai, spaudos at- 
stovai. >

Atidarymo iškilmes pra
dėjo Lietuvos Generalinis 
Komisaras Parodai Magda
lena Avietėnaitė, pasveikin
dama visus iškilmių daly
vius, paaiškindama Lietuvos 
dalyvavimo tikslą. Ji ir vedė 
visą iškilmių programą, ku
ri tęsėsi vieną valandą.

Parodos korporacijos pir
mininkas Grover Whalen / 
pasakė lietuviams labai pa
lankią kalbą, pažymėdamas 
savo pagarbą lietuvių tautai 
ir atsteigtai valstybei. Jis 
pareiškė, kad, nors ir maža, 
Lietuva Parodoje pasirodė 
dideliu užsimojimu. Negali 
būti jokios baimės dėl Lietu
vos įnašo Rytojaus Pasau
liui, sakė Whalen, kai jos 
jaunuomenė dirba tokiais 
gamybiniais ir kūrybiniais 
talentais. Jis prašė Lietuvos 
Ministerį pareikšti Lietuvos 
vyriausybei ir tautai Paro
dos korporacijos dėkingumą 
už inspiruojantį Lietuvos 
Paviljoną.

Labai nuoširdžią kalbą 
pasakė federalinis Komisijo- 
nierius Edward Flynn. Jis 
pažymėjo, kad Lietuva gy
vavo daug seniau, nei J. A- 
merikos Valstybės; jis giliai 
įvertino Lietuvą, suskubusią 
per 20 metų atstatyti civili
zaciją didžiausių sunkumų 
akivaizdoje.

VYRIAUSYBĖS 
PRANEŠIMAI

Kaunas. — Kariuomenės 
vadas gen. Stasys Raštikis, 
prieš porą dienų sugrįžęs iš 
Lenkijos, gegužės 14 d. kal
bėjo Kaišiadorių šaulių bū
rio šventėje. Tą pačią dieną 
ministerial dr. Bistras ir dr. 
Tamošaitis kalbėjo Šiauliuo
se. Vyriausybės narių prane
šimų pasiklausyti visuomenė 
gausiai susirenka ir reiškia 
vyriausybei visišką pasitikė
jimą.

Kaina 5c.

Svečiams kitataučiams pa
sakius sveikinimo kalbas, 
Apreiškimo parapijos cho
ras labai gražiai sudainavo 
dvi dainas, atkreipdamas ki
tataučių didelį dėmesį.

Gen. konsulas Jonas Bud
rys pasakė tokią kalbą:

J.A.V. vyriausybė, kvies
dama į New Yorko Pasauli
nę Parodą, ne tik davė kiek
vienai tautai galimybę paro
dyti savo kultūrinius laimė
jimus, bet ji per tai siekia 
visų tautų glaudesnių tarpu
savio santykių ir nuoširdaus 
bendradarbiavimo pasaulio 
taikos labui.

Per parodos atidarymo iš
kilmes ir kiekviena pasitai
kiusia proga J. A. V. vy
riausybės nariai kelia taikos 
obalsį, o jų žodžiuose jaučia
mas gilus įsitikinimas, kad 
be pastovios taikos, be už
tikrinto rytojaus neįmano
mas joks progresas, joks 
rimtas kūrybinis darbas. Ar 
reikia dar sakyti, kad nedi
delė ir taip nukentėjusi per 
Didįjį Karą Lietuva visu 
nuoširdumu trokšta, kad to
ji taika pagaliau užviešpa
tauti! pasaulyje, kad jos 
žmonių sunkaus darbo vai
siai , eitų , ir karo
pabūklams, bet tų pačių 
žmonių gerovei kelti. Lietu
vos Skyriaus Generalinis 
Komisaras, p. Avietėnaitė, 
savo žodyje jau nurodė mo
tyvus, dėl kurių Lietuva da
lyvauja šioje parodoje. O tie 
motyvai yra šie: padėkoti 
J. A. V. už priėmimą ir kul
tūrinių laisvių suteikimą 
emigravusiems iš Rusijos 
prislėgtos Lietuvos mūsų 
tautiečiams. Imigrantai ir jų 
ainiai tapo naudingi šios ša
lies piliečiai. Jų tarpe yra 
žymių teisėjų bei šiaip pasi
žymėjusių profesijonalų 
moksle ir sporte. Lietuva 
džiaugiasi savo tautiečių pa
sisekimu ir nori šioje paro
doje duoti jiems jų tėvų ir 
protėvių žemės vaizdą. Gal 
tad tais pačiais sumetimais 
generaliniu komisaru parin
ko Worcester, Mass, gimusią 
ir čia pirmąjį mokslą išėju
sią lietuvaitę. Priminsiu dar 
pirmiau girdėtus iš jos žo
džius, kad mūsų tikslas nėra 
varžybos su kitom tautom, 
bet duoti lankytojui tikrą 
šalies vaizdą.

Kągi šioje parodoje mes 
pateikiam? Nuo pirmųjų at
gimimo dienų visos Lietuvos 
vyriausybės svarbiausią dė
mesį kreipė į Lietuvos švie
timą. Šioje parodoje Jūs ga
lite įsitikinti, kad per trum
pą nepriklausomo gyvenimo 
laiką šioje srityje padaryta 
didelė pažanga. Pradžios mo
kyklų mokytojų skaičius pa
didėjo penkeriopai, o moki
nių — šešeriopai. Gimnazijų 
skaičius paaugo 4 kartus, 
be to, įsteigta daugybė spe
cialių mokyklų. Savas uni
versitetas ir kelios kitos 
aukštosios mokyklos išlei
džia tūkstančius profesijo
nalų. Stebuklinga pažanga 
padaryta žemės ūkio pageri
nime. Lietuva nelabai seniai

(Užbaiga 2 psl.)
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RaStus ir žinias Amerika trumuina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai ko
respondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklų.
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Reikia Naujos Ugnies

Visos lietuvių amerikiečių spaudos didelis palankumas 
ir susidomėjimas ryšium su Lietuvos dalyvavimu New 
Yorko Pasaulinėje Parodoje aiškiai liudija, kad išeivijoje 
tvirtai klesti meilė ir ištikimumas viskam, kas lietuviška. 
I Lietuvos paviljoną atsilanką lietuviai iš tolimiausių vie
tų liudyte liudija, kad Lietuva traukia ir žavi visus lietu
vius. Malonu pažymėti, kad nuolat didėja susidomėjimas 
ne tik pačia Lietuvių Diena, įvykstančia rugsėjo 10 d., bet 
ir jos pasisekimui užtikrinti reikalinga parama. Įvairiose 
vietose platinami Lietuvių Dienos ženkleliai, sudaromi ko
mitetai, svarstoma apie pramogų ruošimą ir t.t.

Lietuvos Paviljono atidarymo iškilmės, suruoštos labai 
skubiai, parodė, kad Lietuvos dalyvavimą Pasaulinėje Pa
rodoje galima puikiai panaudoti lietuvių vardui plačiai pa
skleisti tarp kitataučių. Todėl rugsėjo 10 iškilmės galės 
ir turės susilaukti reikšmingų atgarsių; tai bus didelė lie
tuviškumo manifestacija, kuri ypatingai svarbi lietuviš
kumo palaikymo mūsų jaunuomenėje atžvilgiu.

Lietuvių Dienai stropiai ruošiamasi. Chorai visur 
kruopščiai dirba, mokosi dainų, taupo centus kelionei, or
ganizuoja sau reikalingą paramą. Lietuvių Diena yra, be 
abejonės, didelis paakstinimas visai išeivijai parodyti sa
vo pajėgas. Bet dar trūksta vieno dalyko. Nėra pažado 
iš Lietuvos, kad tai dienai iš Tėvynės atvažiuotų koks įžy
mus svečias, kad būtų jos programoje kas nors iš Lietuvos.

Štai ir drįstame kelti mintį, kad būtų labai pageidauja
ma, naudinga ir reikalinga, jei Lietuvos Vieningo Darbo 
Vyriausybė surastų galimumo atsiųsti nors vieną savo na
rį į šias iškilmes. Lietuvos vyriausybės nario atvykimas 
būtų didelis įvykis išeivijos gyvenime. Jam tikrai pavyk
tų atvežti iš Lietuvos naujos ugnies, kuria dabar liepsno
ja visas kraštas, sulaukęs vyriausybės, galinčios kalbėti 
visos tautoj

Dabartinės vyriausybės nario, ministerio, atsilankymas, 
pakartojame, būtų naudingas visais atžvilgiais. Ta proga 
būtų galima panaudoti įvairias lietuvių vardo paskleidimo 
priemones. Atvykęs ministeris gal galėtų aplankyti vieną 
kitą gausingiau apgyventą lietuvių miestą, vieną kitą 
įstaigą. Tai sukeltų naują judėjimą, naują gyvumą, 
veiklą.

Būtų gera, kad visa spauda pasisakytų šiuo klausimu. 
Gal Pasaulinės Parodos Lietuvių Dienos Komitetas galėtų 
pareikšti Lietuvos vyriausybei panašų pageidavimą ar net 
kvietimą. Lietuvių Dienos Pasaulinėje Parodoje iškilmių 
proga turėtume susilaukti Lietuvos vyriausybės nario! 
Jei to norėsime, tai ir pasieksime.
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Jonas Budrys, Lietuvos 
gen. konsulas, Lietuvos Pa
viljono atidarymo iškilmių 
metu sako kalbą.

Gegužės 19 d., 1939 m.

IŠ TĖVŲ ŽEMES
— Vieningo darbo vyriau

sybės ministerial dažnai va
žinėja po provinciją, daryda
mi visuomenei pranešimus 
apie vyriausybės darbus, 
valstybės padėtį. Visur jie 
džiaugsmingai sutinkami.

— Kaune šv. Vincento 
Pauliečio prieglaudoje mirė 
knygnešys T. Stankūnas, 85 
metų amžiaus, kilęs iš Duse
tų. Nekartą jis buvo įkliu
vęs rusų žandarams; knyg
nešio darbą dirbo per 10 me
tų.

— Birželio 9 — 11 dieno
mis Kaune šaukiamas lietu
vių, latvių ir estų kongre
sas. Laukiama iš Latvijos ir 
Estijos gausaus būrio sve
čių.

— Prekybos Institutas, 
perkeltas iš Klaipėdos, savo 
darbą pradėjo gegužės 1 d.

— Buvęs Vatikano atsto
vas Lietuvai arkiv. Arata 
atsisveikino su Lietuvos vy
riausybe, atsilankydamas 
pas ministerį pirmininką 
gen. Černių, min. pirmininko 
pavaduotoją Bizauską ir 
švietimo minister! dr. Bis
trą. Užsienio reikalų minis- 
teris Urbšys suruošė atsi
sveikinimo pusryčius.

— Švietimo ministerija 
nutarė steigti vidurines mu

zikos mokyklas chorve
džiams, orkestrams, parapi
jų vargonininkams, kapel
meisteriams ir privatiniams 
muzikos mokytojams paruo
šti.

— Šiomis dienomis Kaune 
paminėta dr. Petro Karvelio, 
buvusio finansų ministerio, 
visuomeninio darbo 25 metų 
sukaktis. Minėjimą suruošė 
studentai ateitininkai.

f

— Paskutiniu laiku į Lie
tuvą yra atvykę nemažas 
skaičius svetimšalių; vyriau
sybė nutarė leisti svetimša
liams apsistoti provincijos 
miestuose, tik ne Kaune, kur 
didelė butų stoka. Šio nuo
stato nesilaiką svetimšaliai 
bus baudžiami.

— Kainų tvarkytojas stro
piai daboja, kad namų savi
ninkai, pasinaudodami butų 
stoka, nekeltų butų nuomos. 
Nusižengėliams skiriamos 
didelės piniginės pabaudos.

— Vilkaviškio gimnazijos 
mokinių grupė lankėsi Vil
niuje, kur juos labai malo
niai priėmė Vilniaus lietu
viai. Vilkaviškiečiai mokslei
viai, vietoj padėkos vilnie
čiams už vaišingą priėmimą, 
Ginklų Fondui paaukojo 200 
litų.

— Kitais metais, spalių 
9 d., Vilniaus Vytauto D. 
gimnazijai sukaks 25 metai. 
Šiai sukakčiai paminėti jau 
dabar ruošiamasi.

— Pernai buvo apželdin
tas 9,130 hektarų miško plo
tas. 1934 m. buvo apželdinta 
— 2,791 ha, 1935 m. — 3,- 
257 ha, 1936 m. — 4,116 ha 
ir 1937 m. — 4,679 ha. Dau
giausia pernai apsėtos Joniš
kio, Baisiogalos, Kėdainių, 
Kuršėnų, Žalgirio, Mažeikių, 
Trakų, Šimonių, Šaukėnų ir 
Tytuvėnų miškų urėdijos.

— Pernai įsteigti 79 nauji 
javų valymo punktai ir da
bar iš viso veikia 321 tokie 
punktai. Punktus steigia že
mės ūkio kooperatyvai, savi
valdybės, jaunųjų ūkininkų 
rateliai ir atskiri ūkininkai. 
Žemės Ūkio Rūmai steigė
jams duoda 50 proc. mašinų 
vertės pašalpų.

— Kaune šalia geležinio 
tilto nuo Čiurlionies gatvės 
į Aleksotą statomas elektri
nis keltuvas, kuriuo per Ne
muną vienu sykiu bus gali
ma perkelti 250 žmonių arba 
12 vežimų. Keltuvas baigia
mas statyti gegužės 15 — 16 
d.

— Lietuvos patriotinės 
nuotaikos pakilimą vaizduo
ja gausingi pavyzdžiai iš 
kaimo, kaip ūkininkai ir jau
nimas aukoja Ginklų Fon
dui. Pav., tik dvi neturtingos 
Patamulšėlių ir Vainatrakio 
seniūnijos suaukojo 1,000 li
tų ir už juos nupirko Pane
munės šauliams ginklų. Ra
želių- pradžios mokyklos mo
kiniai laisvu laiku po pamo
kų ėjo į miškus medelių so
dinti ir visą uždarbį su savo 
santaupomis paaukojo Gin
klų Fondui. Ginklų įteikimo 
iškilmėse kalbėtojai vienin
gai pareiškė, kad krauju at
gautą nepriklausomybę lie
tuviai mokės garbingai išlai
kyti. Ginklų Fondo vajus tę
sis iki rugsėjo 8 d.

— Kauno miesto taryba 
nutarė statyti turizmo na
mus ir modernią pirtį. Turiz
mo namai kaštuos 400 tūkst. 
litų, pirtis 700 tūkst. litų. 
Be to, nutarta statyti plyti
nę, kuri pagamins per metus 
iki 3 milijonų plytų.

— Ministerių Taryba pri
ėmė ūkio porinio vežimo 
standartą, pagal kurį visoje 
Lietuvos teritorijoje ūkio 
poriniai vežimai (ratai) tu
rės būti dirbdinami vienodai 
ir būtinai geležinėmis aši
mis. Už naujų vežimų pasi- 
dirbdinimą bus duodamos 
pašalpos ir paskolos.

— Užnešta iš Vokietijos ir 
Lenkijos galvijų snukio ir 
nagų liga pernai buvo pasi
rodžiusi Alytaus, Kauno, 
Marijampolės, Mažeikių, Sei
nų, Tauragės, Trakų ir Vil
kaviškio apskrityse, ši liga

Lietuvos Paviljono Atidarymo Iškilmes
(Pradžia 1 psl.) 

pradėjo eksportuoti į užsie
nį savo žemės ūkio gami
nius, bet per 10 — 12 metų
— trumpą, palyginti, laiką
— tie gaminiai pasiekia toli
miausius pasaulio kraštus, 
o kas dar svarbiau — tie ga
miniai visur yra įvertinami 
kaipo aukščiausios rūšies.

Maža šalis nesidairė ap
linkui, nemėgdžiojo kitų, bet 
pati drąsiai ryžosi tokiems 
drąsiems darbams, kaip že
mės reforma; ji pirmutinė 
iš visų, neišskiriant ir dide
lių kaimynų, išėjo iš ją dėl 
infliacijos supusio ūkinio 
chaoso, įvesdama aukso va
liutą. Lietuvos litas iki šios 
dienos nėra numuštas ir ne
svyruoja. Amerikoje tie 
klausimai gal nėra opūs ir 
svarba tų dviejų veiksniiĮ ne 
visai suprantama. Vienok 
tie veiksniai mūsų valstybei 
padėjo iš karto stiprų pama
tą. Tolimesni svarbūs atlikti 
žygiai buvo sustiprinimas 
ūkininkų padėties, įkuriant 
valstybės kapitalo pagalba 
kelias bendroves, kurių dėka 
ir pradėtas bei išvystytas 
ne žaliavos, o aukštos koky
bės gaminių pavidale žemės 
ūkio produktų eksportas. 
Prieš pora metų padaryta 
pradžia nuosavam laivynui. 
Tie visi laimėjimai, kurie at
vaizduoti šioje parodoje, yra 
pasiekti tik atgautos nepri
klausomybės dėka — anks
tyvesnieji šeimininkai nebu
vo ir nebūtų tuo suintere
suoti.

Amerikos lietuviai parodė 
gyvą susidomėjimą šia pa-

rodą. Jų spauda prisideda 
parodą populiarizuojant, jų 
skaitlingos įvairių pakraipų 
organizacijos sudarė komite
tą rugs. 10 d. Lietuvos Die
nai ruošti. Tad to komiteto 
pirmininkui, redaktoriui J. 
Laučkai, ir perduodu toli
mesnį žodį.

Pasaulinės Parodos Lietu
vių Dienos Komiteto pirmi
ninkas Juozas B. Laučka pa
reiškė nuoširdžiausius svei
kinimus ir dėkingumą Lietu
vai, sutikusiai dalyvauti Pa
rodoje, atsiuntusiai savo 
žmonių darbo kūrinius, ku
riuose pilna nuoširdžiausių 
linkėjimų Amerikos lietu
viams. Savo žodį baigdamas, 
jis pareiškė, kad Lietuvos ir 
Amerikos lietuviai visada 
bus vienas kūnas, viena sie
la ir viena gyvastingai pla
kanti širdis.

Prieš Lietuvos ministerio 
Žadeikio kalbą Apreiškimo 
par. choras vėl meistriškai 
sudainavo dvi lietuviškas 
dainas.

Lietuvoje visiškai išnaikinta 
ir šiemet niekur nebepasiro
dė.

— Šį pavasarį turistinis 
judėjimas prasideda gana 
anksti. Kauną jau kasdien 
aplanko po keletą ekskursi
jų. Gegužės 21 — 24 d.d. jau 
užsirašė 70 suomių ekskursi
ja ir dvi latvių ekskursijos 
po 100 žmonių. Skelbiasi at
vykti ir didokas lenkų skai
čius. Iš Lietuvos daug eks
kursijų rengiasi sekminėms 
vykti į Vilnių.

— Rygos lietuvių pašalpos 
draugija, įkurta 1894 in., 
šiomis dienomis atšventė sa
vo 45 metų sukaktį. Ją įstei
gė atvykę Rygon išeiviai lie
tuviai darbininkai su tikslu 
šelpti savo narius ligos, ne
darbo ir nelaimės atveju.

— Lietuvos „Vaiko” drau
gija neseniai įsteigė naujus 
vaikų darželius šventojoje, 
Kretingoje, Gargžduose, 
Švėkšnoje, Tauragės Nau
miestyje, Sudarge, Kudirkos 
Naumiestyje, Vištytyje, 
Kapčiamiestyje, Merkinėje, 
Perlojoje, Pivašiūnuose, Ža-' 
sliuose, Jonavoje, Kėdainiuo
se, Baisogaloje ir Lapiuose.

— Šiuo metu Lietuvoje 
veikia 146 vaikų darželiai. 
Iš jų lietuviškų — 108, žy
diškų — 32, lenkiškų — 5 ir 
vokiškų — 1. Visuose vaikų 
darželiuose yra 5,404 vaikai, 
berniukų — 2,527 ir mergai
čių — 2,877. Lietuviškuose 
darželiuose yra 4,272 vai
kai, žydiškuose — 940, len
kiškuose — 192 ir vokiškuo
se — 10.

— Europos vyrų trečio
sioms krepšinio pirmeny
bėms, kurios įvyks gegužės 
21‘— 28 d.d. Kaune, jau bai
giama statyti didžiulė halė, 
kurioje bus 3,500 sėdimų ir 
6,000 stovimų vietų. Halė 
pasiliks Lietuvos sporto rei
kalams. Ji pastatyta Vytau
to kalne arti Kūno Kultūros 
Rūmų ir Sporto stadijonų.

Ministeris Žadeikis kalbė
jo lietuviškai ir angliškai. 
Čia duodamas jo kalbos, pa
sakytos lietuviškai, tekstas:
Brangūs viengenčiai iš 
Lietuvos ir iš Amerikos:

Štai, šiandien, Jums skel
biama maloni naujiena: 
Lietuva, Jūsų senoji Tėvynė, 
nūnai laisva respublika, 
New Yorko Pasaulinės Pa
rodos proga, atsiųsdama sa
vo sūnų ir dukterų pagamin
tus padarus, savo dvasinio ir 
fizinio pajėgumo vaisius, ta
rytum būtų pati čion atvy
kusi pas Jus svečiuose.

Žinoma, tai yra tik maža 
dalelė Lietuvos turtų, bet ir 
iš jų mokėsite pažinti ir su
prasti širdį - tos tautos, kuri 
pagimdė istorinės reikšmės 
didvyrius, kuri "davė mums 
Daukantą, Valančių, Basa
navičių, Kudirką, Maironį, 
Žemaitę ir knygnešių legijo
ną, kurie pramynė takus į 
tautos atgimimą, — išaugi
no daugelį taurių valstybės 
vyrų su pirmuoju ir dabar
tiniu Prezidentu Antanu 
Smetona priešaky, su gar
binga Lietuvos kariuomene, 
kuri yra laidas mūsų lais
vės ir nepriklausomybės.

Tat ateikite ir pasidžiau
kite kaip savo darbais, kaip 
savo kūriniais; tegu ateina 
Jūsų jaunimas, kad jis tėvų 
ir protėvių tradicijas ir pa
žintų ir pamylėtų. Jūs, mieli 
Amerikos lietuviai, esate ga
lingas ryšys tarp mažos 
Lietuvos ir galingos Ameri
kos.

Lietuvos vardu atidaryda
mas šį Parodos Skyrių, pa
reiškiu, kad šis Lietuvos ge
ros valios mostas tesudrūti- 
na lietuvių tarpusavį broliš
kumą, tepagilina Lietuvos ir 
Amerikos draugiškumą.

Lietuvos „vieningo darbo” 
Ministrų Tarybos Pirminin
kas, generolas Jonas Čer
nius, štai kokį pasveikinimą 
malonėjo atsiųsti:

„LIETUVOS SKYRIAUS 
TARPTAUTINĖJE NEW 
YORKO PARODOJE ATI
DARYMO PROGA, AMERI
KOS LIETUVIAMS SIUN
ČIU SAVO SVEIKINIMUS. 
TEBŪNA VISI LIETUVIAI 
VIENINGI IR TENEUŽ- 
MIRŠTA SAVO SENOSIOS 
TĖVYNĖS.

MINISTRAS 
PIRMININKAS ČERNIUS”,

Užbaigos žodį pasakė p-lė 
Avietėnaitė, reikšdama pa
dėką visiems iškilmių daly
viams. Apreiškimo par. cho
ras, muz. J. Jankaus vado
vaujamas, sugiedojo Ameri
kos ir Lietuvos himnus. Ap
reiškimo par. mokyklos ber
niukų ir mergaičių benas 
pagrojo smagių maršų. Pa
viljono durys tada atidary
tos visai publikai ir erdvios 
salės tuojau tirštai pripildy
tos už paviljono ribų lauku
sios kelių tūkstančių minios. 
Smagu ir jauku buvo daly
vauti siūbuojančioje minioje, 
kuri rodė didžiausio susido
mėjimo Lietuvos paviljono 
vidumi. Publiką dar linksmi
no Angelų Karalienės par. 
berniukų benas.

Dalyvių tarpe teko paste
bėti daug svečių ir iš toliau: 
kun. Ambotas iš Hartfordo, 
kun. dr. J. Starkus iš Maria- 
napolio kolegijos, grupės iš 
Bostono, Baltimorės, Phila- 
delphijos ir kitur, nekalbant 
jau apie New Jersey apylin
kių lietuvius. Iš Bostono bu
vo atvykę adv. Šalnienė, 
adv. Bagočius, „Darbininko” 
atstovas J. Kumpa, iš Chi- 
cagos „Naujienų” redakcijos 
narys Vaivada, neseniai at
vykęs „Lietuvos Žinių” ko
respondentas J. Jurginis ir 
kiti.

Šios savaitės pradžioje Pa
viljonas buvo laikinai užda
rytas, nes norėta atlikti visi 
įrengimo darbai, kurie nesu
skubti prieš atidarymo iškil
mes. Apie Paviljoną teko nu
girsti daugybės žmonių nuo
monių ir visos jos labai pa
lankios. Visi patenkinti Lie
tuvos Paviljonu. Kitame nu
meryje gal galėsime pasaky
ti, kas ir ką mano apie pa
viljoną.

Pasaulinės Parodos Lietu
vių Dienos Komitetas savo 
posėdyje gegužės 15 d. 
pareiškė didelio pasitenkini
mo Lietuvos Paviljonu ir nu
tarė pareikšti Lietuvos vy
riausybei padėką už dalyva
vimą Parodoje. Dėkingumo 
žodis nusiųstas ministeriui 
pirmininkui gen. Černiui te
legrama.

MIRĖ PROF. J. BLAŽYS

, Kaunas. — Balandžio 25 
d. Karo ligoninėje mirė Vy. 
tauto D. Universiteto pro- 
rektorius ir medicinos fe. 
kulteto nervų ir psichinių li
gų katedros vedėjas prof, 
Juozas Blažys. Jo mirties 
priežastis — staigus širdies 
smūgis. Prieš keletą dieną 
velionis krūtinėje pajuto tik 
nežymų skausmą.

A. a. prof. Juozas Blažys | 
gimė 1890 m. gegužės 2 d. į 
Šiaulių mieste, čia baigė I 
gimnaziją, o 1908 m. Petra
pilio univ-te pradėjo studi- I 
juoti gamtos mokslus. M 
m. perėjo į Petrapilio Karo 
Medicinos Akademiją, kurią 
1914 m. baigė gydytojo laip
sniu. Did. karo metu tam- 
vo rusų kariuomenėje, o 
1918 m. grįžo į Tėvynę. Pra
džioje dirbo Tauragės psi
chiatrinėje ligoninėje, vė
liau buvo jos direktorium, 
kartais eidamas ir apskr, 
gydytojo pareigas. 1924 m, 
buvo pakviestas į Aukštuo
sius Kursus Kaune, skaityti 
paskaitas nervų ir psichia
trinių ligų klausimais. Išau- ’ 
gus mūsų universitetui, šį 
kursą čia skaitė iki savo ne
tikėtos mirties. Nuo 1938 
m. gegužės mėn. buvo V. D. 
Universiteto prorektoriumi

Velionis prof. Juozas Bla
žys buvo žymus mokslinin
kas ir visuomenininkas; yra 
parašęs keletą knygų.

Kaunas (ELTA). — Per 
šeimos savaitę, kuri įvyko 
gegužės 7 — 14 d., apdova- . 
notos gausios šeimos Lietu
voje. Į savaitės ruošimo ko
miteto atsišaukimą atsiliepė 
500 šeimų, turinčių po 10 ir Į 
daugiau vaikų. Daugiausia 
gausingų šeimų rasta Kre
tingos, Šiaulių, Mažeikių ir 
Vilkaviškio apskrityse. Ko
mitetas rūpinasi, kad visos 

gausios šeimos Lietuvoje 
būtų atleistos nuo žemės, 
darbo pajamų ir kitų mokes
čių ir kad gautų papigini- 
mus, važiuojant geležinke
liais. Kaune neturtingų gau
sių šeimų naudai kelioms 
dienoms kavinėse pakeltos 
10 proc. kainos.

Steigiamas Kultūros Fondas
Kaunas. — Balandžio 20 

d. Švietimo ministerijoje į- 
vyko antras platesnio pobū
džio pasitarimas Kultūros 
Rūmų ir Kultūros Fondo 
steigimo reikalu. Pasitari
mui pirmininkavo švietimo 
ministerijos kultūros reika
lų departamento direktorius 
V. Soblys. Pasitarime daly
vavo Vytauto D. Universite
to, Lietuvių Rašytojų Drau
gijos, Lietuvių Žurnalistų 
S-gos, Lietuvos Dailininkų 
S-gos ir kt. organizacijų at
stovai.

Pirmiausia šiame pasitari
me buvo nusistatyta tartis 
Kultūros Fondo steigimo rei
kalu. Kultūros Rūmų steigi
mas atidėtas vėlesniam lai-

KASYKLAS SAUGO 
KARIUOMENĖ

Harlan, Ky. — Kentucky 
valst. anglies kasyklose kilo 
streikas, kuriam vadovauja 
angliakasių sąjunga. Kadan
gi kilo didelės riaušės, tad 
įsikišo valdžios įstaigos ir 
atsiuntė kariuomenę. Ang
liakasių sąjunga pareiškė 
griežtą protestą prieš ka
riuomenės atsiuntimą ir pa
reikalavo ją ko veikiausiai 
atšaukti. Streikuojančių dar
bininkų vadai reikalavo „už
daros dirbtuvės” teisių.
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do tuo tarpu nerišti su Kul
tūros Rūmų klausimu, o 
stengtis jį kuo greičiau j- 
steigti ir surasti lėšų, kad 
būtų galima skatinti ir plė
sti kultūrinį gyvenimą.

Minėtame pasitarime jau 
sudaryta komisija, kuri su
formuluos Kultūros Fondo 
sudarymo principą ir paruoš 
Kultūros Fondo įstatymą. į 
komisiją įeina: Humanitari
nių mokslų fakulteto deka
nas prof. M. Biržiška, adv. 
Z. Toliušis, dr. J. Grinius, 
rašytojų atstovas L. Dovy
dėnas ir žurnalistų atstovas 
J. Paleckis.

Toliau buvo svarstomas 
Kultūros Fondo tarybos su- Jfovo ma 
darymo klausimas. Nutarta, 
kad į tarybą įeitų meno ir 
visuomeninių organizacijų 
atstovai ir vyriausybės skir
ti atstovai. Tokios tarybos 
narių pareigos būtų garbės 
pareigos. Prie Kultūros Fon
do veiktų penkios sekcijos 
— meno, rašytojų, spaudos, 
muzikos ir scenos meno. 
Sekcijas sudarytų savo sri
čių žinovai ir jie įeitų į Kul
tūros Fondo tarybą.

Tikimasi, kad sudarytoji 
komisija artimiausiu laiku 
paruoš Kultūros Fondo tary
bos statutą ir Kultūros Fon
do įstatymą.
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Gegužės 19 d., 1939 m.

Surusinimo tikslais rusų 
valdžia buvo suskatusi už
darinėti katalikų bažnyčias, 
kai kurias jų paverčiant 
cerkvėmis. Vienur
jiems tas pavyko, tačiau 
Kražių įvykiai tokią rusini
mo politiką sustabdė. Tatai 
įvyko 1893 m.

Vilniaus general-guberna- 
torius Orževskis, pravoslavi- 
ją priėmęs lenkas, norėda
mas rusų carui įsiteikti, įsa
kė tuolaikiniam Kauno gu
bernatoriui vokiečiui Klin- 
genbergui uždaryti gražią 
istorišką mūrinę Kražių baž
nyčią. Žemaičiai rašė prašy
mus, maldavo caro ir carie- 
nės ir kitų aukštų pareigū
nų, bet niekas negelbėjo. Ir 
tuomet ne tik vieni kražie- 
čiai, bet beveik visa Žemai
tija nutarė stoti į kovą ir 
bažnyčią uždaryti neleisti. 
Apie tas kruvinas ir didvy
riškas kovas anuo laiku ra
šė viso pasaulio spauda. 
Pernai rašytojas Jonas Mar
cinkevičius parašė apie Kra
žių įvykius dviejų tomų gra
žų romaną „Kražių skerdy
nės”, už kurį laimėjo katali
kiškos visuomenės (KVC) 
2000 litų literatūros premi
ją. Kražių įvykiai tada ir 
Amerikoje buvo garsūs; ke
letas dalyvių ir jų artimųjų 
yra net užjūrin pabėgusių. 
Įdomu dabar patirti įspūdžių 
ir pasikalbėti su dar užsili
kusiais Kražių didvyriais se
neliais.

Rodos, mažai kuo skiriasi 
Kražiai nuo kitų Lietuvos 
vietų. Ir gamta tokia pati, 
ir upelis, ir bažnyčia, tačiau 
jau įvažiavus į miestelį, pa
mačius gražų ąžuolyną, tuo
jau sukyla širdyje, kažkas 
nepaprasta. O dar nepapras- 
tesni tie žmonės: ramūs, 
tarp savęs nesivaidiją, vai
šingi ir gyvena savo didžią
ja praeitim, kaip niekur ki
tur Lietuvoje. Pirmiausia te
ko sutikti visai pražilusį se
nelį Urboną, Kražių skerdy
nių dalyvį. O jis prisiminė 
tą įvykį:

— Kai mus jau du šimtai 
kazokų, su arkliais įjojusių į 
bažnyčią, išvaikė, tai pen
kiasdešimt kazokų jodinėjo 
po miestelį, gaudė bizūnais, 
kalavijais paženklintus žmo-

šešias savaites išgulėjau 
vienoj Honolulu ligoninėj ir 
išėjau iš jos visiškai suny
kęs.

Iš ligoninės leidausi į uos
to kontorą, bet čia man pa
sakė, kad uoste jokio darbo 
nėra; svyruodamas išėjau iš 
kontoros, tarpdury susiti
kau su Džemsu Kalderiu, ku
rio nebuvau matęs kokia de
šimt metų.

— Atsiprašau! — tariau 
iš pradžių nepažindamas, bet 
jis pagavo mane už skverno 
ir toliau neleido.

— Ne taip jau platus pa
saulis, Grigaliau, kaip rodo
si, — kalbėjo jis. — Gaila 
tavęs, drauguži, išdžiūvai, 
kaip griaučiai. Menkas biz
nis, a?

— Koks čia biznis, — at
sakiau jam, — vaikštau be 
darbo. Ar negalėtum man 
suteikti kokio nors darbelio? 
Daug aš nenoriu.

— Čia nepatogu kalbėtis, 
— tarė Kelderis. — Eikime 
geriau į viešbutį ir ten aš 
tau kai ką papasakosiu.

Po pietų kai mudu sėdėjo
me verandoje, jis štai ką 
man papasakojo:

nes ir varė pas gubernato
rių. Ties Kražante būrys ka
zokų pasivijo bebėgančius, 
bet šie puolė į vandenį, plau
kė, klampojo, nors vanduo 
buvo ledeliu apsiklojęs. Iš 
kai kurių trobų net pro lan
gus mėtė pusgyves moteris 
ir vaikus. Ties bažnyčia bu
vo surinkti 225 basliai ir 
vėzdai, kurie dar labiau ka
zokus bei žandarus suerzino. 
Ir jie nesigailėjo net mirš
tančiųjų. Prie valsčiaus jau 
buvo suvaryta apie 400 žmo
nių. Moterys vaitojo, vyrai 
dantis grieždami laukė savo 
likimo. Kai mus nuvedė prie 
valsčiaus namų, išėjo guber
natorius ir žandarmerijos 
rotmistras. „Prisipažinkite 
kiekvienas atskirai” ,rūsčiai 
sugirgždėjo gubernatoriaus 
balsas. Visi tylėjo. „Prisipa
žinkite bent tie. kuriuos aš 
pažįstu”. Tyla. Tik kojos su
kaukšėjo, nosys sušnypštė. 
„Tu dalyvavai metieže?” 
— pirmiau kreipėsi guber
natorius į Žutautą. „Aš bu
vau bažnyčioje”, atsakė jis. 
„Bažnyčioje? O ar aš nelie
piau jums išeiti? Na, pažinsi 
dabar, kad esu gubernato
rius. Veskite į vidų — po. 
dvidešimt!” „Klausau”, atsi- v
liepė keletas stražnikų. „Ir 
moterys drauge, tegu pama
to, kai vyrai bizūnų gaus”. 
Gubernatorius įėjo į vidų 
Jau buvo atvykęs Raseinių 
apskrities gydytojas Vasi- 
lenka ir kiti vyresnieji lau
kė. „Krėskite jiems bizūnų! 
Bizūnų, kiek lenda!” — su
šuko gubernatorius šelte šėl
damas. Šonuose buvo pasta
tyti suolai, kertėje stovėjo 
pulkelis moterų, dešinėje vy
rai. Kazokai su stražnikais 
laikė bizūnus rankose, lauk
dami įsakymo.

Stražnikų laikomą guldy
davo ant suolo, nuogai nu
rengdavo, surišdavo kojas 
ir krėsdavo po 15, po 30, o 
kai kuriems net po 60 bizū
nų.

— Kalba, kad pats guber
natorius skaičiavo kirčius?

— O kaipgi, skaičiavo ir 
vis šaukė: ar dabar pripa
žįsti gubernatoriaus valdžią?

Atsimenu, kaip mano kai
mynas Rimgaila, dabar jau 
a. a. miręs, priėjo prie suo-

lo sugniaužęs kumštis. „Be
ne šitas su spragilu švais
tės?” — paklausė guberna
torius isprauniką Vichmaną. 
„Rodos, jis”. „Pas ausį vei
das perkirstas, tas pats. 
Duoti tam valkatai penkias
dešimt bizūnų”. Puolė prie 
Rimgailos stražnikai, užlau
žė ant nugaros rankas ir 
parmetė ant suolo. Rimgai
la pokštelėjo kakta į lentą, 
kaip į akmenį. Vienas smū
gis, kitas, trečias, dešimtas. 
Aptemo galvoje, suzvimbė. 
Skausmas toks pašėlęs, tar
tum sveikus dantis traukio
tų, sukaustė Rimgailą bema
tant. Jis nešaukė, tik aičiojo 
tyliai, dusliai, purtėsi ištrūk
ti. Gavęs dvidešimtą apalpo. 
Gydytojas, pačiupinėjęs pul
są, mostelėjo ranka. „Apsi
meta. Galite dar krėsti”. 
„Dar dvidešimt!” „Jūsų vir
šenybe, jau kaulai”. „Dary
kite, kas įsakyta!” — pri
puolė gubernatorius ir su
skaičiavęs dvidešimt čakšte- 
lėjimų į kruviną mėsą, įsakė 
Rimgailą nuvesti į kampą. 
Moterys suklykė, puolė a at 
kelių, ties rankas į guberna
torių. Jis siuto, siuto lyg 
laukinis azijatas, be ma
žiaus© gailesčio.

— Kalba, kad ir nėščias 
moteris mušė?

— Ką tie azijatai žiūrės. 
Alužienė nuo Šiaulių, kampi
ninkė, klykė, žegnojosi, slin
ko keliais prie gubernato
riaus, rodė esanti nėščia. 
Klingenbergas tik trypė ko
jomis, o į kazokus laide pik
tus žvilgsnius. „Nieko, ma- 
tuška, greičiau gimdysi”, 
nutvėrė ją plakikai ir užver
tė ant kruvino suolo. O mo
terys cypė, o šaukės visų 
šventųjų! Dvidešimt vieną 
bizūną gavusi, žnektelėjo ant 

nešvarios putos 
pro sukąstus, 

dantis.
senelis Urbonas

grindų "ir 
ėmė sunktis 
girgždančius

Ilgai dar
pasakojo tokių graudžių da
lykų.

— Ar daug jūsų buvo 
areštuotų ir teisiamų? — pa
galiau paklausiau.

— Berods, šimtas dvylika.
— Ar sunkiom bausmėm 

nubaudė?
— Vienus po 10 metų, ki

tus į Tobolsk© guberniją, o 
kitus ir lengviau. Ponai kal
bėjo, kad pats Danijos kara-

Lietuvos kariuomenės pulko kareivinės, pačių kareivių išpuoštais vaizdais ir įspūdin
gais šūkiais.

Nelabai seniai vienas apsi
švietęs bruzdelninkas pa
klaustas, kodėl jis daugiau 
prijaučia kitų srovių lietu
viams, pats būdamas katali
kas, nežinojo kaip atsaky
ti ; pasisakė, kad nei jis pats 
tikrai nežinąs, dėl ko taip 
darąs.

Gaila, kad daug mūsų lie
tuvių, kurie, rodosi, turėtų 
jau suprasti, ką darą, nei 
nepajunta, kaip pakliūva 
laisvamanių ar komunistų

liūs už mus užsistojo.
— Sunkiaij tur būt, dabar 

gyvenat senatvėje?
— Žemėje vis ne danguje. 

Diena sunkesnė, diena leng
vesnė, — šyptelėjo senelis. 
— Bet tik nepalyginsi, kaip 
anksčiau gyvenom. Rodos, 
nė peklos knygose nėra tiek 
prirašyta, kiek mes nuo rus- 
kio iškentėjom. Bet nepasi- 
davėm, ir laimėjom. Dar, 
ačiū Dievui, pusbrolį, kuris 
Kražių skerdynėse dalyvavo, 
Amerikoje turiu. Kokį dolerį 
kada atsiunčia...

VDV.

pramogose, nukreiptose 
prieš lietuvių katalikų rei
kalus. Jie net laiko sau gar
be pasirodyti tiems, kurie jų 
įsitikinimus dažnai niekina. 
Ir taip po truputį mūsų ka
talikai, vadinami „bruzdel- 
ninkai” pasijunta per „dide
li” dalyvauti katalikų pra
mogose, jas aplenkia ir, 
galop, atsisako nuo katalikų 
veikimo, kartais vien dėl to, 
kad katalikai jų veikimo ne
iškelia aikštėn, jų nepager
bia. Tokių „savymeilių” lie
tuviai katalikai daug turi, 
ypač tarpe profesijonalų, 
kurie tuojau pavirsta „dides
niais” ir atsisako ne tik da
lyvauti katalikų tarpe, bet 
net ir nuo tikybos atšalsta.

Kita, pas- lietuvius vis dar 
ta senoji, rusų ar senovės 
lenkų baudžiavos laikų ver
gijos dvasia viešpatauja. 
Lietuvis tarp savųjų kalnus 
griauna, gi tarp kitataučių 
nei šiaudo pakelti neįsten
gia. Čia turiu dėmesy tuos, 
kurie savo parengimais ne
patenkinti; jiems ar tai mu
zikantai, ar tai pramogų ve
dėjai nepatinka, ar net lie

tuviška publika; bet jeigu 
toks „gudruolis” pakliūva 
kurs pas kitataučius, tai jam 
viskas ko geriausiai, nors 
ten būtų ir prasčiausia.

Arba
laisvamaniai 
kokius 
žiūrėk, 
katalikai
bus tiesioginiu ar netiesio
giniu būdu pašiepiami, kaip 
Kristaus išpažintojai — ka
talikai. Lyg tos kvailos žu
velės, gaudo įmestą meške
rę, kol galop lieka sugauti 
— suvilioti; jei susipranta, 
kad yra klaidų padarę, tai 
dar sugrįžta į gerą taką, 
bet jei „ožys” neleidžia, tai 
ir palieka svetimų sekėju.

Šiemet New Yorko Apy
linkei Lietuvių Diena bus 
liepos 4 d., antradienį, Klas
čiaus parke. Visi žino, ko
kiam tikslui ji yra rengia
ma, visi nori, kad ji pasi
sektų, bet dauguma geriau 
kitur nuvyksta, nei pas sa
vuosius, manydami, kad ir 
be jų bus daug. O daug yra 
tokių galvoto jų! Susirinki
muose nutariama dalyvauti, 
gi dauguma tų, kurie bal
suojant kelia rankas už da

lyvavimą ir patys nepasiro
do. Argi tai negėda!

Taigi, reikėtų jau bent 
šiemet susiprasti ir Apylin
kės Lietuvių Dienoje visiems 
kaip vienam dalyvauti. Lai 
svetimi rūpinasi savo reika
lais, o mes su savaisiais ir 
savimi, savo idėjos žmonė
mis, savo broliais Kristuje.

Gėda pasakyti, kad Brook- 
lyne ir apylinkėje, turint 
apie 40,000 lietuvių katalikų, 
Lietuvių Dienoje suvažiuoja 
jų vos apie 2,000 ar kiek 
daugiau. Kur kiti? Negi jie. 
ir šiemet bus „atšalę” rem
ti savo gražius darbus?

Laikas jau, laikas susipra
sti ir daugiau savimi pasiti
kėti, daugiau savo idėją — 
tikybą gerbti ir ją ginti. 
Ginti ir skleisti ją turime 
gera spauda, gyvu žodžiu, 
dalyvaudami pramogose, ku
rių pelnas eina katalikų 
spaudai ir jai platinti.

Šiemet Lietuvių Diena iš 
eilės dešimta, lai būna viena 
sėkmingiausi. Lai visi kata
likai nepraleidžia tos dienos 
neatsilankę ir neparodę, kad 
jie susipratę lietuviai kata
likai, gerai žiną katalikų 
spaudos vertę. Visi dalyvau
kime Lietuvių Dienoje liepos 
4 d. Klasčiaus parke. lėlius.

Kaunas. — J. Amerikos 
Valstybių pasiuntinybė Lie
tuvoje skelbia, kad dabar 
jau yra pakankamai asme
nų, gimusių Lietuvoje, užsi
registravusių gauti į Ameri
ką imigracijos vizas, užpil
dyti Lietuvos kvotą daugiau 
negu sekantiems penkeriems 
metams. Todėl po šių metų 
kovo 31 d. naujų registraci
jų nepriima. 'Bus paskelbta 
atskirai, kada vėl bus regis
truojama.

Tie asmenys, kurie jau y- 
ra užsiregistravę gauti imi
gracijos vizas, gaus praneši
mą laišku, kai ateis jų eilė 
laukiančiųjų kvotos sąraše. 
Dėl to asmenys, atėję į pa
siuntinybę teirautis apie 
imigracijos vizas, išskiriant 
tuos, kurie turės laišką iš 
pasiuntinybės, nebus pri
imami. Prašymai gauti laiki
nas turistines vizas ir toliau 
bus priimami.

|kaip po to pro duris išsikišo mą, kad tik kas jam grąžin- 
I kažkokios pilnos rankos ir 
griebė jį už gerklės.

„Kai jį iškėlė, jis jau bu
vo negyvas, tačiau be jokių 
prievartos žymių.

„Tada vadovas paklausė, 
ar nori dar kas į vandenį nu- 
sileisti, kas kartas didinda-i ’
,mas atlyginimą lig tol, kol 
susirado norįs. Pririšę jį ant 
virvės nuleido.

„Draugai matė, kaip jis į- 
ėjo į kajutę, bet beveik tuo 
pat metu truktelėjo signali
nę virvę. Aštuoni tvirti vy
rai per didelį vargą ištraukė 
jį iš kajutės, bet stebėtina! 
Jį laikė didelės rankos, ke
liais linkiais apkabinusios, 
lyg tą lėlę, kuri būtų iš sku
durų suvyniota. Paskiau toji 
baisenybė jį paleido ir vyrai 
skubiai jį išvilko į paviršių 
su išverstomis į viršų aki
mis. To pakako čia buvu
siems, nė vienas iš jų neno
rėjo ilgiau pasilikti toje vie
toje: jie tiki, kad jūros dug
nas knibžda pilnas piktų 
dvasių; po to keliom valan
dėlėm praslinkus škūna, iš
kėlusi visas bures, iš lagū
nos išplaukė.

„Kadangi salose ligi šiam
laikui dar viskas neina ge- kad žiūrint žolių ir varledė- 
rai, tai tautelės vadas sutin- žiu, kurios ištisai dengia 

juos kažkoks pirklys tik po i kaip jis iššoko iš kajutės ir kąs duoti bet kokį atlygini- škūną, aiškiai buvo matyti

„Prieš dvidešimt metų at
gal, vienoj saloj, kurių tiek 
daug yra šalia laivų kelio — 
„Pagalbos sala” ją vadina
me, — stovėjo iš akmens iš
kalta statula. Tokių statulų 
daug pasitaiko pietų jūrų 
salose. Garbė tos Aitu (sta
tulos) buvo didi, o to krašto 
pranašautojas skelbė, kad, 
jei statula kokiu nors būdu 
žūtų, arba ją kas nors pa
vogtų, tai ištiks baisi nelai
mė salą, karalių ir net patį 
vagį.

„Šis garsas pasiekė seną 
misijonierių Aireną, kuris 
tada turėjo darbui plačią 
dirvą Ramiajam vandenyne. 
Jis netikėjo jokiems „burti
ninkų” pranašavimams ir, 
kadangi jis prie karaliaus 
norėjo įsteigti misijų stotį, 
tai jis ir užkliuvo šito daly
kėlio.

„Tačiau reikia manyti, kad 
pranašautojai kalbėjo ne 
šiaip sau, nes Airenas ir jo 
laivas „Misijos” — per aud
rą nuskendo netoli „Pagal
bos salos” ir tik vienam vie
nuoliui ir dviem kanakams, 
kurie buvo ant jo laivo, pa
vyko pasiekti krantą, kur

I dviejų savaičių rado. Tuo 
laiku kažkur dingo Aitu, o 
kartu su ja ir salos laimė. 
Iš pradžių mirė karalius, 
paskiau sumažėjo kopros 
kiekis, kurios pirkliai ieško
dami plaukiojo iš uosto į uo
stą senais žvejų laivais; juo 
toliau, tuo viskas dar la
biau blogėjo.

„Praslinko tokių nepasise
kimų dveji metai ir naujas 
karalius sušaukė pasitari
mą, kuriame buvo nutarta 
išimti iš vandens gelmių Ai
tą ir pastatyti į pirmykštę 
jos vietą. Gavę reikiamų ži
nių iš kanakų, kurie buvo 
užtikę jūroj nuskandintą Ai
tu, tuojau leistasi į kelionę.

„Nuskendęs laivas rastas 
gana gerame stovy. „Misi
jos” nuskendo nepakrypus 
ir taip pat stovėjo nugrimz
dus kilium žemyn, kokių še
šiasdešimties pėdų gilumoj. 
Aitu stovėjo laivo užpakaly, 
kur didžiojo stiebo kajutėj 
ir pro atviras duris ją ten 
pamatė naras; ji ten stovė
dama šypsojosi, matyt, buvo 
patenkinta savo rūmu. Kuo
met naras nusileido antrą 
kartą su virve, norėdamas 
jos galą pririšti prie Aitu, 
kad paskiau iškėlus į viršų, 
tai valtyje buvę pamatė,

tų Aitu. Tai tokiame stovyje 
dabar yra visas reikalas, — 
pasakojo Kalderis, trenkęs 
kumštimi į stalą, — ir aš 
pradedu abejingai žiūrėti 
dėl šito dalyko išgelbėjimo. 
Aš pasamdžiau užtektinai 
kanakų, bet šios rūšies žai
dimui tarp jų neatsiras nė 
vieno bent dolerio verto ir 
tik dėl to man reikalingas 
žmogus, kuris kaip reikia 
pasiimtų juos į savo žinią. 
Jei tamstai tas pasirodys 
tinkama, tai nors šiandien 
gali su manimi ten vykti...”

Prie dviejų vyno stiklų 
mudu su Kalderiu padarėm 
sutartį ir aš tiesiai leidausi 
į laivą.

Kalderis nežinodavo nuo
vargio, jei imdavosi kokio 
nors darbo, ir dėl to pra
slinkus trim savaitėm, su
laukę nakties išplaukėm iš 
uosto ir, praplaukę kanalą, 
atsidūrėm atviroj jūroj.

Štai, pagaliau, po pačia 
mūsų laivo nosimi, šimto 
pėdų atstumo j juoduoja ne
laimingos „Misijos” kontū
rai. Čia vanduo tiek tyras,

ir užrašas, kuris buvo bal-’ 
tas, bet dabar visai pasida
ręs pilkas. Už didžiojo stie
bo buvo kajutė, kurioje sto
vėjo Aitu. Durys buvo tiek 
plačiai atidarytos, kad ro
dėsi visai nesunku būtų į 
ten įeiti ir pasiimti statulą. 
Tačiau mes, prisiklausę įvai
rių pasakojimų, prieš norą 
jautėme kažkokią baimę, 
žiūrėdami į mėlyną vandens 
gelmę.

— Klausyk, drauguži,
— šnabždėjo man Kalderis,
— geriau bus paleidus dar
ban juodukus... Ši vieta lyg 
užkerėta ir apskritai jaučia
ma čia kažkas negera...

Visų pirma reikėjo nu
braižyti žuvusio laivo planas 
ir ištirti srovių tekėjimas. 
Paskiau mes nuleidome valtį 
ir pririšę ją prie laivo atve- 
dėm ties ta vieta, kur buvo 
nuskendusio laivo ieškomoji 
kajutė. Valty buvo Kalderis, 
aš, karaliaus į salą dar ne
įleidžiamas vienuolis, ir sep
tynetas kanakų.

— Kamanas bijo, tai tie
sa, — tyliai pasakiau Kalde- 
riui, rodydamas į milžiną 
kanaką, kuris tupėjo susi
lenkęs pačiame valties prie
ky; veidas jo pasidarė pilkas 
ir kas kartas jis nervingai 
laižė savo lūpas.

— Kamanai, eikš! — pra
bilo Kalderis nevisai tvirtu 
balsu.

— Kas tau yra?
— Man baisu darosi! — 

atsakė Kamanas. — Aš nei
siu į vandenį.

Kalderis išsiėmė piniginę, 
išbėrė iš jos pinigus ir čia 
pat Kamanui bežiūrint at
skaitė septyniasdešimt ame
rikoniškų ir dvidešimt du či- 
liškus dolerius.

— Žiūrėk, Kamanai, — ta
rė jis. — Gausi penkiasde
šimt dolerių, jei tiksliai nu
rodys!, kur Aitu stovi ir 
šimtą, jei užriši jai virvę ir 
ištrauksi.

Kanakas nejudėjo iš vie
tos.

— Gerai!
Kalderis.

— Eik po šimtą kalakutų! 
Nė vieno pinigo daugiau ne
gausi, — ir įsidėjo piniginę 
į kišenę.

— Palauk, šeimininke! — 
prakalbėjo kanakas. — Te
gul bus taip, kaip tu nori!

(Bus daugiau)

— Kauno miesto batsiu
viai nutarė susiorganizuoti į 
draugiją savo reikalams rū
pinti. Neseniai susiorganiza
vo spaustuvių darbininkai.
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Leosklte perstatyti jums 
Valiausių Pavasarinių Madų 

Vyriškas Skrybėles Ir Reikmenis.

Mes laikome visą eilę

STETSONO SKRYBĖLIŲ IR 
MANHATTAN MARŠKINIŲ 

taipgi didelis pasirinkimas puikių 
vyriškų reikmenų.

Užeikite ir pasirinkite sau naujus 
Velykoms aprėdalus.

Asmeniško Patarnavimo Krautuvė

JACK LEVY
679 Grand St., Brooklyn

netoli Manhattan Ave. Tel. EVergreen 7-3958

Gegužės 19 d., 1939 m.

IŠ TOLIAU IR Iš TOLI
PHILADELPHIA, PA.

Vokiečiams Klaipėdą už
imant, dvidešimt tūkstančių 
lietuvių su šeimynomis turė
jo skubiai bėgti, palikdami 
savo namus, ūkius ir kitokį 
turtą. Dabar tie pabėgėliai, 
neturėdami lėšų naujam gy
venime, su širdgėla kreipiasi 
į visus brolius lietuvius, 
ypač amerikiečius, piniginės 
pagalbos. Lietuva visakerio- 
pai jiems gelbsti, bet ir mes, 
amerikiečiai, prisidėkime.

Kaip matome spaudoje, 
kitų kolonijų lietuviai be 
skirtumo pažiūrų, skubiai ir 
gausiai tam tikslui aukoja. 
Ir mes išklausykime nu
skriaustųjų maldavimo. Tuo 
svarbiu tikslu trečiadienį, 
birželio 7 d., 7:30 vai. vak., 
įvyks prakalbos Lietuvių 
Tautinėje salėje, 928 E. Mo- 
yamensing Avė. Kviečiamas 
Lietuvos konsulas ir kiti žy-, 
mūs kalbėtojai, kurie paaiš
kins reikalo svarbumą.

Gerbiamieji, supraskime 
dalyką rimtai. Juk žinome, 
kad mūsų brolių ir sesių ne
šelps kaimynai, kurie tyko 
dar ' labiau juos pavergti. 
Kurie dirbame, paaukokime 
vienos dienos uždarbį. Drau
gijos prašomos paskirti 
stambesnes aukas tam tiks
lui. Už aukas bus išduoti pa
kvitavimai ir aukojusių var
dai paskelbti spaudoje. Vi
sos surinktos aukos bus tuo
jau išsiųstos per Lietuvos 
Konsulatą.

Šias prakalbas ir aukų 
rinkimą rengia Lietuvių Biz
nierių ir Profesionalų Sąry
šio paskirta komisija (gegu
žės 4 d. susirinkime) iš šių 
patikimų narių: J. B. Tribu
tes, dr. G. Gudze, 
kis, K. Dalbukas, 
navičia, F. Pūkas 
dauskas. Jei kas

Šiomis dienomis mūsų 
mieste žmonės labai suvar
ginti depresijos, bet nenusto
ja vilties, darbuojasi lietuvių 
gerovei. Daug kalbama apie 
pasaulinę parodą New Yor
ke. Daugelis organizacijų 
ruošiasi, pardavinėja Lietu
vių Dienos ženklelius ir ban
do įvairiais būdais sukelti 
kapitalo pagelbėti Lietuvių 
Dienos rengėjams ir kad pa
tys galėtų dalyvauti Lietu
vių Dienoje.

Neseniai mirė du žymūs 
lietuviai. Mykolas Krugelis, 
50 metų, po ilgos širdies li
gos mirė gegužės 6 d. Velio
nis buvo vienas žymesnių 
Waterburio lietuvių biznie
rių, priklausė prie kelių 
draugijų, klubų. Amerikoje 
išgyveno 36 metus. Jieva 
Aleksaitytė, 41 metų am
žiaus, po trumpos tulžies li
gos, mirė gegužės 7 d. Buvo 
uoli veikėja katalikiškose 
organizacijose, daug pasi
darbavusi šv. Juozapo para
pijos reikaluose. Laidotuvės 
įvyko gegužės 10 d.

pradėsime vakarais 7:30 vai 
iš WATR stoties (dial 130).

M. J. C.

Padėka studentams
Neturėdama greitesnės 

progos studentų kuopos jau
nuoliams pasiųsti padėką už 
gražią programą motinoms 
pagerbti, kurią išpildė 
iš WATR stoties, siunčiu 
padėką per „Ameriką”. Jūsų 
toks gražus lietuviškumas ir 
patrijotizmas sugraudina ne 
vieną, klausiusį malonių žo
džių, skirtų motinėlėms. 
Gražiai skambėjo jūsų kal
bos oro bangomis taip, kaip 
Kauno žavingi varpai ir ju
dino jausmus ir širdis moti
nų meilei. Lai Dievas jums 
oadeda, brangūs jaunuoliai, 
savo darbais vis žengti pir
myn.

Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHAWKOHIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street, 
Harrison, N. J.

Lietuvių Darbininkų 
jungos 5 kp. smarkiai 
šiasi LDS. Conn, apskrities 
suvažiavimui, kuris įvyks 
gegužės 21 d. Waterbury. 
Labai apgailestaujama, kad 
tą pačią dieną įvyksta Mote
rų Sąjungos 33 kp. pramoga 
New Haven, Conn., kur dau
gelis waterburieciu buvo pa
sižadėję dalyvauti, o dabar 
nebus galima. 1

Lietuvių Vaizbos Butas 
ruošiasi pagerbti lietuvius 
studentus ir suteiks $5.00 
dovaną vienam moksleiviui 
iš kiekvienos aukštesnės mo
kyklos (high school) už auk
ščiausią pažymį moksle. Šv. 
Juozapo par. pradžios mo
kyklos dviem mokiniam 
duos po $2.50. Pramoga į- 
vyks birželio 24 d., 43 Green 
g-vės salėje. L.V.B. radijo 
pusvalandis bus pakeistas iš 
sekmadienio 2 vai. popiet į 
ketvirtadienio vakarus nuo 
7:30 iki 8 vai. Gegužės 25 d.

Nepamainoma Atsakomybė
Mes Egzaminuojame Akis ir Išrašome Receptą, 

Suprojektuojame, Pagaminame ir Pritaikome Aki
nius, kada tik reikalinga.

Mes pataisėme akis virš 500 Gydytojų ir Profe
sionalų žmonių, lygiai kaip ir jų šeimoms ir pa
cientams.

Drs. Schonger & Stenger
OPTOMETRISTS

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

Mūsų mieste yra apsigy
venusių nemažai lietuvių. 
Turim savo gražią bažnyčią 
ir salę pasilinksminimams ir 
susirinkimams. Čia klebo
nauja kun. Motiejus Pankus, 
kuris yra geras šeiminin
kas, sumanus tvarkytojas 
parapijos reikalų. Karo me
tu čia turėjom gražų skaičių 
darbuotojų, bet vieni išva
žiavo į Lietuvą, kiti į kitus 
miestus, kiti mirė. Na, yra 
ir tokių, kurie pavargo ir 
pasitraukė iš viso veikimo. 
Tokiu būdu dabar pasiliko 
mažas skaičius darbuotojų. 
Bet galima pasakyti, kad ir 
mes, mažam miestelyje, tu
rim pasigirti viena darbuo
toja, kuri nuo mažų dienų 
dirba visokiuose darbuose ir 
nenuvargsta, ir nepasitrau
kia iš veikimo. Tai mūsų p-lė 
Marijona Jokūbaitė. Ji ne 

rvien dirba tarp mūsų miesto 
lietuvių, bet ir apskritims, ir 
Moterų Sąjungai.

Dievas davė jai puikią iš
kalbą. Ji yra pasakiusi pra
kalbas beveik visuose dides
niuose lietuvių apgyventuose 
miestuose, kada buvo parda
vinėjami Lietuvos paskolos 
bonai. Ji yra tikra patrijotė. 
Nors yra maža iš Lietuvos 
atvežta, čia užaugus ir mok
slus ėjusi, kad ir sunkiausiai 
jai tenka dirbti, ji nerūgoja, 
su visais žmonėmis manda
giai elgiasi. Ji savo jėgomis 
palaiko korespondencijas ka
talikiškuose laikraščiuose iš 
mūsų miesto; ji per 12 metų 
buvo Kat. Susivienijimo 116 
kuopos raštininke ir savo 
darbą šauniai atliko. Ji pui
kiai vaidina ir ruošia veika
lus, pamoko kitus. Kada bū
na didelės, pramogos, ji visa
da užima vedėjos vietą. Kaip 
vienas žmogus išsitarė, sun
ku būtų atrasti kitą tokią 
lietuvaitę, kuri būtų tiek pa
sidarbavusi Lietuvai ir kata
likiškoms draugijoms. Rei
kėtų, kaip sakoma, jaučio 
odos, aprašyti jos visus dar
bus. Aš čia tik paviršutiniai 
paminėjau, kad parodyčiau 
kitų miestų lieuviams, kad 
ir mes turim kuo pasigirti.

Kitas didelis darbuotojas 
yra Vladas Norkūnas, kuris 
daug dirba draugijoms, Lie
tuvai ir parapijai. Kitą kar
tą parašysiu daugiau apie 
mūsų gerus darbuotojus.

Nauja Koresp.

— Gegužės 14 d., 8:30 vai. 
ryte lietuvių šv. Alfonso 
bažnyčioje per mišias labai 
iškilmingai paminėta Moti
nos diena, pilnutėlė buvo 
bažnyčia žmonių. Visi buvo 
pasipuošę gėlėmis savo krū-

tines, visi ėjo prie Komuni-| 
jos. Du kunigai ilgai darba
vosi, iki išdalino Komuniją. 
Buvo malonu, kad pirmoj ei
lėje prie grotelių suklaupė 6 
asmenys, buvę katalikai, ku
rie, naujai apkrikštyti, pri
ėmė pirmą sykį Komuniją. 
Kun. dr. L. J. Mendeliui di
dis džiaugsmas, kai per Sek
mines naujų katalikų gausų 
būrį nusives į Katedrą pri
imti Sutvirtinimo Sakramen
tą. šie nauji katalikai sura
do tikrą Jėzaus Bažnyčią 
per Stebuklingo Medaliko 
novenas.

— Gegužės 11 d. Draigino 
dirbtuvėje, pakilus didžiam 
vėjui, įversti du langai į vi
dų; langas, geležiniais rė
mais, atsisukęs kampu, krito 
išilgai siauro staliuko; net 
colinė lenta sulūžo į kelias 
vietas. Prie staliuko dirbo 
lietuvės moterys. Jei langas 
būtų nepakrypęs kampu, tai 
būtų dviem moterim tekę į 
galvas. Vis dėlto angelas 
sargas nelaimėse pagelbsti, 
tad naudinga atsiminti jį 
savo maldose.

— Autobusas užmušė lie
tuvį Vincą Montvilą; netoli 
gyveno nuo nelaimės vietos 
su šeima; turėjo gražų na
mą, kelis sklypus žemės ir 
nemažą vyšnių sodelį. Nelai
mė įvyko gegužės 11 d. nak
tį, nuvežtas šv. Juozapo ligo
ninėn už kelių minučių mirė. 
Buvo sveikas žmogus, apie 
52 metų amž. Kilęs iš Liud
vinavo parapijos, dirbo prie 
prosinimo švarkų; palaido
tas iš šv. Alfonso liet, baž
nyčios. J. K.

Švč. Trejybės lietuvių baž
nyčioje gegužės 21 d. mišio- 
mis pradedamos vienos sa
vaitės misijos, kurios baig
sis su 40 valandų atlaidais 
geg. 30 d. 7:30 vai. vakare 
iškilmingais mišparais. Misi
jas ves Tėvai marijonai, ku
rie sakys pamokslus ir per 
40 valandų atlaidus.

Kviečiu visus savo para
pijiečius ir kaimynus lanky
tis bažnyčioje ir naudotis 
Dievo malonėmis iš misijų ir 
40 valandų atlaidų. Ypač ra
ginu tuos, kurie nėra atlikę 
velykinės, tad yra labai gera 
proga atlikti, nes esu pa
kvietęs daug svečių kunigų į 
minėtus atlaidus.

Kun. I. Kelmelis,
Klebonas.

Motinų 
d. labai 
Pramogą 
choras, kuris pirmą kartą
persiorganizavęs pasirodė 
scenoje su gražiomis liau
dies dainelėmis. Sudainavo 
Džiaugėmės, motutės, Pa
laukėj, Berneli mūsų, Pamy
lėjau vakar ir kitas. Suvai
dino gražiai „Namai — pra
garai”; vaidino Andriulaitis 
ir Kaminskaitė; abu gražiai 
kalba lietuviškai. Veikalą 
„Daina begalinė” vaidino 
Klimaitis, Serbentas, Ma- 
čiukaitis, Mockevičius, Eino- 
rytė, Šumskytė; vaidino gy
vai ir gražiai savo dainas 
dainavo. Ypač gražiai ir 
daug juoko sukėlė Serben
tas.

Eilėraščius pasakė Eino- 
rytė ir Anušauskaitė. Vyrų 
ansamblis padainavo Vaikš
čiojau ir Aš išėjau pagry
bauti. Taip žmonėms patiko, 
kad turėjo antru kartu pa
dainuoti. Solo dainavo p. 
Jams, Petruškevičiūtė, kuri 
turi stiprų lavintą kontral
to balsą. Duetus padainavo

Motorų Sąjungos Seimas
Jubiliejinis Moterų Sąjun

gos seimas įvyks šių metų 
rugpjūčio (August) 7, 8, 9 
ir 10 d.d., 5 kuopos, Worces
ter, Mass., ribose.

Seimo rengimo komisija 
uoliai darbuojas maloniau
siai priimti suvažiuojančias 
viešnias — atstoves.

Jei mūsų miestas negali 
pasigirti prabanga ir dide
liais patogumais, jei mes ir 
neprilygsime Chicagos ar 
kito didmiesčio lietuvių iš
tekliui ir puošnumui, tai tą 
spragą stengsimės užpildyti 
nuoširdžiu lietuvišku svetin
gumu.

Vietos sąjungietės iš 5 ir 
69 kuopų stengsis, kad visos 
atstovės jaustųsi, kaip na
mie ir grįžtų į savo koloni-

Šumskytė ir Jakštaitė, Eino- 
rytė ir Šumskytė.

Visi savo pareigas gra
žiai atliko ir jaunimą tik 
reikia pagirti ir palinkėti, 
kad ir toliau darbuotųs. 
Kun. Kazlauskas dėkojo vi
siems dainininkams ir pub
likai už gausingą atsilanky
mą ir parėmimą parapijos. 
Vakarą vedė muz.-A. Stani- 
šauskas.

Dabar choras rengia dide
lį lietuvišką vakarą gegužės 
27 d., parapijos salėj. Vaka
ras bus tikrai lietuviškas: 
pelnas skiriamas choro ke
lionei į New Yorko Pasauli
nės Parodos Lietuvių Dieną. 
Visi lietuviai kviečiami pa
remti jaunimą savo atsilan
kymu.

P. M. Baronaitė bus 
Bridgeporte; ją pakvietė 
muz. A. Stanišauskas; ji pa
sižadėjo atvykti ir jaunimą 
pamokyti lietuviškų šokių. 
Labai jos laukiam. M. Baro
naitė yra Lietuvos vyriausy
bės atsiųsta į Ameriką pri
rengti jaunimą Pasaulinės 
Parodos lietuviškiems šo
kiams, tad ir jaunimui bus 
proga pasirodyti. A.

Vietinis miesto laikraštis 
surengė 4. dienų virimo mo
kyklą vietiniam Strand teat
re. Lankėsi labai daug lietu
vių moterų. Mokytoja buvo 
gera ir moterims davė daug 
gerų patarimų, kaip greičiau 
pagaminti skanią 
vakarienę, apie 
skanių pyragaičių, 
dus plauti ir t.t.

Geg. 12 d. buvo vietinių li
goninių diena.

Vietinės Locust Mountain 
ligoninės rėmėjų draugijos 
pirmininkė yra p. Juraitienė 
(Uritis), darbšti ir energin
ga veikėja. •

Geg. 14 d. labai gražiai 
paminėta Motinų Diena.

Vaikučiai mokykloje, se
sučių kazimieriečių priežiū
roje, surengė parodą nuo 2 
iki 4 vai. popiet. Visi moky
klos kambariai buvo pilni 
mamyčių (ir tėvelių). 3 vai. 
buvo programa. Kadangi bu
vo labai daug lankytojų, pro
grama buvo atkartota antrą 
kartą.

Tą patį vakarą sodalietės 
surengė 
salėje, 
gerbė.

Buvo
macija, piano ir t.t. Klebo
nas kun. J. Karalius pabrė
žė Motinos Dienos reikšmę.

Po programos buvo už
kandžių. Enė.

jas, kupinos gražiausių įspū 
džių. Trokštame, kad šis ju
biliejinis seimas būtų 
savo darbais.

Norėčiau pateikti 
poms ir būsiančioms 
vėms keletą patarimų.

1) Kuopas prašome rinkti 
atstovėmis nares, jau gerai 
apsipažinusias su sąjungos 
veikimu ir reikalais.

2) Tik pilnai visus mo
kesčius užsimokėjusios į 
Centrą ir nesuspenduotos 
narės gali būti atstovėm. 
Kuopų valdybos privalo at
siminti, kad narės būna su
spenduotos, jei jų mokestis 
už 3 mėnesius nėra sumokė
tas. X

3) Pagal 1933 m. seimo 
nutarimą 110, tik pašalpų ir 
pomirtinių skyrių atstovės
turi sprendžiamą balsą rei
kaluose, liečiant tuos sky
rius. Narės, priklausančios 
vien tik apšvietos skyriui, 
turi sprendžiamą balsą ap
švietos reikaluose ir pataria
mą balsą pašalpos bei po
mirtinės reikaluose. Ren
kant atstoves, kuopos priva
lo žinoti tą nutarimą, kad 
vėliau seime nebūtų nesusi
pratimų. Geistina, kad būtų 
pažymėta mandatuose, ko
kio skyriaus atstovė.

4) Kadangi pirmoj vietoj 
svarstomi nebaigti reikalai 
iš buvusių seimų, tad šiame 
seime pirmoj vietoj bus 
svarstyta konstitucijos pro
jektas, kuriame yra visi 
konstitucijos pataisymai. 
Konstitucijos projektas skel
btas per kelis „Moterų Dir
vos” numerius; užbaiga bu
vo 1935 m. birželio mėn. Pa
tartina kiekvienai atstovei 
peržiūrėti konstitucijos pro
jektą. Nors jos visi punktai 
yra priimtini, kaip surašyta, 
tačiau ilgiau reikės apsisto
ti ir pasvarstyti pašalpos 
skyriaus.

5) Pagal 1935 metų seimo 
Hartforde, Conn., nutarimo 
visos atstovės turi atsivežti 
į seimą tuos „Moterų Dir
vos” numerius, kuriuose bu
vo paskutinio seimo protoko
las, pasižymint, kas svarsty
tina ir kas dar yra iš neuž
baigtų seimo reikalų. Tai 
darant, nereikės eikvoti 
brangaus laiko, skaitant 
pereito seimo (1937 m.) pro
tokolą.

6) Norime atkreipti Cen
tro Valdybos, Direktorių ir 
visų Komisijų narių dėmesį 
į 17 seimo nutarimą, kad iš 
jų reikalaujama pateikti 
pranešimą iš savo veiklos 
raštu. Pildant šį nutarimą, 
bus sutaupyta nemažai laiko 
ir palengvės darbas seimo 
raštininkėms.

7) Dėmesio vertas ir 1935 
metų nutarimas, kad apskri- 

. tys nužiūrėtų kandidates/ 

. Centro Valdybą ir bent 3 
Į mėn. prieš seimą paskelbtų 

jų paveikslus ir trumpus ap
rašymus. Jei dėl kokios prie- 
žasties kandidatė nedalyvau- 
ja seime, jos vardas išbrau
kiamas iš kandidačių sąrašo 
ir tuomet atstovės iš savo 
būrio stato kandidatę į tą 
vietą.

Pildant šį nutarimą, bus 1 
suteikta proga ne tik atsto
vėms, bet ir visoms sąjun- i 
gietėms geriau apsipažinti | 
su būsiančių kandidačių į 
Centro Valdybą veikla ir 
kvalifikacijomis į siūlomas 
vietas.

Subruskite kuopos ir ap 
skritys, rimtai pagalvoję 
skirkite savo nužiūrimas na
res į kandidates. Jei tuo ne- 
sirūpinsit, tai vėl pasikartos 
ta pati sena pasaka — no
rom ar nenorom reikės rink
ti į Centro Valdybą iš at
stovių tarpo nares, apie ku
rių veiklą ir nusimanymą 
Moterų Sąjungos reikaluose 
pačios atstovės jokio aiš
kaus supratimo neturės.

8) Kuopos ir apskritys, 
norėdamos statyti kandida
tes į Garbės nares, turi pri
silaikyti Konstitucijos sky
riaus nurodymų, kaip buvo 
priimta 1933 m. seime, She
nandoah, Pa. (Žiūrėkite 
„Moterų Dirvos” 1933 m. 
16 psl.).

Visų kuopų ir būsimų at
stovių prašome ypatingą dė
mesį kreipti į sužymėtus 
punktus, o ypač į 4, 5, 7 ir 
8.

Tikimės, kad prisilaiky
mas Konstitucijos ir seimų 
nutarimų ne tik sutaupys 
seimui laiką, neįvargins at-, 
stovių, bet ir patį seimą pa
darys gyvesniu ir naudin
gesnių. Tad, brangios sąjun- 
gietės, rimtai ruoškimės sa
vo 25 metų jubiliejiniam sei
mui.

Uršulė T. Daukantienė.

šeštadi 
į lietuvių [ 
| -56 Dr 
[ Lietuvių 
I vės vaka 
* prižadėję 

pakartei) 
kalbėto]

Bilieti 
liečiu i 
tius.

Kurie nori Pasaulinę Pa
rodą New Yorke pamatyti ir 
nepailsti, patariama apsiau
ti senais, patogiais batais, Į! lotinų 
nes vaikščiojimas kietais ke- M Pneftąse 
liais daug suvargina žmogų jįliėmtat 
ir tuo būdu nėra pasitenki- įo ta chi 
nimo. te, m

VARGONININKAS 
Paieško Vietos

Gerb. Klebonų, reikalui 
esant, prašome kreiptis į 
„Amerikos” administraciją 
423 Grand St., Brooklyn,

PndaaJni

Iii feį

DOVANOS
nuo

»>

CAPTAIN ... A handsome new Gruen. Yellow gold 
filled case, Guildite back, 15 jewels....................$24.75

Atsilankykit į mūsų religinių prekių skyrių, kur 
dabar eina didelis išpardavimas. DYKAI — Popie
žiaus Pijaus XII medali jonas.

Robert Lipton
Laikrodininkas nuo 1892 m.

701 GRAND STREET, BROOKLYN
Tel. STagg 2-2173 Tarp Graham ir Manhattan Avės. 

Atidarą vakarais.
Atsineškit šį skelbimą ir gausite nuolaidą.
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VIETOS ŽINIOS
FEDERACIJOS NARIAMS

arimą, bus 
tik atsto

jus sąjun- 
ipsipažinti 
ididačiųj 
reikia ir 
siūlomas

K. Federacijos New Yorko 
apskrities mėnesinis susirin
kimas įvyks kitą penktadie
nį, gegužės 26 d., 7:30 vai. 
vak. Apreiškimo par. salėje.

Visi nariai prašomi atsi
lankyti. Valdyba.

MASPETHO ŽINIOS

Paulionis pasakė reikšmingą 
prakalbą, ragindamas kaip 
dideles, taip ir mažas mer
gaites uoliau darbuotis savo 
pareigose ir daugiau lavintis 
lietuvių kalboje. Yra ir lie
tuviška mokyklėlė, tad gera 
proga išmokt lietuvių kalbą. 
Taipgi ir lietuviškų šokių 
(žaidimų) yra galimybės 
pramokti, kuriuos moko 
Baronaitė.

P-

lietuviški šokiai. Kitą pro
gramos dalį vykusiai išpildė 
Lietuvos Dainos ansamblis, 
V. Tamkiūtei vadovaujant. 
Solistas p. Hoffmanas dai
navo solo. Kaip mažos mer
gaitės, taip ir dainininkai 
buvo pasipuošę gražiais lie
tuviškais rūbais.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS
PARAPIJOS

Tel. EV. 4-9672 ATSILANKYKITE
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— Geg. 7 d. pakrikštytas 
Jurgio ir Magdalenos Lan- 
kevičių sūnus Jurgis. Krikš
tatėviai buvo Ona Sinkevi
čiūtė ir Juozas Amrheim. 
Antano ir Elenos Dufekų 
duktė Karolina pakrikštyta 
geg. 13 d.

— Geg. 14 d. susituokė 
Katarina Joneliūnaitė su Jo
nu Reicher.

— Rožančiaus draugija 
turėjo savo vakarą laimėji
mams geg. 17 d.

— Suaugusius paruošti su
tvirtinimo Sakramentui se
selės moko antradienio ir 
ketvirtadienio vakarais.

— Visų draugijų valdybų 
susirinkimas įvyks parapi
jos salėje geg. 24 d. tuoj po 
vakarinių pamaldų. Bus pa
sitarta parapijinių parengi
mų vasaros metu reikalu.

Koncertas — šokiai
Šį šeštadienį, gegužės 

d., parapijos salėje, 207 
York St. įvyks koncertas — 
šokiai, kurį rengia šv. Jur
gio par. choras. Visą pro
gramą išpildys svečiai — 
šv. Petro ir Povilo par. cho
ras iš Elizabeth, N. J., ku
riam vadovauja komp. J. Ži
levičius. Tad visiems Brook
lyno lietuviams yra gera 
proga ateiti ir pasigėrėti 
šiuo koncertu.

Šis svečių atsilankymas y- 
ra lyg atsiteisimas mūsų 
chorui už suvaidinimą pas 
juos „Piloto duktės” kovo 
25 d. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Gros J. Navicko orkes
tras.

20

Parapijos jaunimo su klu
bu priešaky surengtas vėlia
vų balius parapijai davė per 
100 dol. Klubas kiekvieną 
pirmadienį turi pasilinksmi
nimus, kuriuose dalyvauja 
gražus būrys jaunuolių.

Girdėjau, kad klubas yra 
sudaręs dvi basebalo koman
das: vieną iš vyresniųjų žai
dėjų su S. Aleksiūnu prieša
ky, kitą iš jaunųjų ir žada 
paruošti 
mą.

nepaprastą žaidi-

sekmadienį jauni- 
nariai ėjo bendrai

Praeitą 
mo klubo 
prie Komunijos per 9 vai. 
mišias.

būsimų at- 
patingą dė- 

sužymėtus

prisilaiky- 
s ir seimą 
: sutaupys 
rargins at-, 

seimą pa
ir naudin- 
įgios sąjun- 
oškimės sa- 
iejimam sei-

Vakarienė
Šeštadienį, gegužės 20 d., 

lietuvių piliečių klube, 60-39 
— 56 Drive, rengiama puiki 
Lietuvių Auditorijos bendro
vės vakarienė. Šeimininkės 
prižadėjo paruošti geriausią 
vakarienę. Pakviesta gerų 
kalbėtojų ir dainininkų.

Bilietus galima įsigyti pi
liečių klube ir pas direkto
rius. Komitetas.

ukantienė.

Pagerbė Petrulienę
Gegužės 15 d. 30 kp. są- 

jungietės suruošė netikėtas 
pagerbimo vaišes O. Petru
lienei. Apie tai bus kitame 
numeryje.

'asaulinę Pa- 
e pamatyti ir 
lama apsiau
tais batais, 
as kietais ke- 
irgina žmogų 
ira pasitenki-

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Moterų S-gos 35 kp. gegu
žės 14 d. gražiai paminėjo 
motinų dieną. Visų sąjungie- 
čių intencija atlaikytos mi
šios prie didžiojo altoriaus, 
kurs skendo kuopos lėšomis 
išpuoštame gėlėmis, kurias 
parūpino M. Paulionytė. 
Kun. Petrauskas atnašavo 
mišias ir pasakė pamokslą. 
Salėje įvyko bendri pusry
čiai, kuriuos pradėjo malda 
kp. pirm. M. Brangaitienė; 
ji sveikino visas motinas 
džiaugsmo valandoje ir 
drauge priminė apie miru
sias motinas. Visos narės dė
kojo M. Valinavičienei už 
padovanotą gražų pyragą. 
Pusryčiai praėjo gražiausio
je nuotaikoje.

Sąjungietė.

Parapijos ekskursija laivu 
į Rye Beach įvyks birželio 
18 d. Plauks laivu S.S. Cam
bridge. Laivas išplauks nuo 
Metropolitan Avė. prieplau
kos 10 vai. ryte. Bilietai jau 
parduodami: suaugusiems 1 
dol., vaikams — 50 centų.

Praeitą sekmadienį 8 vai. 
mišių metu sodalietės, pa- 
gerbdamos savo mamytes, 
bendrai ėjo prie Komunijos. 
Po mišių parapijos salėje bu
vo jų bendri pusryčiai, kur 
gražia programa pagerbtos 
motinos.

NINKAS 
Vietos 

mų, reikalui 
e kreiptis į 
idministraciją 
t., Brooklyn,

Motinų pagerbimas
Praeitą sekmadienį pager

bė motinas mažojo ir didžio
jo choro choristės bei soda
lietės, surengdamos parapi
jos salėje joms vaišes. Se
serys buvo paruošę ir trum
pą programėlę. Kleb. kun.

GRAŽIAI PASIRODĖ

Gegužės 13 d. šv. Jurgio 
par. mažojo choro mergai
tės, p. B. Brundzienei vado
vaujant, gražiai išpildė lie
tuviškų žaidimų ir šokių 
programą Brooklyno muzie
juje. Kitataučiams patiko

tuos, kurie 
RIKOJE.

Visiems Žinotina
GEGUŽĖS— MAY 26 d. Angelu Karalienės parapijos sa
lėje, įvyksta Šv. Vardo Draugijos

LINKSMAS BALIUS
su skaniais užkandžiais. Šokiams gros geras orkestras.
Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga tik 25 centai.

Visi prašomi atsilankyti.

STUVĖMS

$1.00
6.50 
2.00

. nuo
»
»>

owgold
..$24.75
I skyrių, kur 
LAI - Popie*

n.
BROOKLYN

Manhattan

i nuolaidą.

Seymour’s
Geros Vertės Specialiai Šiam Mėnesiui

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

Visa tai sudaro puikiausias dovanas kiekvienam šeimos 
nariui.

$6.00 
.75 

1.75 
1.00 
2.75 
2.49

713 Grand St., netoli Graham Ave., Brooklyn 

Tel.: EVergreen 8-4735

Maža Krautuvė — Mažos Išlaidos — Mažos Kainos

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

BAR, RESTAURANT & DANCING
Tikros Lietuviškos degtinės, visokių valgių ir gėrimų. 

Svečiams bus duodama „souvenirs”.
Galėsite sužinoti įvairių informacijų apie Pasaulinę Parodą, jūsų 

gimines, senus draugus ir pažįstamus.

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

Klubo Šeimininkas — JURGIS KARPUS

giuosime Bedford Ave. į Eb- 
bets Field. Čia mūsų skyrius 
eis pro No. 5 vartus ir ten 
jie turės sau paskirtas vie
tas. Programa stadijone bus 
trumpa, nereikės ilgai lauk
ti.

Visi Angelų Karalienės 
parapijos vyrai raginami da
lyvauti parade ir nesigėdyti 
pasirodyti Kristaus karei
viais.

DĖKOJA

PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTAS 

DR. J. VAITULIONIS
GYDO b* petito, be 
vaistų Ir be chemi 
kalų, tik su savo 
plikomis rankomis. 
Visokios ligos yra 
gydomos: vyrų, 
terų ir valkų, 
tarimai veltui. 
VALANDOS: nuo 
ryte iki 8 vakare. 
Nedėldieniais ir 
šventadieniais nuo 
10 ryte iki 1 po 
pietų.

331 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. 
EVergreen 7-2534

OTOIOIOIOIO

REIKALAS TAISYTI 
NAMUS! — 

Šauk

Elzb. Tarnauskienė dėko
ja visiems savo draugams ir 
artimiesiems už surengtą ne
tikėtą gimtadienio paminėji
mą.

Šv. Vardo draugijos meti
nis balius jau netoli — gegu
žės 26 d. Visi jau rengiasi ir 
neveltui, nes šios draugijos 
baliuose visi ir visuomet bū-1 
na patenkinti. Įžanga irgi, 
maža — 25 c. Visi prašomi 
atsilankyti.

Stebuklingo Medaliko no
vena įvyksta kiekvieną pir
madienį: lietuviškai 7:30 
vai. vak., angliškai — 8:15 
vai. vak. Žmonių, ypač jau
nimo, daug atsilanko.

Gegužinės pamaldos įvyk
sta kasdien 7:30 vai. vak.

Novena prie Švč. Dvasios 
prasidės penktadienį. Maldos 
bus kalbamos rytais po mi
šių ir vakarais.

Iš mūsų parapijos bažny
čios antradienį buvo palai
dotas Antanas Matulionis, 
gi trečiadienį — Jieva Pet
rauskienė. Amžiną atilsį, 
duok jiems Viešpatie.

Šį sekmadienį, gegužės 21 
d., 1 vai. popiet susituoks 
Vytautas Lapšys su Vladis- 

I lava Ilgūnaite. V. Lapšys y- 
ra Angelų Karalienės par. 
choro pirmininkas; V. Ilgū- 
naitė nuo pat jaunystės die
nelių choristė.

Vestuvių pokylis įvyks 
Grand Paradise salėje.

Praeitą sekmadienį 
Vardo draugijos nariai 
drai ėjo prie Komunijos. Po 
mišių buvo susirinkimas, kur 
aptarti parado ir baliaus rei
kalai.

Šv. Vardo draugijų para
de dalyvaus ir mūsų parapi
jos vyrai su jaunuolių benu 
priešaky. Nariai turės susi
rinkti pas bažnyčią 1 vai. po 
pietų. Apie 1:30 vai. žygiuos 
prie gatvekarių, kurie veš 
juos Nostrand Avė. iki Paci
fic St. ir iš ten 2:30 vai. žy-

sv. 
ben-

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

£ Tel.: MArket 2-5270 J
GOLDEN STAR | 
BOTTLING CO. | 
Krallkauskas — Savininkas J

Gamintojas Geriausios Rūšies •£ 
Nesvaiginančių Gėrimų J 

Pamėginkit mūsų specialų Drink- J 
Mixer TOM COLINS

Taipgi parduoda lietuviško bra- J 
voro alų Iš New Britain J 

CREMO „CONNECTICUT BEST” | 
Pristato pareikalavus: galiūnams, 
krautuvėms, vestuvėms Ir t.t. 4 

Reikalaukite visur to vardo J 
Sodės Ir Alaus •£

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

j.

Dėl Pavasarinių Rūbų
atsilankykit pas

HENRY NARINS SONS 
Trys aukštai užpildyta

Vyrų - Jaunų Vyrų - Studentų — ir — Vaikų
SIUTAIS IR PALTAIS (TOPCOATS) b

VISOS naujos mados------ VISI nauji rūbai
Didumas pritaikomas kiekvienam

Vaikų siutai pradedant nuo .........................  $ 6.95
Mokinių siutai pradedant nuo...........................10.95
Vyrų ir Jaunų Vyrų rūbai pradedant nuo...... 14.50

Model Shop Rūbai po $18.50 ir $21.50
Williamsburgho Didžiausia Rūbų Krautuvė

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

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.

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

409
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

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

Didelė nuolaida pirkėjams, kurie paminės apie šį 
skelbimą.

HORNE BABY - CARRIAGE CO., INC.
BABY-CARRIAGES and JUVENILE FURNITURE

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

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

56 Graham Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 8-9441

J. E. McKILLOP
Laisniuotą ir registruo

tą architektą
764 Manhattan Avė., 

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

t Ar Viduriu Užkietėjimas 
į Atima Jūsų 
i Energiją?
• PASIGELBEKIT ŠIUO PAPRASTU
į BET MALONIU BODU!

■ Ar Jūs Jaučiatės nuvargę ir blogame 
ūpe? Dažnai tas Išvargęs, nupuolęs

| Jausmas yra iš priežasties vidurių už- "
• kietėjimo.
■ Jei iš tikro taip yna, veikiausiai Jums 
Į yra reikalinga tiktai gero iluosuotojo. 
į Tad, ŠĮ vakarą einant gulti, paimkit 
Į vieną ar dvi Ex-Lax plyteles. Jūs at- 
! rasit, kad Ex-Lax yna visiškai gerai vel- 
I kiantis liuosuotojas, — Ir be to, Jis 
J yra švelnus. Jis lengvai duoda gerus
■ rezultatus (be sukrėtimo vidurių bei Jų 

skaudėjimo.
Ir prie to dar, Ex-Lax yra lengvai pa
imamas — Jis turi gardaus šokolado 
akonĮ. 10 c. ir 25 c. dėžutės yra pas 
Jūsų vaistininkus.

HAVEMEYER 8-0259 
RALPH KRUCHFOTOGRAFAS

65-23 GRAND AVĖNUE
MASPETH. N.Y.

į SMART SHOES
J ČEVERYKAI VISAI ŠEIMAI

ŽEMOMIS KAINOMIS ■
Dr. Posner’s ir 

| Douglas vyrams Ir 
• moterims aukštos 
| rūšies čeverykal

nupigintomis \V
! kainomis (j
| x
; 329 Grand Street,
i Brooklyn, N. Y.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Laxl 
Įsidėmėkit raides „E-X-L-A-X" ant 
dėžutės Ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rel- 
kaulauklt tikro Ex-Lax!

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLATED LAXATIVE

I GRYNAIS PINIGAIS 
PERKAME 

vartotus Dining Room, 
Bedroom ir Kitchen se

tus; taipgi siuvamas 
mašinas, ir t.t.

294 Grand Street 
Tel. EVergreen 4-8083

LIETUVIŠKAS

RESTORANAS
BAR ir GRILL

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

degtinių, visokių vynų 
ir gero alaus 

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Brooklyn© Graboriai
•______ - »

Phone STagg 2-0783 |
Night HAvemeyer 8-1158

;Tel. EVergreen 7-4335 a

< 1 1

STagg 2-5043 Notary Public

STEPHEN AROMISK1S |
(ARMAKAUSKAS) | 

į Graborius - Balzamuoto jas a 
į MODERNIŠKA KOPLYČIA 1

M. P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

< 423 Metropolitan Avė., 8
t Brooklyn, N. Y, |

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

f

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

Telefonas: STagg 2-4409

A. RODZEWICZ 
(A. Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Avenue, 
Brooldyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pasivažinėjimams.

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.

S Tel. Virginia 7-4499 |
t ESTATE OF | 
| BARRY P. SHALINS | 
| (ŠALIN6KAS) |
S Vestie E. Davis, |
| Licensed Mgr. | 
| Suteikiam garbingas | 
| laidotuves |
| $150 <1 KOPLYČIAS SUTEIKIAM |

NEMOKAMAI |

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

I
 Tel. Newtown 9-4464 Virginia 2-1717 |

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS |
T. Fred Lefevre, Manager, l |

LAISNIUOTAS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS :

s

Veronica R. Valantiejus g

GENERAL INSURANCE AGENT |54-41 — 72nd Street, Maspeth, N.' Y. |

.0:0:010:01010 .0:010:0:0:0:0:0:0



AMERIKA Gegužės 19 d., 1939 m.

NEW YORKO LIETUVIŲ 
PRAMOGA „AMERIKAI”

Praeitą sekmadienį, geg. 
14 d., New Yorko Aušros 
Vartų lietuvių parapijos sa
lėje įvyko motinoms pagerb
ti pramoga, kurią suruošė 
L. Vyčių kuopa. Vakaro tik
slas buvo dar ir paremti ka
talikišką spaudą; šios pra
mogos vyriausiu tvarkytoju 
buvo Al. Stankevičius; nenu
ilstantis darbuotojas, lietu
vybės darbų rėmėjas, „Ame
rikos” leidėjų narys.

Programą išpildė vietinis 
choras, vad. varg. J. Lubins- 
kui, ir svečiai brooklyniečiai, 
vad. varg. Pr. Dulkės. Rink
tinė dainininkų grupė sudai
navo keletą gražių dainų, 
palikdami klausytojams ma
lonaus įspūdžio. Solo ir due
tus sudainavo varg. Pr. Dul
kė, M. Kizienė ir J. Lašaitė. 
Programos vedėju buvo kun. 
K. Keidošius, įnešdamas 
daug jumoro su įvairiais 
šposais. Kalbas pasakė „A- 
merikos” red. J. B. Laučka 
ir misijonierius kun. J. Mėš- 
lis, S. J. Po programos buvo 
pasilinksminimas.

Prie patarnavimo nuošir
džiai dirbo šv. Kryžiaus dr- 
jos nariai: Al. Stankevičius, 
K. Kavaliauskas, Braškys, 
Kazlauskas, Vainauskas ir 
Jatkauskas. Vyčių kuopos 
komisiją sudarė: Kavaliaus
kaitė, Lapaitė, Borus, Vaiče- 
lis ir Vainys. Visas vakaro 
pelnas paskirtas laikraščiui 
„Amerikai”.

Nuoširdus ačiū!
Už taip nuoširdų pritari

mą „Amerikai” surengiant 
minėtą pramogą, tariame 
lietuvišką ačiū p. Al. Stanke
vičiui už rūpinimąsi jos pa
sisekimu ir suteiktą pinigi
nę dovaną L. Vyčių kuopai, 
šv. Kryžiaus draugijos na
riams, dirbusiems šiame pa
rengime, programos pildyto- 
jams varg. Lubinskui ir 
varg. Pr. Dulkei ir jų daini
ninkams, vak. ved. kun. K. 
Keidošiui, mis. kun. J. Mėš
liui, S. J. ir visiems prisidė
jusiems darbu.

Administracija.

GENERALINIO KONSULA
TO NEW YORKE AUKŲ 
PAKVITAVIMAS NR. 5

Dayton, Ohio SLA. 105 
kuopa $10.00, po $5.00 J. Sa
kalas ir J. A. Urbonas ir vi
sa eilė smulkesnių aukotojų 
Klaipėdos pabėgėliams — 
$36.00;

New Britain, Conn., Lietu
vių Meno Sąjungos Apskritis 
Klaipėdos pabėgėliams — 
$21.03;

Baltimorės Lietuvių Mote
rų Piliečių Klubas $25.00 ir 
susirinkime surinkta $19.00, 
kurių tarpe Marijona Jurk- 
šaitė aukojo $5.00 ir eilė 
aukotojų smulkesnes sumas 
Klaipėdos pabėgėliams — 
$44.00;

Waterbury, Conn. Kat. Fe
deracijos 22 skyrius Apsigy

RtPUBlK;

nimo Fondui — $23.00;
Grand Rapids, Mich. SLA. 

42 kuopa ir susirinkime su
rinkta Klaipėdos pabėgė
liams — $100.00;

Nashua, N. H. lietuviai 
Apsigynimo Fondui $50.00 
ir už Vilniaus ženklelius 
$5.00 — $55.00;

Klemensas Cirbulėnas iš 
Montello, Mass. Klaipėdos 
pabėgėliams — $5.00;

New Haven, Conn. Liet. 
Darbininkų Susivienijimo 5 
apskr. Klaipėdos pabėgė
liams — $5.00;

Povilas Bitinas iš Phila
delphia, Pa. Klaipėdos pabė
gėliams — $1.00;

Pittsburgh, Pa. Lietuvių 
Moterų Pagalbos Klubas 
Klaipėdos pabėgėliams — 
$100.00;

Baltimore, Md. SLA. 64 
kuopa per Oną Lakienę ir E. 
Lauzauskienę Klaipėdos pa
bėgėliams — $10.00;

Norwood, Mass. SLA. 131 
kuopa Klaipėdos pabėgė
liams — $5.00.

Viso — $435.03.

bets Field, kur bus kalbos ir 
palaiminimas. Žymiausiu 
kalbėtoju bus kun. J. O’Lea
ry, C.SS.R.

Queens vyrai susirinks 91 
Avė. ir 87 St., Woodhaven, 
6 vai. vak. Maršuos iki 75 
St. ir Jamaica Ave. iki Dex
ter Park, kur bus kalbos ir 
palaiminimas./ Kalbės kun. 
Ig. Cox, S. J.

Nassau paradas bus Free
port. Maršuos į vakarus Mill 
gatve į So. Main gatvę, 
Southside Ave. ir į Long 
Beach iki Merrick Rd. į 
Freeport Stadium. Čia bus 
kalbos ir palaiminimas. Kal
bės kun. Edw. L. Curran.

Suffolk paradas bus Ar
gyle parke, Montauk High
way, Babylon.

Rengimo komisijos tikisi, 
kad dalyvių būsią apie 125,- 
000 šiuose paraduose.

LIETUVAITĖ GRAŽUOLE

Ona Darata Cvirakaitė, 17 
metų, išrinkta „Miss Queen” 
iš 2,000 kandidačių Pasauli
nėje Parodoje. „Miss Queen” 
mokosi Washington Irving 
High School ir baigs 1940 
m. sausio mėn. Nori būti 
drabužių projektuotoja. Siū
lymą būti artiste nepriėmė. 
Ji moka siūti sau gražius 
drabužius, gerai valgius vir
ti. Mėgsta maudytis, čiuožti 
ledu, šokti, bet gražius šo
kius, kokius jos tėvai lietu
viai mėgsta.

Jos tėvai Cvirakai gyvena 
45-45 — 48 St., Woodside, 
Queen, ir jai ta apskritis ge
riausiai patinkanti.

PADĖKOS ŽODIS

VAIDINIMAS

IŠ VYČIŲ DARBUOTĖS

Gegužės 11 d. L. Vyčių 
41 kuopa turėjo svečių va
karą. Daug atsilankė. Daug 
pasižadėjo stoti į vyčių eiles 
ir darbuotis Dievui ir Tėvy
nei. Vyčiai gražiai visus vai
šino. Dainos, kurias visi 
kartu dainavo ir šokiai, ku
riuos vyčių šokėjų būrelis 
pašoko, tikrai pralinksmino 
ir sudarė tikrą lietuvišką 
nuotaiką.

Dabar visu smarkumu ren
giamasi mūsų šokiams, ku
rie įvyks gegužės 21 d. Ap
reiškimo par. salėje. World’s 
Fair Novelty Dance visiems 
bus malonūs.

Nuoširdžiai kviečiam vi
sus atsilankyti į šią pramo
gą; prižadam, kad tikrai 
linksmą ir nepamirštiną lai
ką turėsite.

Buvęs pas Vyčius.

Meno teatras neseniai su
vaidino veikalą „Pinigėliai”. 
Nežiūrint šilto oro, publikos 
susirinko, nors galėjo būti ir 
daugiau, šį penktadienį, ge
gužės 19 d., 8 vai. L.M.T. 
vaidina patrijotišką veikalą 
„Leitenantas Antanas”. Vei
kalas labai įdomus, vertas 
pamatyti. Kviečiame visus į 
Susivienijimo salę, 197 
Grand St., Brooklyne.

Rengimo Komisija.

TELEGRAMOS

MINĖJO ŠVENTĘ

Apreiškimo par. šv. Moni
kos našlių moterų dr-ja pa
minėjo savo Globėjos dieną. 
Visos narės išklausė mišių, 
atlaikytų jų intencija. Va
kare par., salėje įvyko vaka
rienė. Joje dalyvavo ir kal
bą pasakė kleb. kun. N. Pa
kalnis. Kalbeles pasakė kun. 
Kruzas, kun. Masiulis, Šar
kaitė, M. Krašauskienė, U. 
šašienė, M. Baranauskienė, 
Repečkienė ir kitos.

R. E. K.

ŠV. VARDO DRAUGIJOS 
PARADAI

Gegužės 21 d., sekmadienį, 
Šv. Vardo Draugijos paradai 
— eitynės Long Island įvyks 
sekančiai:

Brooklyne parado daly
viai susirinks toje pačioje 
vietoje, kaip pernai — Bed
ford ir Atlantic Avės. Prasi
dės 2:30 vai. po pietų. Para
das eis Bedford Ave. į Eb-

Lietuvos Paviljono atida
rymo proga gautos šios te
legramos :

„Lietuvos paviljono atida
rymo proga sveikinu jo tvar
kytojus bei rėmėjus ir lin
kiu, kad mūsų paviljonas bū
tų per visą sezoną lietuvių 
Mekka ir lietuvybės bei pa- 
trijotizmo Romuva, kad jį 
didžiausi Amerikos lietuvių 
skaičiai lankytų, gyvai rem
tų ir iš jo sau stiprybę sem
tų. čikagiečiai jį rems ir lan
kys”.

Konsulas Daužvardis.
„Tegul šis Lietuvos Pavil

jonas New Yorko Pasaulinė
je Parodoje būna simbolis 
mūsų darbštumo, vienybės 
ir pasiryžimo būti laisvais. 
Mes sveikiname tuos, kurie 
susirinko atidarymo iškil
mėse ir tuos, kurie prisidėjo 
prie šio brangaus paviljono 
pastatymo, šis paviljonas 
priartins Lietuvą arčiau mū
sų širdžių ir trauks į save 
kiekvieną išeivį”.

„Sandara”, 
Chicago, Ill.

„Atidarant Lietuvos pa
viljoną New Yorko parodos 
Chicagos komitetas nuošir
džiai sveikina ir linki gar
bingam darbe geriausių sėk
mių”.

A. S. Pocius, 
Pirmininkas.

Ištikus mus skaudžiai ne
laimei, mirus mylimam vy
rui ir tėvui, nespėjom anks
čiau pareikšti nuoširdžios 
padėkos visiems, kuo nors 
prisidėjusiems mūsų sura
minime. Širdingiausias ačiū 
kunigams N. Pakalniui, J. 
Vaitekūnui, J. Balkūnui, B. 
Kruzui, V. Masiuliui ir S. 
Stoniui už patarnavimą ir 
atjautimą mūsų nelaimės 
valandoje.

Šia proga mes norime pa
reikšti širdingiausią padėką 
visiems, aukojusiems gėles, 
užprašiusiems mišias, kurių 
buvo 42; visiems už gausų 
apsilankymą namuose, daly
vavimą pamaldose, bažny
čioje ir palydėjimą į kapus. 
Taip pat dėkojam Apreiški

mo parapijos klebonui kun. 
N. Pakalniui už salę pie
tums.

Negalima pamiršti kun. J. 
Vaitekūno, Providence, R. 
I., klebono, atvykusio į lai
dotuves. Jo suteiktos malo
nės mūsų nelaimės metu nie
kados neužmiršim. Esame 
nuoširdžiai dėkingi ir P. ša- 
linsko laidotuvių įstaigai už 
simpatingą patarnavimą ir 
parodytą pasiryžimą suma
žinti mūsų rūpesčius nelai
mės valandoj. Nuoširdžiai 
dėkojam šeimininkėms už 
pagaminimą pietų: K. Dum- 
blienei, M. Butauskienei, V. 
Kirvelienei, M. Šertvytienei, 
K. Zaukienei, S. Stetskienei 
ir kitiems. Galime pasakyti, 
kad savo širdyse visuomet 
jausim dėkingumą visiems, 
kurie kokiu nors būdu atjau
tė mūsų nelaimę ir suteikė 
paskutinį patarnavimą mū
sų mylimam vyrui ir tėvui.

Uršulė Mikulskienė ir
Šeima.

Skaityk ir platink savo 
laikraštį AMERIKĄ.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
L795 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section J32A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1133 Washington Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.

RAY WOLFF
1133 Washington Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L775 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 76 Montague St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

WILLIAM H. VAN VLECK, Inc. 
76 Montague St. Brooklyn, N. Y.

Lietuvišky "MAISTO” Konservuoty
KUMPIŲ—Hams & Picnic-Hams, 
Krapuose Parauginti) AGURKŲ

Užsakymai priimami nemažiau 3 dėžių kiekiams

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

REctor 2-2786

Harper Oldsmobile krautuvė, 20 metų ant Bed
ford Ave. atidarė naują skyrių ant 381 Broadway, 
Brooklyne, netoli nuo Hooper St. su ištisa eile nau
jų Oldsmobile ir dideliu pasirinkimu puikių vartotų 
automobilių. Štai jų keletas:

1938 Oldsmobile 4 dr. trunk sedan
1937 Oldsmobile 4 dr. trunk sedan
1936 Oldsmobile 4 dr. trunk sedan
1936 Packard 4 dr. sedan | /
1937 De Soto 4 dr. trunk sedan
1937 Pontiac 2 dr. trunk sedan i
1936 Pontiac 2 dr. trunk sedan '
1937 Dodge 4 dr. trunk sedan
1936 Dodge 4 dr. trunk sedan
1937 Chevrolet 2 dr. Master DeLuxe
Ir daugelis kitų puikiausių automobilių.

HARPER OLDSMOBILE
381 Broadway, Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-0094

DĖL AKINIŲ KREIPKITĖS PAS 
LIETUVIŠKĄ OPTOMETRIST^

(To/ję

RADIJAS KASDIEN

V. Matusevičiaus vedama 
radijo programa iš WBNX 
stoties (1350 klc.) bus gir
dima kiekvieną rytą 9:30 
vai. nuo geg. 22 d. šį šešta
dienį' bus 9 vai. ryto.

Ch. Selikson, gyv. New 
Yorke, gavo atgal siųsta į 
Brooklyną prieš 10 metų lai
šką. Ilgo klaidžiojimo prie
žastis nežinoma.

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that Beer 
RW 956 has been issued to the undersigned *-— .t— —j—:—j

to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 133 Irving Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM ERNST 
(BLACK EAGLE TAVERN)

133 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

has been issued to the undersigned to G įį 
beer at retail under Section 76 of t. 
Alcoholic Beverage Control Law at ho I 
spect Park, Borough of Brooklyn, Count, 
of Kings, to be consumed on the premisai

SAMUEL T. ROBINSON
SB 144 Location—PICNIC HOUSE
SR 141? Txwatlnn—SHELTER WniTSE 1SB 143 Location—SHELTER HOUSE 
SB 142 Location—BOAT HOUSE 

Prospect Park Brooklyn, N. I i

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

, DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

j DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

4302 FLATLANDS AVENUE

DR A. .PETRIKĄ
IDANTŲ GYDYTOJAS)

221 80. 4th STREET

I Tel. STagg 2-7177

VALANDOS:

flventadleniala susitariu 
Tel.: EVergreen 8-0220

VALANDOS: 
1—2 P. P.

Ir pagal sutartj
Tel.: NAvarre 8-1919

VALANDOS 
0—12 ryte 
1— 8 rak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-6868

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)
ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmones tod61, kad Jie valgo tikrą Lletuviasą 
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lletuvieką duoną, kelksus 

ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia ir | 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 smetonoe. ALŪS 16 geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Krelpkltča:
J. GINKUS

495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Į Tel..- EVergreen 7-1645
I

Lie. No. L886

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn, N. Y

Kampas Roebling St.

| TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

| DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU-
| ŠIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 
BROOKLYNE

LIETUVIAI!
Pirkite tik lietuvių gamybos „OVER GLOBE” avalynę ir 

tik lietuviškose krautuvėse. Čia jūs rasite visokios rūšies ir 
geros kokybės BATŲ, BATELIŲ, GALIOŠIŲ, RUBBERS, 
ARCH SUPPORT, SLIPPERS, SNEAKERS ir moterims šil
ko KOJINES.

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

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

Dr. Jacob Kauderer
OPTOMETRIST

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

SUNDIAL 
SHOES

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

Roebling St., Brooklyn, N. Y.
56-27 Clermont Ave., Maspeth, N. Y.
66-31 Grand Ave., Maspeth, N. Y.
69-21 Grand Ave., Maspeth, N. Y.
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IŠTAIGA tarnaujanti 
TEISINGAI IR MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

SAVAS PAS SAVĄ

Brooklyno „munšaininin- 
kai” ne tik šiais laikais 
„garsūs” savo nuodais, bet 
jie buvo žinomi jau 1869 m. 
Jų gauja tada susekta ir iš
vyta iš Brooklyno. Jų lizdas 
buvo ties Brooklyno Navy 
Yard.

ŠALDYTUVŲ IR RADIO KRAUTUVE \ 
Didelis pasirinkimas

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

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

Taipgi Visoki Kiti Elektriniai Namams Reikmenys. 1

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

Tel. NEwtown 9-5969 į

Senas vynas, kaip seni draugai, 
kuo ilgiau stovi, tuo geresnį skonį 
jis įgauna.
Seni draugai mus pažįsta, nauji — 
mus pažins. Kada jūs ieškote geros 
kokybės, madų ir stailų, mūsų išti
sa eilė moteriškų suknių ir paltų 
(dresses and coats) jus įtikins, kad

Sutaupysit Pirkdami

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

Brooklyn

a


