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LENKIJA TAIKOSI UŽGROBTI LIETUVĄ

Slaptai Tariasi su Vokiečiais.

Paaryžius, rugp. 28. — 
”La Liberte” paskelbė sen
sacingą ir jaudinančią žinią, 
kad susekta Lenkijos slapta 
kaaro sutartis su Vokietija. 
Pasak laikraščio, sutartis y- 
ra tokio pobūdžio, kad lenkai 
atsisako savo koridoriaus ir 
Gdynės, užką Vokiečiai laido
ja pilną laisvę lenkams ant 
Lietuvos ir beto pažada visą 
galimą pagalbą. ’La Liberte’ 
paduoda ir sutarties 5 punk
tus, kuriais abi šalys jau su
sitarė.

Apie panašią sutarti fran- 
cūzų spauda jau ankščiau spė 
liojo, bet dabar viskas išėjo 
aikštėn ir dėlto aišku, kodėl 
lenkai taip kratosi Rytu Lo 
carno. Nežinia kaip dabar 
taikos parazitai bandys išsi 
sukt. Beabejo ginsis. Tarp 
lenkų ir franėūzų, atrodo, san 
tykiai vis blogėja.

KINAI TURĖS KOVO
TI UŽ JOPONIJĄ

Tarp rusų ir japonų eina 
ginčas dėl rytų gelžkelio. Mat 
Japonija nori iš Sovietų tos 
linijos atpirkti, tačiau siūlo 
tokią sumą, kuri yra ne kai
na, o pasityčiojimas iš rusų. 
Dabar tos derybos nutrūko ir 
padėtis yra gana paini. Gin
čas gali baigtis karo veiks
mais.

Kas juokingiausia, tai kad 
už gelžkelį, jei jis būtų pini
gais atpirktas, kinai negau
tų nė cento. Bęt jei teks gink 
lu ginčą spręsti, tai kinai pir 
mi turės guldyti galvas.

ANGLAI DOMISI
VAITKAUS ŽYGIU

Reuter’io telegramų agen
tūros atstovas pranešė Lietu
vos Generalini. Konsulatui, 
kad Britų aviacijos sferos y- 
ra labai susidomėjusios lakū
no Felikso Vaitkaus asmeniu 
ir ’’Lituanicos II” neužilgo 
laukiamu skridimu per Atlan 
tiką Į Lietuvą.

Reuterio atstovas gavęs in
strukcijų iš Londono atydžiai 
sekti skridimo eigą.

CHICAGA ATSISVEI
KINO SU VAITKUM

A.LTASS praneša, kad dėl 
Leit. Vaitkaus galutino at
vykimo į Brooklyną dar nie
ko tikro negali pasakyti, nes 
dar negavo žodžio nuo paties 
Vaitkaus.

Iš Chicago praneša, kad 
ruoštas atsisveikinimo ban- 
kietas rugp. 25. puikiai pavy
ko : sudėta virš $1,000 aukų 
skridiniui.
' Paskutinė Chicagos aviaci
jos diena rugp. 26, irgi buvo 
pasekminga. Tik viena ’’bė
da”, — tai pažadėtoji ”Litu- 
anica II” nepasirodė, nes dar 
nėra prirengta ir kaikurie 
instrumentai dar negauti.

Kiek pelno liko iš šios die
nos — nežinia; spėjama bus 
apščiai.

Kai kurių prie skridimo ar
ti stovinčių narių tikrinimu, 
pinigų visiems pirkiniams ir 
išmokėjimams senai buvo ga
na, o dabar turės būti ir di
dokas kaupas.

Chicaga formaliai su lakū
nu jau atsisveikino; palinkė
jo laimingai pasiekti Kauną.

Tik kažin kada tas skridi
mas įvyks, jei dar ’’Lituani- 
ca II” dirbtuvėse? Juk jau 
ruduo!

NACIAI VĖL ATGYJA 
AUSTRIJOJ

Viena. — Austrijos vyriau
sybė paskelbė, kad susektas 
naujas Austrijos nacių sąmo
kslas nuversti esamą vyriau
sybę. Dėl tos priežasties nu
sižudė keli aukštieji valdinin 
kai, tarp jų žymiausias ūki
ninkų partijos vadas Pogrza- 
baz.

ATSISAKO KLAUSYT
Berlynas. Bavarijos Bažny 

čių Taryba pasiuntė Vokieti
jos vidaus reikalų ministeriui 
Frick protestą prieš vertimą 
jų klausyti Hitlerio paskirto 
arkivyskupo Muellerio . Jie 
žada kovoti prieš tai iki pas
kutiniųjų.

VOKIETIJA TAUPO 
METALĄ

Rugp. 26 d. — Iš Vokietijos 
pranešama, kad vyriausybės 
įsakyta gatvėse nuo lempų 
stulpų plėšti metalo papuoša
lai ir paramsčiai. Vietoj me
talinių paramsčių sudėti kon- 
krito sustiprinimai.

Išleista patvarkymas reika
laująs gauti speciali leidimą 
įgabenimui į Vokietiją iš už
sienio -geležies ir geležies at
matų (junk). - .

RASTA MILŽINO 
KAULAI

Calcutta, India. — Netoli 
Jubalpore pas upę, rasta gal 
būt didžiausio pasaulyj žmo
gaus — milžino, kurio aukš
tumas, pagal kaulus, rodo 31 
pėdą ir 6 colius. Kojų blauz
dikauliai yra 10 pėdų ilgio.

AUDINYČIŲ SAVINI- 
KAI GINKLUOJASI
Washingotnas. — Francis 

J. Gorman, specialis streikie- 
rių unijos pirmininkas pra
nešė, kad Alabamos audiny
čių savininkai, išgirdę, kad 
bus šaukiamas audinyčių ge- 
neralis streikas, perka šautu
vus, revolverius, dinamitą ir 7 7 e
gabena į savo dirbtuves prieš 
streikierius kovoti.

UŽMUŠTAS GATVĖJ
Vincas Jankeliūnas, 19 iš 

Ridgewood, N. Y. užmuštas 
pro šalį smarkiai bėgančio 
automobilio, kuris nepaisė ir 
raudonos šviesos, dėl kurios 
ir Jankeliūnas buvo sustojęs 
ir išlipęs apžiūrėt savo auto
mobilio. Patekęs po automobi
liu jaunuolis nuvilktas kelius 
blokus. Užmušėjas nubėgo ne 
sustojęs.

REIKALAUJA DIDES
NIŲ KAINŲ—

Washington. Rugp. 27. —i 
Viso krašto geležinkelių kom
panijos reikalauja, kad bū
tų padidintos kainos už pre
kių vežiojimą geležinkeliais.

Kompanijos sako, kad jos 
turi didinti darbininkams at
lyginimą ir brangiau mokėti 
už visokią medžiagą.

TRUKŠMINGA JŪROS DIENA KLAIPĖDOJ

SUSIDŪRĖ ORE

Pereitą savaitę Brookly- 
ne, ant Williamsburgo,' ore su 
sidūrė du lėktuvai: vienas iš 
jų nukrito ant stogo ant John 
son Ave. ir visai sutriuškino 
lakūną, kitas be propelerio nu 
planiravo apie 15 blokų ir nu
sileido laimingai žaidimų ai
kštėje. Lakūnai buvo jauni 
chinai — studentai. Virš tir
štai epgyvento miesto jie 
bandė atlikti kariškas manie
ras ir viens kitą užkliudė.

MUSSOLINI NEVYKS 
PAS HITLERĮ

Roma, rugp. 27. — Italijos 
premjeras Mussolini planavo 
rudenį daryti revizitą Vokie- 
jos koncleriui Hitleriui. Bet 
dabar oficialiai kalbama, kad 
revizitas neįvyksiąs. Šiam pla 
nui pakenkė kruvinieji įvy
kiai Austrijoj, kuriuos Hitle
ris rėmė.

SAARO SRYTIS PREŠ 
VOKIETIJOS GLOBĄ

Salzbach, Vokietija, rugp. 
29. — Apie 70,000 Saaro sry- 
ties gyventojų, dalyvavusių 
mitinge, kuriame kalbėjo so
cialistas Braun, pasižadėjo 
balsuoti prieš prijungimą 
Šios sryties prie Vokietijos 
plebiscito balsavimuose sausio 
14 d. 1935 m. Buvo įvairių 
partijų kalbėtojų ir visi jie 
ragino susirinkusius balsuoti 
prieš dėjimosi prie naziškos 
Vokietijos.

Washington. — Jay Day 
Frocks, Inc., New Yorko siu
vyklų savininkai už nesilai
kymą NRA taisyklių — davi
mo nuolaidų — nubausta 
$11.915.33, kuriuos ir sumo
kėjo.

— Amerikoj įsteigta nauja 
politinė organizacija — Ame
rican Liberty League — kuri 
kovosianti su radikalizmu. 
Jos priešakyj yra Al Smith,’ 
J. W. Davis ir kt. Pres. Roo- 
seveltas tuo labai nepatenkin
tas.

Kaip žinome, rugp.. 11—12 
dd. Lietuvoje buvo švenčia
ma jūros diena. Praneša, kad 
ji praėjo su didžiausiu pasi
sekimu ir entuziazmu. Į Klai
pėdą ypač, buvo daug atvy
kusių ekskursijų iš įvairių 
Lietuvos vietų, daugiausia iš 
Kauno. Nakties metu buvo 
didžiulės eisenos su smalos 
šviesomis (fakeliais), uoste 
stovį laivai ir visas pa jury s 
buvo išpuoštas įvairiom švie
som. Skambėjo muzika, dai
nos ir degančios rakietos ki
lo į orą. Iškilmėse dalyvavo 
prez. A. Smetona ir visokį 
aukšti valdininkai. Visame 
mieste ir pajūryj buvo nepa 
prastas užsigrūdimas. Bet jo
kių nelaimių ar nesusiprati
mų neįvyko . Tokių iškilmių 
Klaipėdos miestas savo isto
rijoj nebuvo turėjęs.

TRUMPAI
— Amerikoj, S. Colorado 

state, nudizmas įėjo madon. 
Valdžia aktingai kovoja su 
’’liga.”

— Vis dažniau Lietuva gan 
na užklausimų iš įvairių vals
tybių turistų apie turizmo są
lygas mūsų šalyj.

— Lenkija pasižadėjo gel
bėti Voketiją maistu, jei ši, 
pradėjus karą, būtų tokios 
pagalbos reikalinga.

New York. rugp. 26. — Vi
suomenės rūpinimosi departa
mento apskaičiavimu, New 
Yorke yra 400,000 šeimynų, 
kurioms reikalinga pašalpa iš 
valdžios. Tos 400,000 šeimynų 
sudaro apie 25 nuošimčius 
miesto gyventojų. Valdžios pa 
šalpa joms 1934 m. sieks iki 
$201,000,000.

— Amerikoj, Colorado sta
te, rasta nauji aukso klodai. 
Daug žmonių vyksta į tyrus, 
aukso ieškoti.

— Saigon, Indo Chinija. — 
Dr. A. Montel surado gyduo
les, kuriomis bus galima pa
gydyti piktosios rauplės ir 
sergantieji įčiepyti pasilieka 
nelimpančiomis kitiems. Išra
dimui tos gyduolės Dr. Mon
tel darbavosi daugiau kaip 
20 metų.
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MOKSLO METUS PRADEDANT

Už poros savaičių prasideda mokslas Amerikos mokyklo
se. Jas lanko kelioliką ir keliosdešimt tūkstančių ir lietuvių 
jaunuolių. Jaunuolis yra lyg tas jaunas, gležnutis medis, kurį 
sodininkas išaugina tokiu, kokiu jis nori. Tokiu sodininku 
yra mokyklos, kurios auklėja mūsų vaikučius ir juos išauk- 
lėja taip, kaip jos nori. O argi galime daleisti, kad viešosios 
mokyklos, išmokytų vaikučius gerbti tą, kas katalikui bran
gų? Tą gali atlikti tik tvarkingai vedamos katalikiškos mo
kyklos.

Bet žmogus yra gerbiamas! ir jaučiasi laimingu tik tada, 
kai jo tautinis įsisąmonijimas, jo įgimti gabumai, dora ir iš
silavinimas harmoningai suderinta su Aukščiausiuoju Idealu. 
Todėl mums, lietuviams, negana savo vaikučius auklėti ka
talikiškose mokyklose, bet jos turi būti lietuviškos. Tik
tai lietuviškose katalikiškose mokyklose mūsų jaunimas pa
sirodys pilname savo grožyje. 5

Nenoriu čia minėti net keleto man žinomų labai nemalo
nių atsitikimų su mūsų jaunuoliais, kurie didelę gėdą turėjo 
perkęsti nuo svetimtaučių, dėl nemokėjimo lietuvių kalbos, 
nepažinimo savo tautos istorijos. Tie jaunuoliai tada pyko 
ant savo tėvų, kad šie nesuteikė tų žinių, neišmokė jų lietu
viškai. Bet tėvai irgi mažai kalti, nes patys gal buvo maža
moksliai, o lietuviškų mokyklų čia nebuvo. Tačiau dabar, — 
sūnus ar dukrelė, sutikę panašų nemalonumą, turės pilną 
teisę pykti ant savo tėvų, kad neduoda progos jiems susipa
žinti su būtiniausiu dalyku — savo tėvų kalba ir istorija, 
nes- jau turime net kelioliką savų katalikiškų lietuviškų mo
kyklų Amerikoje. Jų yra aukštesniųjų ir pradinių.

Tačiau mūsų didžiulėj Brooklyn© kolonijoj ikišiol ne
buvo tokios mokyklos su lietuvių kalba. Tik suaugesnieji ga
lėjo per vargą to lietuviškumo pasisemti, kurie galėjo vyk
ti į tolimesnes aukštesnes mokyklas. Gi vaikučiai, kuriems y- 
patingai svarbu gauti gerą pradžią, kuriems lengviau ge
rai išmokti savo'kalbą, įsisąmonininti lietuviškume, turėjo 
lankyti arba viešąsias mokyklas arba katalikiškas. Taip 
sparčiai nyko lietuvybė, trūko ir dabar dar labiau trūksta 
jaunų veikėjų, nes čia augęs mūsų jaunimas nemoka savo 
tėvų kalbos.

Tik, štai, prieš porą savaičių, žaibu perbėgo lietuvius 
džiuginanti žinia, kad Apreiškimo Parapijos pradedampjoj 
mokykloj įvedama privaloma lietuvių kalba ir Lietuvos isto
rija visose klasėse. Visi džiaugsmu netveria, nes klebono kun. 
Pakalnio pastangos nuveikė visas kliūtis ir argumentus, ku
rie ankščiau mums neleido džiaugtis... Ir kasgi dabar neno
rės leisti- savo vaikučių į šią mokyklą: argi tėveliai pavydės 
savo sūneliui — dukrelei išmokti gražios lietuvių kalbos, pa
žinti savo tėvų šalies istoriją? Kaip laimingais jaučiasi tie 
vaikučiai, kurie jaunose dienose turi progą gerai pramokti 
savo tėvų kalbos — jums galėtų pasakyti šimtai jų, baigu
sių parapijines lietuviškas mokyklas Elizabethe, Waterbury 
ir kitur.

Tas katalikiškas mokyklas dažnai lanko ir nekatalikiš
kų šeimų vaikai, nes visi žino, kad geras jaunuolio išauklė
jimas jam žada daug pasisekimo gyvenime. Beto, visi gerai 
■supranta, kad lietuviškose parapijinėse mokyklose mokyto
jauja tinkamai pasiruošusios lietuvaitės Sesutės, kurios visa 
siela atsiduoda vaikučių auklėjimui. Ir kasgi gali parodyti 
daugiau nuoširdumo ir pasišventimo tų gležnų lietuvybės 
augalėlių — vaikučių auklėjimui, jei ne vienuolės — lietu-
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IŠ FEDERACIJOS KONGRESO
Pirmą Kongreso dieną de- sekė kun. J. Simonaičio refe-

legatams pagerbti suruoštas 
didžiulis koncertas, kuriame 
dalyvavo žymūs artistai. Vie
tos muzikas V. Greičius su 
choru ir orkestrą pradėjo 
koncertą pasveikinimu ir dai
nelėmis. Toliau sekė parinkti 
dainų solo Elenos Rakauskie
nės, Justo Kudirkos, Stasės 
Greičienės ir Kasto Sabonio. 
Visi daainavo gana imponuo
jančiai akompanuojant A. Po
ciui arba p-lei Greičiūtei. 
Merginų oktetas taipgi gra
žiai pasirodė. Neprasčiau 
(gal geriau) padainavo ir vy
rų oktetas (iš vargonininkų). 
Vincas Greičius, jaunasis, ta
lentingas smuikininkas, vos 
16 metų, bet kaip senis pa- 
smuikavo Mendelsono — 
’’Concerto, E, min. op. 64.” 
Publikai smuikininkas patiko, 
kad iššaukė dar porą dalykų 
pasmuikuoti. Užbaigoj bend
ras choras su orkestrą prog
ramą baigė su Gounod ’’Suža
dink Jausmus” (sužavėjo 
klausytojus), ’’Mūsų Daina” 
ir Tautos Himnu. Visas Kon
certas buvo labai turiningas 
ir gražiai išpildytas. Vakaras 
baigėsi šokiais grojant Jono 
Mušinsko orkestrai.

Antroji diena prasidėjo 8 v. 
su šv. mišiom, pradedant var 
gonininkų seimelį 9 vai. taip
gi atlaikytos mišios už mi
rusius Federacijos narius. 
Žmonių prisirinko pilna baž
nyčia. Po pamaldų — posė
džiai. Nekurios komisijos iš
davė raportus (mandatų, svei 
kinimų, spaudos). Dr. Rakau
skas skaitė paskaitą apie Fe
deraciją ir Centralinių organ! 
zacijų darbuotę tautybės iš
laikymui. Lankščia ir poetine 
kalba gerb. daktaras kalbėjo 
virš pusvalandį. Jis nurodė 
organizacijų naudą, darbą ir 
trukdymus pilnai veikti Kat. 
akcijai. Koferentas dektarui 
buvo iš Pittsburgh© ponas 
Paleckis. Prie referato dar 
kalbėjo kun. J. Balkūnas, adv 
Česnulis, p-nia Poškienė, kun. 
pral. Krušas ir kiti. Toliaus 

vaitės? Kasgi gali geriau suprasti mūsų — lietuvių reikalus, 
jei ne mūsų lietuvatės mokytojos?

Todėl atmink — Tėve, Motute — kad Tamstos vaiku
čio tinkamas išauklėjimas dabar yra tavo rankose: priklau
sys'į kokią mokyklą jį nuvesi. Ir, neduok Dieve, jei dėl ko
kių išrokavimų neleisi jam išaugti tokiu, kokiu jis turi bū
ti ; jei jis paaugęs turės gėdą kęsti nuo svetimųjų ir savųjų 
dėl netinkamo išsiauklėjimo, dėl nemokėjimo savo tėvų kal
bos. Tavo bus kaltė, kad nedavei jam progos to atsiekti, tin
gėjai ar nenorėjai keletą blokų jo nuvesti į savą lietuvišką 
katalikišką mokyklą. O kaip laiminga bus ta motina ar tė
velis, kurių vaikai bus gražiai lietuviškai išauklėti, susidrau
gaus su savaisiais, jų tarpe veiks ir toliaus lavinsis; kurie 
nesigėdis savo lietuviško vardo ir nepaniekins savo tėvų. 
Tokius kilnius jaunuolius-les išauklės mūsų lietuviškos ka
talikiškos mokyklos. Taigi mūsų vaikučiams — mūsų mo
kyklos. Paulius.

ratas apie liet, parapijines mo 
kyklas ir jų ateitį. Vaizdžiai 
ir visapusiškai gerb. referen
tas mokyklų klausymą palie
tė: statistikomis ir dokumen
tais parėmė pasakytas mintis. 
Paskaita buvo, ištiesų, moksli 
ška, bet visiems labai supran 
tama. Koreferentas buvo kun 
Albavičius, kuris pagyrė pas
kaitininką ir džiaugėsi, kad 
toks opus bei naudingas šiuo 
momentu klausimas keliamas-

Popietinė j sesijoj rezoliuci- 
jų komisija pateikė rezoliuci
jas, kurias be didesnių patai
sų, Kongresas priėmė. Jų bu
vo apie trylika. Baigiant rin
kta nauja valdyba iš 9 asme
nų į kurią įeina ir pareigomis 
pasiskirstė: dvasios vadas 
kun. pral. M. Krušas, pirmi
ninkas Dr. Rakauskas, vice
pirmininkai — kun. J. Simo
naitis ir adv. Česnulis, sekre
torius — L. Šimutis, iždinin
kas kun. M.Kazėnas, kontro
lės komisija: kun. Albavičius 
ir kun. Karužiškis, informac. 
biuro ved. kun. J. Balkūnas. 
Posėdis baigėsi pakilusia dva
sia, sugiedant Tautos Himną.

Reikia pabrėžti, kad vie
tos amerikoniški laikraščiai 
kasdiena talpino ilgus prane
šimus apie kongreso eigą. Ne- 
kurie talpino paveikslus.

Čia paduodame kai kurais 
Kongreso išneštas rezoliucijas 
opiausiais klausimais.

MŪSŲ JAUNIMAS IR 
MOKYKLOS

Lietuvių Katalikų Federa
cijos 24 Kongreso atstovai, ap 
svarstę Amerikos lietuvių jau 
nimo klausimą, nutaria būsi
mais metais daug daugiau dė
mesio kreipti į jaunimo orga 
nižavimą, palaikymą, sudary
mą palankių sąlygų jo veiki
mui ir jo auklėjimui. Federa
cijos skyriai raginami padėti 
L. Vyčių ir Lietuvių Katali
kų Studentų kuopoms veikti, 
kur tokių nėra, stengtis įstei
gti. Kongresas taip pat reiš
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kia pageidavimą, kad lokali
nės jaunimo draugijos dau
giau veiktų parapijų išlaiky
mui ir daugiau domėtus tau 
tiniais reikalais bei darbais. 
Kadangi su jaunimo klausiu 
arti risaši mokyklų reikalai, 
dėlto nutarta:

1) iš visų jėgų stengtis rem 
ti lietuvių parapijų mokyk
las, 2) raginti tėvus siųsti į 
jas savo vaikus, 3) steigti jas, 
kur jų dar nėr, 4) kurioj ko
lonijoj nėr nei parapijos nei 
mokyklos, steigti vaikams se 
kmadienines i vasarines mo
kyklėles, 5) remti Tėvų Mari
jonų įsteigtą Marianapolio 
Kolegiją, Seserų Kazimierie 
čių ir Seserų Pranciškiečių 
mergaičių akademijas, 6) nuo 
širdžiai pasveikinti Tėvus Ma 
rijomis, kurie nuo šio rudens 
atidaro dvasinę kunigų semi
nariją, kurią katalikų visuo
menė raginama remti medžia
giškai, 7) vedant auklėjimo 
darbą mokyklose, mokytojai 
ar mokytojos prašomi tč auk
lėjimą vesti aiškesniais ir 
griežtesniais religiniais ir tau
tiniais pagrindais, 8) Kongre
sas kviečia visą Aemrikos lie 
tuvių visuomenę dėtis prie už
tikrinimo ateities mūsų mo
kykloms šiame krašte.

SVEIKINIMAS KLAIPĖDOS 
LIETUVIAMS

Amerikos lietuviai, sekda
mi savo ir Lietuvos spaudą, 
pastebėjo nepaprastą Kleipė- 
dos krašto lietuvių atbudimą 
ir energingą savo krašto rei
kalų gynimą. Žinant, kad gy
vas tautinis veikimas ir tau
tinis susipratimas, yra ge
riausias atsakymas priešams, 
tykantiems užgrobti Klaipė
dos kraštą, dėl to sveikiname 
Klaipėdos lietuvius ir linkime 
jiems sėkmingai vesti kovą su 
visokiais valstybės išdavikais 
vokietininkais.
DĖL DARIAUS — GIRĖNO 

PAMINKLO
Atsižvelgiant į tai, kad dar 

ligšiol nepastatytas pamink
las mūsų amžinos atminties 
didvyriams lakūnams — Da
riui ir Girėnui, nugalėjusiems 
Atlantiką ir netoli Tėvynės 
slenkščio tragingai žuvu’siems 
Soldino miškuose, Kongresas 
ragina Amerikos lietuvių vi
suomenę padidint duosnumą 
ir kiek galima greičiau pasta
tyti jiems paminklą Chicago- 
je, kuris būsimoms lietuvių 
kartoms primins kaip reikią 
pasišvęsti ir kelti savo tautos 
vardą.

Pranešame, kad šiame nu- 
meryj negalėjom sutalpinti a- 
pie Harrisono pikniką ir Ma- 
spetho šv. Vincento Dr-jos 
pikniką. Tilps sekančiam nu- 
meryj. Redakcija.
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SVEIKINU, SVEIKINU, PROTRIJOTAI!
Čia jūs tikrai žmoniškai 

padarėt ir lietuviams tas iš
eis ant naudos.

Tai mat, sakau, laikai atė
jo. Kai seniau tarp ’’bepar- 
tyvių” buvo madoj ’’vieny
bė”, tai ir socialistai buvo 
drąsesni. Jie sakėsi esą socia
listai; nors ką tas žodis reiš
kia, jie labai retas kuris su
prato. Bet laikui bėgant ”Mai 
nos rūbai margo svieto”. Ir 
socialistai, prasikrapštę akis’ 

pamatė, kad socialistu būti ištikro yra menka garbė. Im
kim, sako, ir mainykime savo kailio kolerį. Kaip tarė, taip ir 
padarė. Tuojau išsižioja per čielą gniaužtą ir ima rėkti, kad 
jie niekuomet nebuvo tuo kuo buvo, bet yra ir buvo ’’tauti
ninkai”. Reiškia, patys nežinojo dėlko ir už ką dirbo, kovo
jo. Ir ką čia dabar darysi.. Nėra to blogo, kad neišeitų ant 
gero. Kartais pats gyvenimas, o dažnai ir pasakyta pasaka, 
labai daug pamokina. Aš manau, kad ir ta pasaka išeis ant 
gero.

Kartą. Puškinas, išėjęs Įleisti savo gero draugo ir, atida
ręs duris, vietoj jo pamatė porą aukštos kilmės panų, tai taip 
susigėdino, kad pakėlė savo ilgus marškinius ir užsidengė 
kaklą, atsiprašydamas, kad jis esąs be naktaižos; o priimti 
svečius esant be naktaizos pas rusus buvo nemada.

Bet taip buvo jau senai. Dabar pasitaiko dar Įdomesnių 
dalykų. Sakoma, kur trumpa, ten trūksta. Mūsų socialistams 
pradėjus nebesisekti, jiems ir pilietinio mandrumo ar drą
sumo pritrūko. Jie jau ir ištolo bijo savo socialistų vardo. 
Bet be vardo ir margis nebūna. Taigi reikia kokiu nors pri
sidengti. O čia ilgai galvot nereikia, nes geras pavyzdys čia- 
pat, pas kaimyną.. Jis sako, esąs ’’bepartyvis”. Taigi so
cialistai ir griebia tą vardą, lyg tas Puškinas marškinius, 
ir dengiasi juo. Čia tai juokingiausia scena. Nes kai socialis
tai pradėjo vadintis irgi tautininkais (o ’’tautininkų” pro
grama ’tai leidžia), tai sena tautininkų bepartyviškumo 
skraistė pasidarė permaža visam ’’mišiniui” apdengti. Ir iš 
to viso program© finis labai gražus dautininkai lieka bedie
viais. Bet kai kiti pirma apie tai nepradėtų kalbėti ir daryti 
priekaištą, tai bus nesmagu prisipažinti. Taigi ima jie patys 
ir viešai pasisako visuomenei. To ’’tautiško mišinio” Broo- 
klynietis organas rašo: ’ ’EXTRA! EXTRA! EXTRA 1

Brooklyn, N. Y. — Anąmet Brooklyno socialistų kuopa 
vienbalsiai nutarė ir Į protokolą Įrašė, kad nėra Dievo! Pe
reitą penktadienį Brooklyno tautiškų veikėjų bankietas balsų 
dauguma nutarė, kad Vienybė — socialistiškas laikraštis!” 
Taigi tas ’’viduriniųjų srovių, mišinys’’atvirai pasisako per 
savo organą (per kuri kalba ir visuomet), kad jie yra be
dieviai. Kaipo toki, jie savo seimą Cleveland© irgi pradės 
tuo laiku (sekmadienio rytą), kai visi katalikai klausys šv. 
Mišių bažnyčiose. Labai gerai, kad, pagaliau, nebeklaidin
site lietuviškos visuomenės: Pasisakėte kuo esate. Dėdė svei
kina jūs ’’mišinį” už tiesos žodį. Tik kam po galų, jums iki 
šiol reikėjo slapstytis nuo žmonių. Juk mes vistiek gerai ži
nojom, kad esate bedieviai. Dar bandėt ’’nezaležnikus” or
ganizuoti, keletą ’’kunigužių” išpėrė jot. Argi jūsų tautiški 
kunigužiai ir toliau bandys žmones mulkint ir dankstytis re
ligija? Tegu taip daro, kol susitiksiu kurį iš jų. O tada tai 
jau nepagail&siu šermukšninės, kaip poniutei Geravalienei 
pereitą sekmadieni Forest Parke, kuri net užklausė, artai 
ištikrųjų tą šermukšninę dėl jos buvau atsinešęs. Jos laimė 
tik, kad ten pat buvo vyras ir ji prie jo nubėgo. Tautiški ku
nigužiai neturės kur pribėgti, nes jų ’’perėtoja” ’’sąjungy- 
bė” jau pasisakė, kad Į Dievą netiki, taigi ir dvasiškių, nors 
ir savų, globot negalės. Ar tai ne ironija: višta išperėjo vi- 
štukus ir juos kapoja. Tikrai ’’Kuku” ar ne? Dėdė.

Socialistai.
Kun. Dr. A. Civinskas.

— Taigi, matote, — tęsė toliau Vaišnora, — panašus var
gas patiko darbininkus kitose šalyse, atsiradus ten visokioms 
mašinoms, pakrikoms. Pas mus Lietuvoje mažai žmonių ver
čiasi amatais; pas mus jei verpia, audžia, siuva, tai tik sau 
arba savo aplinkiniams, užtai nė amatninkų nedaugei tėra Lie
tuvoje. Bet imkime šalį, kur išdirbinėja visokius šilkinius 
daiktus, visokias gelumbes. Tūkstančiai verpėjų, audėjų ver
pė, audė ten per dienų dienas, iš to tik duoną valgydami. Štai 
atsiranda mašinos verpti, austi. Ką padarydavo tūkstantis 
darbininkų, dabar padaro viena mašina, atimdama darbą tūk
stančiui žmonių. įniršę darbininkai išpradžių laužė maši
nas, naikino, kaip savo neprietelius, bet turėjo apsimalšinti. 
Mašinos augo vis ir platinosi, ypač kada buvo išrasta, kaip 
Sunaudoti garas. Išpradžių, mat, mašinos būdavo varomos 
arkliais, vietomis vandeniu, arba net patys žmonės jas suk
davo. Išmokus sunaudoti garą, visa atsimainė. Ką tūkstan
tis arklių nepatrauktų, dabar lengvai varo viena garinė maši
na, atlikdama tą darbą, kurį, mašinų nebesant, turėdavo at
likti patys žmonės. Ilgainiui priviso didelių pabrikų, kur dir
ba ne viena mašina, bet daugelis mašinų sujungta prie vie
nos garinės, kuri anas visas varo. Taip imkime, gelumbių 
pabriką; čia vilnas kedena, karšia, verpia, audžia, dažo, ve
lia, ir vis garu varomomis mašinomis, kurios prašalino nuo 
tų darbų tūkstančius darbininkų.

— Bet pakrikuose reikia daug darbininkų, — atsiliepė 
vienas vaikinas, — ana, aš dirbau Amerikoj prie geležinės 
pakrikos, tai visoj mūs parapijoj nėra tiek žmonių, kiek ten 
vienoj pakrikoj,

— Tiesą sakote, — atsakė Vaišnora, — mašina neis, jei 
prie jos nebus žmogaus,pakrikos reikalauja daugybės darbi
ninkų, bet didelis yra skirtumas tarp tų darbininkų, ką dirba 
po pakrikas, o tų visų verpėjų, audėjų, kalvių ir kitų amat- 
ninkų, kurių vietą užėmė mašinos, pakrikos.

Pasakykite, kol geležinių pabrikų nebuvo, kas dirbdavo 
tuos daiktus, ką dabar dirba geležinės pakrikos ?

— Kalviai, ugi kas daugiau, -r— atsakė vaikinas.
— Gerai, — tarė Vaišnora. — Taigi, imkime, nebesant 

dar niekur pasaulyje geležinių pabrikų, yra viename mieste 
tūkstantis kalvių, kurie savo kalvėse išdirbinėja visokius ge
ležinius, plieninius, varinius daiktus, gerą sau iš to turėdami 
duoną. Štai atsiranda tame mieste geležinė pabrika, daranti 
tuos pačius daiktus karkas greičiau, gražiau ir pigiau. Kal- 

~viai ką darys? Noromis-nenoromis turi uždaryti savo kalves, 
negalėdami išlaikyti konkurencijos su pabrika.

— Aš, ponuli, nesuprantu to žodžio, ką antgalo pasakė
te, — tarė viena moteriškė, — kurencijos, ar kaip jis ten?

— Gerai, mama, kad tuoj aus klausi, — atsakė Vaišnora, 
— sakiau kalviai negali išlaikyti konkurencijos, tai yra, lenk
tynių su pabrika. Konkurencija vistiek ką lenktynės; vary
ti konkurenciją, tai eiti lenktyn.

— Bet kaip, ponuli, kalvis gali eiti lenktyn su pabrika?
— Matai, mama, lenktyn galima eiti arba, kitaip pasa

kius, varyti konkurenciją netik bėgant, bet ir dirbant.
. Kaimo audėja varo konkurenciją, arba eina lenktyn, ka

da rūpinasi austi gražiau, greičiau už kitas; apie šias prastes
nes audėjas tada galime pasakyti, kad jos neišlaiko su anaja 
konkurencijos.

Taip ir tie kalviai negalėjo išlaikyti konkurencijos su 
pabrika; pabrika pakirto jiems darbą; jie turėjo mesti kal- 
viavę ir ieškoti kitokio uždarbio. Daugumas pateko į pabri
ką, bet pabrikoje ar jų toks padėjimas, kaip buvo pirma, ka
da dirbo savo kalvėse?

Trumpos Žinutės
— Pasaulio žydų kongre

sas, Įvykęs Genevoj, Šveica
rijoj, nutarė dar daugiau su
stiprinti Voketijos prekėms 
boikotą.

— Lietuvos kiaulių ekspor
tas žymiai dar padidėjo, kaip 
Įsisteigė Rusijos prekybos at
stovybė Klaipėdoj.

— Tarp kitų žymių prasi
kaltėlių Cliicagos požemių ka 
ralius Al Capone išvežtas i 
’’Velnio salą”.

—• Prasidėjus Įvairiems 
’ ’programams ’ ’, Amerikos 
gyventojai be pasigailėjimo 
apdedami visokiais mokes
čiais.

— Vokečiai deda visas pa
stangas paglemžti plebiscitui 
atiduotą Saaro kraštą. Ten 
veda, milžinišką propagandą 
ir demonstracijas rengia.

— Pagaliau, Sov. Rusija i- 
teikė pasiūlymo projektą Wa- 
shingtonui dėl skolų suregu
liavimo.

— Parmojo j visuotinoj kon 
ferencijoj Genevoj, žydai nu
barė steigti savo pasaulinį 
kongresą. Pirmas toks kong
resas susirinks 1935 m.

— Belgų vyriausybė Įdavė 
savo parlamentui panašų pro
jektą, kaip Amerikos NRA.

— Anglija privertė Latviją 
apmokėti $6,000,000 senų 
prieškarinių skolų, grasinda
ma ekonominiu boikotu. Ar 
tai nebus kas-nors bendro su 
Rytų Locarno, kuriam lat
viai bando priešintis?

—. Ginkluoti keliais kulko
svaidžiais, plėšikai New Yor
ke užpuolė pinigus vežantį 
sunkvežimiu ir atėmė $427,- 
000.Ū0. Plėšikai pabėgo grei
tu motoriniu laiveliu, kuris ve 
liau rasta paskandintas.

— Rusija užprotestavo tie
sioginiai Japonijai dėl suėmi
mo 88 rusų darbininkų Man- 
chukuo valstybėj.

— Kanadoj, kaip ir Ameri
kos J. V. iš nukentėjusių dėl 
sausros vietų ūkininkai val
džios iškeliami Į derlingesnes 
vietas.

— Voketijoj išleistas įsta
tymas, kad visi tarnautojai 
prisiektų savo ištikimybe ne 
valstybei, bet Hitleriui, kaip 
tai daro kariuomenė ir lai# 
vynas.

EXTRAEXTRA
Rugsėjo ■ September 2 d. 1934 m

Karalienės Angelu Parapija
RENGIA PASKUTINĮ ŠIŲ METŲ

Pradžia lygiai 2 vai. po 
piet. Įžanga 40 centų. Pik 
nike gros Lietuvių rinkti
nis Benas, Didysis parapi
jos choras dalyvauja. Bus 
įvairių žaidimų. ypač 
Brooklyno Pypkoriai ir 
biznieriai nuoširdžiai kvie 
čiami dalyvauti.
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NAUJI LIETUVIŲ ŽYGIAI PADANGĖSE
Mes, Amerikos lietuviai, su pasididžiavimu dažnai kal

bame apie Darių ir Girėną. Jie Amerikos lietuviai ir jų žygį 
aukomis rėmė patriotiškoji Amerikos lietuvių visuomenė. 
Tad mums ypatingai malonu pabrėžti, kad du amerikiečiai 
1933 m. perskrido Atlanto vandenyną. Tas jų žygis" giliai 
sujaudino mūsų tautą ir labai nustebino visą pasaulį, net ir 
Lietuvos Nepriklausomybės priešus. Tuo dviejų amerikiečių 
žygiu galime ir turime didžiuotis, Tačiau mes turime ge
riau suprasti ir tinkamai įvertinti ir kitą lietuvių lakūnų 
žygį, kuris įvykdyta 1934 metais. Am. liet, spauda be ypatin
go entuziazmo minėjo trijų Lietuvos lėktuvų skridimą ap
link Europą. Pasvarstykime tą įvykį.

Birž. 25 d. iš Kauno išskrido 3 lėktuvai: karo aviacijos 
viršininkas pulk. Įeit. Gustaitis su žvalgu kap. Namiku, ant
ru lėktuvu lakūnas kap. Liorentas su žvalgu Įeit. Marcin
kum. 3-eiu — Lietuvos aviacijos ’’triksų” čampionas lak. 
Įeit. Mikėnas su mekaniku Rimkevičium. Išlydėti susirinku
siai vyriausybei, karo vadovybei ir visuomenei pulk. Gustai
tis pareiškė, kad kitados galinga mūsų valstybė buvo kai
mynų pasidalinta dėl to, kad trūko stiprios tautinės vieny
bės; dabar atgimusi Lietuva mažutė, apie kurią nedaug kas 
žino; dar yra tokių, kurie net abejoja dėl mūsų ateities. 
’’Mes tad ir skrendame savais lėktuvais, savo rankomis pa
statytais, parodyti, kad mes galime dirbti ir gyventi!” 
Ministerio pirmininko pavaduotojas Šilingas palinkėjo: 
’’Skriskite pasaulio padangėmis, Lietuvos ereliai, skleiskite 
mūsų tautos vardą už Lietuvos horizonto, didinkite lietuvių 
garbę tarp tautų ir kraštų”. Krašto apsaugos ministeris gen. 
Šniukšta pasakė trumpai: ’’Skriskite laimingai, grįžkite 
garbingai!” Ir tie 3 lėktuvai išskrido: 1) pasisvečiuoti pas 
tų valstybių lakūnus, kurie ‘pirma lankėsi Lietuvoje ir net 
kurie dar nesilankė; 2) sueiti į artimesnius santykius su kitų 
valstybių aviacija ir, kas svarbiausia, 3) propaguoti Lietu
vos valstybę ir jos aviaciją. Pirmasis tikslas siekta iš man
dagumo, antrasis — valstybių tarpusavio naudos sumeti
mais, o trečiasis— lietuviams pats svarbiausias. Bet argi 
mūsų mylimoji Tėvynė jau yra tiek pažengusi priekin, kad 
jau gali net pasigirti kai kuriais dalykais prieš kitas senąsias 
Valstybes? Taip! Lietuva gali girtis ir didžiuotis savo lai
mėjimais jauniausioje teknikos bei susisiekimo šakoje — 
aviacijoje. Nesenai laisvę atgavusi lietuvių tauta davė pasau
liui ne tik Atlanto nugalėtojus Darni ir Girėną; ji davė ir 
pačių lėktuvų tobulinto jų: inžinierius Dobkevičių ir Gustai
tį. Pirmasis pagamino 3 DOBI lėktuvuo tipus ir, savo išra
dimo lėktuvu skrisdamas, 1926 m. užkliuvo už medžių ir 
žuvo. Abu baigė bene aukščiausią Europoj aviacijos inžinie
rių konstruktorių mokyklą Paryžiuj. Gustaitis padirbo net 
6 tipų lėktuvus: sportinius, mokomuosius ir žvalgomuosius. 
Ligi šiol Lietuva lėktuvus pirkdavo Anglijoj. Italijoj, Čeko
slovakijoj. Vokietijoj. Bet šiemet Lietuvos karo aviacijon 
įvesta Gustaičio konstrukcijos lėktuvai; tad mažiau pirks 
užsieniuose. Tai labai reikšmingas įvykis. Lietuvos karo avia
cijos dirbtuvės jau tiek patobulintos, kad labai gerai paga
mina lėktuvus, dargi pačių lietuvių sukonstruotus! Jų pa
gamintos lėktuvų dalys nieku nesiskiria nuo kitų kraštų se
nųjų dirbtuvių darbo. Štai, kiek lietuvių nužengta aviacijos 
pramonėje!

Minėti 3 lėktuvai, apskridę Europą, yra lietuvio (Gustai
čio) sukonstruoti ir lietuvių rankomis pagaminti! Ir koki 
geri! Tai ANBO IV: įkrautas lėktuvas sveria 4945 svarus, 
greičiausiai gali skristi 190 mylių per valandą: turi anglišką 
(Bristol-Pegasus 2 L 2) 580 arklių jėgų: propeleris apsisu
ka 2300 kartų per miliutą. Taigi, šis lėktuvas greitesnis už 
Dariaus-Girėno Lituanicą, kuri buvo žymiai sunkesnė.

Tie 3 lietuviški lėktuvai aplankė Švedijos. Danijos, 0- 
Lndijos, Anglijos, Prancūzijos, Italijos, Austrijos, Čekoslo
vakijos, Vengrijos, Rumunijos sostines ir dar Rusijos mies
tus Kijevą ir Maskvą. Be to, lankėsi prancūzų mieste Mar
selyje, Italų Udine. Ta kelionė siekia 6300 mylių. Minėtose 
sostinėse ir miestuose Lietuvos lakūnai buvo iškilmingai auk
štų valdovų, mūsų pasiuntinių bei konsulų, svetimų lakūnų 
ir visuomenės sutikti, vaišinti ir apdovanoti ordinais. Visi 
kitataučiai stebėjosi jaunos Lietuvos lakūnais, lietuviškos 
gamybos lėktuvais ir pačiu konstruktorium. Skrido tik 3 pi
lotai: jei kuris iš jų būtų susirgęs ar kokiai nelaimei ištikus, 
nebūtų buvę pavaduotojo, bet jokios nelaimės neįvyko. Tie 
lietuviški lėktuvai parodė savo kokybę: labai greiti ir iš
tvermingi. nes paiimti iš Lietuvos aviacijos ir nepritaikintį to 
limam skridimui. Lietuviai pirmą kartą lankėsi tolimose 
valstybėse: kitų kraštų, (net Amerikos) lakūnai dažnai

LEGAL NOTICES
NOTICE is hereby given that Li

cense No. B—5113 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 932 
Fulton St. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CONSTANTINE CASTELLANO 
932 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—4510 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beberage Control Law at 1675 
E. 12 St. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FLORENCE M. RUSSELL 
1675 E. 12 St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—'>535 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail und«er section 76 of the Alco
holic Beverage Control Haw at Foot 
of Bay 32 St. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.
Ben Ma Chree Boat Club. Inc.. 

Foot of Bay 32nd St.. B’kl'pn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. RW-2326 has been issued 
to the undsreigned to sell beer and 
wine at retail under section 132-A 
of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 97 President St. Boorough 
of Brooklyn. County of Elings, to 
be consumed on the premises.

ANTHONY CAFEERO
97 President St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—5016 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 7 
Woodhull St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EUGENE HEFFRON
7 Woodhull St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—5746 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail ynder section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 1002 
Flushing Ave. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAUL STUDER 
1002 Flushing Ave., Brooklyn, N.Y.
NOTICE is hereby given that Li
cense No. RW-2674 has been issued 
to the undersigned to sell beer and 
wine at retail under section 132-A 
of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 727 Wythe Abe.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be 
consumed on the premises. 
Theodore Kuryhas and

Peter Yaremko 
727 Wythe Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—5883 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 201 
Roebling St.. Citv of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the p-eroises.

JACOB KAPLAN
201 Roebling St.. Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—5824 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 6713 
— 13 Ave.. Borough fo Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY MONTECALVO 
6713 — 13th Ave.. Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—5999 has been issued 
to the undersigned to sell beer^ at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 49 
Teri Eyck St.; Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STEPHEN TUBA
49 Ten Eyck St.. Brooklyyn. N. Y.

nuskrenda toliau iš savo krašto pasirodyti. Tad skridimo ti
kslas pasiektas: lietuv.ų lakūnai ne tik pasirodė ir apsilankė 
didžiose Europos valstybėse, bet ir parodė savo išradimo bei 
darbo lėktuvus, kurie puikiai išbandyti tolimu skridimu, dar
gi keliais atvejais skrendant per jūras. Tai yra didelis ir 
begalo'svarbus, garbingas žygis ir kartu reikšmingas lietuvių 
laimėjimas aviacijos srityj. Lietuvių lakūnai pasiekė garbin- 

\ gos aukštybės: 1933 m. Darius ir Girėnas, o 1934 m. Gustai- 
\ čio lėktuvų trejukė. Antram skridimui rengiasi per Atlantą 
' ir LITUANICA II. Tokios garbingos aviacijos dar nepasiekė 
nei suomiai, latviai, estai, lenkai ir kt.

Džiaukimės ir didžiuokimės savo ereliais! Tinkamai įver
tinki™ šių metų liet, lakūnų laimėjimą. Ta proga siųskim 
Lietuvos karo aviacijai sveikinimus ir nuoširdžius linkėji
mus. Tegu ji stiprėja, tobulėja ir garsėja laimėjimais!

P. Jurgėla.

NOTICE is hereby given that 
License No. A—586? has been 
issued to the undersigned to sell 
beer, at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
Law at 325 Rogers Aye.
Borough of Brooklyn, .County of 
Kings to be consumed off the pre
mises.

Dave Anderson and Joe Kot 
325 Rogers Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
License No. A—10104 has been 
issued to the undersigned to sell 
beer, at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
Law at 378 — 95th St.
Borough of Brooklyn, County of 
Kings to be consumed off the pre
mises.

ABRAHAM GILDENBERG 
378 — 95th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
License No. A—7634 has been 
issued to the undersigned to sell 
beer, at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Contro 
Law at 193 De Kalb Ave.
Borough of Brooklyn, County of 
Kings to be consumed off the pre
mises.

MORRIS LIFSCHITZ 
193 De Kalb Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
License No. A—8001 has been 
issued to the undersigned to sell 
beer, at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Cone 
Law at 9404 — 3rd Ave.
Borough of Brooklyn, County of 
Kings to be consumed off the pre
mises.
Herman Petersen and

Matthew Schaefer 
9404 — 3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
License No. A—10138 has been 
issued to the undersigned to sell 
beer, at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
Law- at 346 Franklin Ave. 
Borough of Brooklyn. County of 
Kings to be consumed off the pre
mises.

SAMUEL SILVER
346 Franklin Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—113 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 889 
Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn k 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

Sam Spatz
889 Nostrand Ave.. B’klyn. N. Y. ■ f 

NOTICE is hereby given that Li- I 
cense No. B—5248 has been issued I 
to the undersigned to sell beer, at | 
retail under section 76 of the Alco- | 
holic Beverage Control Law at 45 
Snvder Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

Patrick J. Fitzgerald.
45 Snyder Abe.. B’klvn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. RW-2681 h'as been issued 
to the undersigned to sell beer and 
wine at retail under section 132A 
of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 711 Flatbush Ave.. Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to 
be consumed on the premises.

PANAGIOTIS XANTHAKIS 
711 Flatbush Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that 
License No. B—2434 has been 
issued to the undersigned to sell 
beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
Law at 765 De Kalb Ave.
City of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

GATES CAFETERIA, Inc., 
765 De Kalb Ave, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
License No. RW—2543 has been 
issued to the undersigned to sell 
beer and wine at retail under sec
tion 132A of the Alcoholic Bevera
ge Control Law at 835 Gates Ave. 
City of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

WILLIAM TROYANO 
835 Gates Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
License No. A—8199 has been 
issued to the undersigned to sell 
beer, at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7923 — 7th Ave.
City of Brooklyn, County of Kings 
to be consumed off the premises.

RUTH WEINSTOCK 
7923 — 7th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
License No. A—6312 ,has been 
issued to the undersigned to sell 
beer, at retail under section 75 of 
the Alcoholic „ Beverage Control 
Law at 9718 — 3 Ave.
City of Brooklyn, County of Kings 
to be consumed off the premises.

MARIA DUCH
9718 — 3 Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—5466 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 427 
Court St., Borough of Brooklyn, f 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL F. KEOUGH
427 Court St. Brooklyyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—5895 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 331 
Smith St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY INGENITO
331 Smith St., B’klvn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—5687 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 4718 
— 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SALVATORE PERSICO
4718 — 4th Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. RW-2668 has been issued 
to the undersigned to sell beer and 
wine at retail under section 132A 
of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1809 Emmons Ave.. Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to 
be consumed on the premises.

GEORGE STRIMENOS
1809 Emmons Ave., B’klvn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—3073 h’as been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beberage Control Law at Foot 
of Bay 37th St.. Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consu
med on the premises.

Mayflower Fishing and Boating 
Cluto, Inc..

Foot of Bay 37th St. B’klyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—4551 has been issued 
to the undersigned to sell beer_ at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 118 
Livingston St.. Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.
H. & W. LUNCHEONETTE. Inc., 

118 Livingston St.. Brooklyn. N.Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—4497 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 311 
Nostrand Ave.. Boroug of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY PLUSCHAU
311 Nostrand Ave.. B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—">734 has been issued 
to the undersigned to.sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at "21 
Sutter Abe.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

L. M. G. REST. Inc., 
521 Sutter Abe., Brooklyn. N. Y.

4



Rugpiūčio 31 d., 1934 m. ”AMERIKA ” 5

KORESPONDENCIJOS 
_____________________________________a__________________

ROCHESTER, N. Y

Lietuviu Diena” pavyko,

Nesenai įvykusioje Roches
ter ’’Lietuvių Diena”, Sea 
Breeze parke, buvo didžiau
sia ir pasekmingiausia mūsų 
lietuvių kolonijos istorijoje. 
Diena buvo nepaprastai graži 
ir saulėta. Gražiame medžių 
šlaite netoli vandens — tūks 
tančiai iš Rochester ir kitų 
lietuvių kolonijų smagiai link 
sminosi. Buvo daug svečių iš 
Niagara Falls, Utica, Bing
hamton, Scranton, Wilkes 
Barre ir iš kitur. Dalyvavo 
daug svetimtaučių ir net žy
mių miesto ir apskrities vir
šininkų. Visų nuotaika buvo 
nepaprastai pakilusi. Pačiame 
gagužinės aikštės viduryje ple 
vėsavo didelė trispalvė Lietu
vos vėliava. Ir kuomet didžiu 
lis Šv. Jurgio parapijos cho
ras, po muz. K. Bazio vado
vybe, graižai uždainavo sma
gias lietuviškas daineles, tai 
tada visi tikrai jautėmės, 
kaip mūsų mylimoje tėvynėje 
—- Lietuvoje.

’’Lietuvių Dienos” įspū
džiai ilgai pasiliks visų atmin 
tyse.

Valio Rochester lietuvių 
kolonijai ir josios garbinga
jam Vadui — kun. Jonui Ba
kšiui. I ,

London, Anglija
Rugp. 12, įvyko bertaininis 

susirinkimas ’’Pašelpinės Vie
nybės Draugijos. Vienybės 
draugijos narių esą apie 300, 
tačiau į susirinkimą teatėjo 
vos 40 ypatų ir tai nevisi na
riai. Na, dapildyti skaitlių, 
aš taipgi buvau labai reika
lingas, kaipo ’’Amerikos” re
porteris. Ar čia nereikalinga 
dieduko šermukšninė!

Tačiaus Pašelpinė Vienybės 
draugija nekurį laiką pergy
venus sunkų krizį. Draugijos 
stovis pagerėjo. Sulyg kasie- 
riaus ir revizorių raporto 
draugijos kasoje esą apie du 
šimtai svarų sterlingų atsar
gos kapitalo.

Susirinkime dalyvavo mūs 
vietinis klebonas kun. A. Pe
trauskas, M. I. C. ir trys sve
čiai iš Lietuvos. Kunigas A. 
Petrauskas, kaipo vietos kle
bonas. imasi organizacinio 
darbo, ragindamas lankyti ne 
tik bažnyčią, bet ir susirinki
mus, energingai veikti ir pasi 
taikančius nesusipratimus gra 
žiai likviduoti.

«

Toliaus kalbėjo visi trys 
Lietuvos svečiai apie čia gi
musią mūsų jaunuomenę. Ti
ktai gaila, kad salėj nesima
tė veik nė vieno jaunuolio-ės. 
Buvęs mūsų klebonas kun. 
VI. Mažonas, M. I. C, aną die
ną atsisveikino ir išvyko į 
Manchukuo sostinę Harbiną, 
Kinijoj. Linkime jam laimin
gos kelionės.

Savo laiku buvo rašyta ”A- 
merikoj”, kad tūlam Grikie- 
čiui bedirbant ant kelio štan
gą tiesiant, sunkiai sužalojo 
vieną koją. O iš tikro buvo, 
kad Grikiečiui bedirbant prie 
namų mūrijimo sunkiai suža
lota koja. Šiuomi savo klaidą 
atitaisau.

Londono Lietuvių klube iš
kabinta puikūs rėmuoti Da
riaus ir Girėno paveikslai, su 
gedulo papuošalais.

Kalnavertis.

HARRISON — KEARNEY

buvo ra- 
nuliūdime 

dukterį

A. a. Jonas Jasevičius.
Rugp. 16 d. mirė Jonas Ja

sevičius. Velionis 
maus būdo. Paliko 
žmoną Viktoriją,
Prancišką, sūnus Joną ir Je
ronimą. Laidotuvės įvyko rug 
piūčio 20 d., iš Dievo Motinos 
Sopulingos bažnyčios su dvie- 
jom šv. mišiom. į šv. Kryžiaus 
kapines Arlingtone.

Velionio moteris ir vaikai 
širdingai dėkoja visiems, ku
rie prisidėjo prie šermenų. 
Dėkoja gerbiamam klebonui, 
kun. Vaicekauskui už pamal
das ir giminėms už užprašy
tas šv. Mišias bei gėles ir pa
žįstamiems už patarnavimą ir 
palydėjimą į kapus; grabo- 
riui Akialiui už patarnavimą.

Lai būna lengva jam šios 
šalies žemelė! V. J.

Ankstyva Mirtis.
Rugp. 16 d. po ilgos ligos, 

pasimirė Ona Jasiukevičienė, 
25 metų amžiaus. Iš pat ma
žens velionė pasižymėjo pa
maldumu ir buvo darbšti mo
teris. Pasižymėjo savo ramiu 
būdu. Paliko nuliūdime savo 
jauną vyrą Bernardą, kuris 
yra parapijos kolektorius. Ne 
mažas liūdesis ir senam tėve
liui, kuris palaidojo vieninte
lę dukrą. Kadangi velionė už 
augo prie pamotės, tai ir pa
staroji, tarsi tikra motina, 
velionę apgailestavo.

Rugp. 20 d. su 2-joms šv. 
mišioms palaidotas a. a. Jo
nas Jusevičius, 51 m. nuo 53 
Maple Str.,. Kearney. Velio- 

uis apie porą metų sirguliavo, 
o prieš mirti, tik 4 savaites 
išgulėjo lovoje. Paliko dide
liame nuliūdime savo žmoną, 
dukterį ir du sūnų. Velionis 
buvo geros širdies žmogus ir 
gražiai išauklėjo šeimyną.

PADĖKA
Dėl a. a. Petronėlės Radze

vičienės netikėtos mirties, įvy 
kusios š. m. rugpiūčio mėn. 
10 d. .Long Beach, L. I. ligo
ninėje iš priežasties sužaloji
mo automobiliu, einant sker
sai gatvę, — visiems atsilan
kiusiems į laidotuves ir vi
siems pareiškusiems užuojau
tą dėl to nelaimingo įvykio, 
reiškia nuoširdžią padėką.
Radzevičių ir Žadeikių šeimos

A. a. Petronėlė Radzevičie
nė iš jos namų Newark, N. J. 
rugpiūčio mėn. 14 d. buvo pa
lydėta į Arlaingtono kapines, 
Kearney, N. J.

VIEŠA PADĖKA

Negalėdama kiekvienam y- 
patiškai padėkot už išreikštą 
mūsų nelaimėj, kai aš su sūne
liu buvome sunkiai sužeisti 
automobilio nelaimėj, prašau 
priimti mano padėkos žodį 
per šį laikraštį, kuris duoda 
man šią vietelę.

Nuoširdžiai dėkoju visiems 
prisiuntusiems man gėles, 
užuojautos laiškus ir korte
les, visiems atlankiusiems ma
ne ligoninėje, kurioje teko iš
būt net 7 savaites. Savo at
jautimu Tamstos suteikėt 
man širdies ramybę ir sukė- 
lėt nuoširdumo jausmus. Taip 
gi dėkoju draugijoms, už su
rengimą ’’Welcome Home” 
party ir visiems to parengimo 
dalyviams.

Nors dar nesu pilnai sveika 
ir tik su pagelba lazdų galiu 
biskį paeiti, bet atsiduodu 
Dievo valiai ir tikiu, kad su 
laiku vėl galėsiu pilnai susti
prėti. Dabar su sūneliu esa
me atvažiavę į Budd Lake, 
N. J. pas pp. Šidlauskus, ku
rie čia turi savo vasarnamį 
prie ežero. Nors sūnelis taipgi- 
dar nėra pilnai sveikas, nes 
ant vienos kojos netaip gerai 
paeina ir veidas dar jo biskį 
sutinęs, bet turim viltį, kad 
su laiku vėl viskas bus gerai. 
Dabar čia ilgimės ir sveiks- 
tam gražioj vietoj. Dar kartą 
visiems dėkoju už visus gerus 
linkėjimus.

Jeva Trečiokienė.

NOTICE is herebv eriven # that Li
cense No. B—2361 has been issued 
to the undersigned +o sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beveraere Control Law at 236 
Bond St.. Boroush of Brooklvn. 
Countv of Kiners, to be consumed 
on the (premises.

B. ORBACH
236 Bond St.. Brooklvn. N. Y.

LEGAL NOTICES
NOTICE is herebv given that Li
cense No. B—5511 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 57 
Willoughby St. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BARNEY SPINELLA,
57 Willoughby St., B’klyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—5876 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 802 
Caton Ave., Borough of Brooklyn, 
pounty of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROBERT ANDERSON
802 Caton Ave., B’lyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—5164 has been issued 
to the undersign M to sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 2080 
E. 18th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY CARFORA 
2080 E. 18th St.. B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—6000 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 849 
Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL QUATTROCCHI 
849 Fulton St., B’klyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—4439 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 197 
Havemeyer St., Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consumed 
•on the premises.

Havemeyer Light Lunch, Inc., 
Paul Wolicki

197 Havemeyer St., B’klyn. N. Y.

NOTICE is herebv given that Li
cense No. B—592--> has 
to the undersigned to 
"etail under section 76 
holic Beverage Control 
Marcy Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GINO TURATTI
407 Marcy Ave.. B’klyn, N. Y.

been issued 
sell beer, at 
of the Alco- 
Law at 407

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—'">899 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
reisai under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 170 
Moore St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed 
on the premises. ___

MURRAY LEFFEL
170 Moore St. Brooklyyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—'5956 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 723 
Glenmore Ave. Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LENA WALLERSTEIN
723 Glenmore Ave.. B’klyvn. N. .Y.

NOTICE is herebv given that Li
cense No. B—5924 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Lbw at 573 
Lorimer St.. Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALBERT NAPOLITANO 
573 Lorimer St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—6055 has been issued 

the undersigned to sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 282 
Smith St.. Borough of Brooklyn. 
Countv of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN P. HUNT
282 Smith St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—6036 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Vontrol Law at 148 
Hoyt St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN HEISSENBUTTEL 
148 Hoyt St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Li- 
cnse No. A—8086 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 75 of the Alco
holic Beverage Control Law at 43 
Hicks St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
off the premises.

DANIEL HANAWAY
43 Hicks St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is herebv given that Li
cense No. A—-9073 has 
tn the undersigned to 
retail under section 75 
holic Beverage Control 
President St.. Borough
Countv of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOHN PERCHIACCO
106 President St.. Brooklyn. N. Y. 

been issued 
sell beer. ht 
of the Alco- 
Law at 106 
of Brooklyn

NOTICE is hereby given that Li
cense No. A—9499 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 75 of the Alco
holic Beverage Control Law at 876 
Nostrand Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kin^s. to be consumed 
off "The premises.
Morris Krevans Parkway Dairy, 
876 Nostrand Ave., B’klyn, N. Y.

NOTICE is herebv given that Li
cense No. A—6140 has been.issued 
to the undersigned to sell'Beer, at 
retail under section 75 of the Alco
holic Beverage Control Law at 7702 
— 3rd Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed 
off the premises.

VEIT DAUT
7702 - 3rd Ave.. Brooklyn. Y. N.

NOTICE is hereby given that Lir 
cense No. A—10152 has been issued 
tn the ’ undersigned to sell beer, at 
retail under section 75 of the Alco
holic Beverage Control Law at 2619 
Atlantic Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed 
off the premises.

GILBERT J. McMAHON 
2619 Atlantic Ave, B’klyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. A—59’13 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 75 of the Alco
holic Beverage Control Law at 1349 
Nostrand Av., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed 
off the premises.

RHODA NATHANSON
4349 Nostrand Ave.. B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. A—10303 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 75 of the Alco
holic Beverage Control Law at 41 
Lewis Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SARAH KOVNAR
41 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. A—10296 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 75 of the Alco
holic Beverage Control Law at 271 
Kingston Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SOPHIE S. SPRINGER 
271 Kingston Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. A—10163 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 75 of the Alco
holic Beverage Control Law at 335 
Eastern P’way, Borough of Brooklyn 
County of kings, to be consumed 
off the premises.

JULIUS ŽABITŽ
335 Eastern P’kway. Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. A—9802 has been, issued 
to the undersigned to s'-'” beer, at 
retail under section 75 of the Alco
holic Beverage Control Law at 1409 
Kings Highway, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SAM LOMASKY
1409 Kings Highway. B’klyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—5685 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 76 of the Alco
holic Beverage Control Law at 33 
Bogart St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ISIDOR LEDERMAN
33 Bogart St., Brooklyn. N. Y.

NOTIQE is hereby given that Li
cense No. A—5994 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at • 
retail under section 75 of the Alco
holic Beverage Control Law at 188 
Underhill Ave., Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consumed 
off the premises.

GEORGE PUCKHABER
188 Underhill Ab.. Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. A—40153 has been issued 
to the undersigned to sell beer, at 
retail under section 75 of the Alco
holic Beverage Control Law at 186 
York St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ANASTASY WISNIEWSKI 
186 York St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is herebv given that Li
cense No. A—10309 h'as been issued 
to the undersigned to 
retail under section 75 
holic Beverage Control 
Meserole Ave.. Borough
County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HENRY MEYN
131 Meserole Ave., Brooklyn. N. Y.

sell beer, at 
of the Alco- 
Law at 131 
of Brooklyn.

NOTICE is hereby given that Li
cense No. B—5272 has 
to the undersigned to 
retail un^or section 76 
holic Beverage Control 
Grand St., Borough < 
County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY YENCAUSKAS 
277 Grand St., Brooklyn. N. Y.

; been issued 
sell beer, at 
of the Alco-

' Law at 277 
of Brooklyn.

A'
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VIETOS IR APYLINKĖS ŽINIOS^
Į ’’AMERIKOS” SKAITY

TOJUS

Brangūs mūsų laikraščio 
prieteliai: jau nepoilgo bus 
metai, kaip naujoji ’’Ameri
ka” savaitė iš savaitės lan
ko jus, parnešdama žiupsneli 
tyros lietuviškos dvasios į 
Tamstų šeimą. Bet dar daug 
yra Tamstų draugų ir pažysta 
mų, kurie neskaito jokio lie
tuviško laikraščio, arba skai
to toki, kuris doram lietuviui 
ir dar katalikui, neprivalu 
skaityti. Todėl paraginkite 
juos užsirašyti ’’Ameriką”, 
kad ji galėtų aptarnauti di
desnę kilnios lietuviškos šei
mos dalį ir pati greičiau pi
niginiai sustiprėtų. Tada ”A- 
merika” bus didesnė ir įdo
mesnė, galės būti tokiu laik
raščiu, kokio jūs seųai laukė
te.

Dažnais parengimais neno
rime Tamstų varginti, nes jų 
turite ir taip daugybę.

Taipgi kreipiamės į mūsų 
gerb. skaitytojus, kurių pre
numerata jau išsibaigė — ją 
atnaujinti ir užsimokėti.. Ti
kimės, kad tai atliksite be 
ypatingų raginimų.

Jūsų- K. Vilniškis,
Vedėjas.

PIKNIKAS PAVYKO

Rugp. 26 d. Apreiškimo pa- 
rap. piknikas Forest Parke ne
paprastai pavyko. Žmonių at
silankė netikėtai daug. Pelno 
irgi gražaus padaryta..

Išvažiavime buvo ir progra
mėlė. Choras sudainavo kele
tą dainų, vadovaujant varg. 
Jankui.

Išvažiavimui pasidarbavo 
sekanti: K. Baltrušaitis, K. 
Masaitis, T. Čižauskas, J. Tu- 
masonis, S Stagniūnas, J. 
Butkus, J. Žerolis, A. Andri- 
šiūnas, Terebeiza, A. Kubi
lius, V. Kivyta, Jr_, K. Dobro
volskis, J. Unguraitis, P. Mon 
tvila, V. Vaiciulevičius ir P. 
Puskunigis.

Iš moterėlių pusės daugiau
siai darbavosi p. M. Kivytie- 
nė, kuri beveik viena surinko 
daug daiktų išvažiavimui. Dir 
bo daug ir sekančios moterys : 
A. Stagniūnienė, F. Bendziu- 
vienė, M. Butkuvienė, T. Pa- 
lubinskienė, V. Gaigalienė, T. 
Stučienė, O. Bieliavičienė, Gr. 
Katilienė, M. Stučienė, E. Vai 
tekūnienė, O. Dobrovolskienė, 
M. Šertvytienė. U. Mikulskie
nė, A. Pinkuvienė ir M. Mika
lauskienė.

Nuoširdžiausia padėka vi

siems, kaip darbininkams, bi
znieriams, kurie aukojo daik
tais ir gėrimais piknikui, taip 
ir gerbiamai publikai, kuri at 
silankė ir parėmė parapijos 
reikalus. Ačiū visiems

MASPETH, N. Y.

Šv. Vardo Piknikas.
Ši sekmadienį rugs. 2 d. 

šv. Vardo draugija ruošia pi
kniką parapijos darže. Bus 
šokiai ir žaidimai. Pelnas ski- 

. riamas naujos bažnyčios sta
tybai, todėl visi lietuviai kvie 
čiami atsilankyt.

Trumpai.
— Choras turės šokius šį 

šeštadienį rugs. 1 d. parapi
jos darže.

— Jau susiorganizavo drau
gijos dėl parapijos bazaro, ku 
ris bus rugs. 22 — 30 dd. pa
rapijos darže. Draugijos pra
šomos tuoj išsirinkti darbi
ninkus ir rinkti aukas.

— Studentų kuopa jau turi 
porą tuzinų narių. Ketvirta
dienį studentai klausėsi pas
kaitos stud. J. Varnaičio, ku
ris papasakojo savo įspūdžius 
Lietuvoje.

— Vyčiai kiekvieną trečia
dienį, turi šokius, parapijos 
darže. Jaunimas kviečiamas 
pasilinksminti. Pelnas perduo 
damas bažnyčios fondui.

— Šią savaitę kun. J. Ale- 
ksiūnas buvo išvykęs atosto
gų. Kitą savaitę vyks į kuni
gų rekolekcijas.

— Praeitą savaitę bažny
čios fondui bunco party pa
ruošė sodalietės parap. salė
je. p-nia Kivytienė savo na
muose.

— Rugp. 30 d. palaidota 
a. a. Marijona Morkūnaitė 
mirusi dėl plaučių uždegimo.

— Pradedant rugs. 9 d. se 
kma dienia is V. Atsimainymo 
bažnyčioje mišios bus laiko
mos senąja tvarka — 8. 9, 10 
ir 11 vai.

—• Rugs. 8 d. susituoks Pa
tricija Kučinskaitė su Antanu 
Aleksiūnu. Taipgi tuoksis Ju 
Ii joną Burbeckienė su Vincu 
Petruševičiumi.

MIRĖ

A. a. Mariutė Markūniutė 
19 m. amžiaus, mirė Wyckoff 
ligoninėj, rugp. 27 d. Pašar
vota tėvelių namuose 59-49 
Perry Ave, Maspeth. N. Y.

Paliko nuliūdime mamytę ir 
patėvį K. Vaitkūną, broliuką 
Pranciškų, pus-sesutę Josephi 
ne ir pus-brolį Kazimierą. Lai 
dojama iškilmingai su šv. Mi
šioms iš V. J. Atsimainymo 

bažnyčios rugp. 30 d. š. m. į 
Šv. Jono kapus. Aprūpina 
graborius A. J. Valantiejus.

NAUJA OPERETĖ.

Rugsėjo 23 d. p. Stankū
nas Labor Lyceum salėje sta
to žinomą ukrainų operetę 
’’Natalka, Poltavka” išvers
ta į lietuvių kalbą, kuri turi 
originalę ukrainišką muziką. 
Operetė išversta į lietuvių 
kalbą Kaune, vardu ’’Našlu
tė Poltavietė”. Ši operetė A- 
merikos lietuviams yra dar 
nematyta.

IŠ MOT. SĄJ. 30 KUOPOS

Kuopos pirmininkė Kivy
tienė surengė ’’bunco party” 
savo namuose: 62-24 — 60th 
Avė., Maspethe, į kurią susi
rinko daugybė sąjungiečių ir 
viešnių. Laikas praėjo labai 
linksmai ir malonioj nuotai
koj, išsiskirstyta'. Visas likęs 
pelnas paskirtas naujos baž
nyčios fondan.

BEJE. BEJE! Nepamirški
te kad rugsėjo — Sept. 9 d. 
mūsų kuopa rengia paskutinį 
sezono pikniką. parapijos 
darže. Visus kviečiame atsi
lankyti ir paremti gražų tik
slą — parapiją. O. P.

JUOKAS BAIGĖSI LIGONI
NE IR KALĖJIMU.

Trečiadienį, parėjęs iš dar
bo, Robertas Jašmantas išėjo 
į gatvę (77 Gold St., Brook- 
lyne), kur buvo ir daugiau 
vyrų. Juokais besiginčyjant

su draugu jis metė obuolio 
kaulu, kuris nepažinęs juoko, 
traukė per žandą, o Jašman
tas krito ant šaligatvio ir pa
sipylė kraujas iš ausies. Nu- 
vežus į ligoninę suteikta pa
galba, bet apie pagyjimą dar 
daktarai nieko nepasako.

O smagus Ješmanto drau
gas patalpintas į šaltąją.

Matęs.

VYČIŲ IŠVAŽIAVIMAS

Sekm. rugp. 26 d. Lietuvos 
Vyčių Brooklyn© 49 kuopa ir 
New Yorko 12 kuopa, turėjo 
išvažiavimą į Rockland Lake, 
N. Y., kuris praėjo su didžiau 
siu pasisekimu.

Vieta buvo labai tinkama, 
oras puikus. Vanduo buvo šil 
tas, todėl maudėmės iki visai 
pailsom. Tada pasinaudojom 
vycių-mergaičių 'gerumu ir pa 
sistiprinom jų skaniais val
giais.

Diena praslinko, naktis už
temo. Tiktai matyt laužų .ug
nis ir aplink apstoję mūsų 
Vyčiai kepdami šuniukus lie 
tuviškas daineles dainuoja.

Visiems atrodė, kad gamta 
padarė klaidą, nes diena praė
jo per greitai.

RADIO PIKNIKAS

’’Labor Day” — Rugsėjo 
3 d. įvyksta Radio Piknikas 
Klasčiaus Parke, Maspethe. 
Pikniką rengia kasdieninės 
lietuvių radio programos iš 
Radio stoties WMBQ vedėjas 
J. Tarnas. Visi kviečiami da
lyvauti. Pradžia 2 vai. p.p.

SAVAS PAS SAVĄ!

Toks buvo obalsis pirmo
sios J. Dumčiaus lietuvių ra
dio valandos 1932 m. pra
džioj. Po ilgos pertraukos jis 
dabar vėl turi lietuvišką pro
gramą iš tos pat stoties 
WMBQ pirmadienių vakarais 
7:30 ir šeštadienių rytais — 
10:15.

LIETUVIŲ MENO TEAT
RAS

Šiuo pranešame gerbiamai 
lietuviu visuomenei, kad L. 
M. Teatras, minės savo meti- 
mėn. 14 d, Amer. Liet. Pilie- 
nes sukaktuves š. m. spalių 
čių klubo salėje.

Viršutinėj salėj bus išpildy 
ta graži programa ir vėliau 
tęsis šokiai. Apatinėje salėje 
bus vakarienė.

Plačiau bus paskelbta vė
liau. Atminkite, kad vakaras 
bus gana įdomus.

L. M. T. pirm. A, Alekna..

’’MOTINA” SCENOJ

Spalių 7 d. Lietuvių Radio 
vai. stato 4 veiksni, dramą 
’ ’Motina ’ ’.

Tame veikale turi roles šie 
Lietuvių Meno Teatro nariai: 
Režisorius p.' V. Bukšnaitis 
L. M. Teatro pirmininkas p, 
A. Alekna, p-lė S. Jurevičiūtę 
p-lė E. Bartkevičiūtė.

Teko nugirsti, kad Lietuvi” 
Meno Teatro antrasis režiso
rius V. B. Raudonaitis atos
togauja. ’ E. B.

Apreiškimo Šv. Panelės 
Paarapijos Mokykla, 
Brooklyne, kurioje nuo 
šių mokslo metų pra
džios įvedama privalo
ma lietuvių kalba ir 

Lietuvos istorija.

Mokytojauja Seserys 
domininkietės, visos 

lietuvaitės..

Parapijos nauju kle
bonu yra gerb. kun. 
N. Pakalnis, kuris pa
sirūpino mokyklos per

tvarkymu.
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KARALIENĖS ANGELŲ 
PARAPIJOS PIKNIKAS

Šiemet Karai. Angelų pa- 
rap. rengia surpryzą savo pa 
skutimam piknike Rugs.-Sept 
2 d. Klaseiaus Parke, Maspe- 
the. Parkas bus atidarytas 2 
vai. po piet. Pikniko progra
ma labai plati, įvairiais pasi
linksminimais turininga k. t. 
dainoms-dainelėms; didysis 
choras dalyvauja ir žada pa
dainuoti. Beto, bus kontestai 
bėgimų, pajų valgyme ir pyp
kių rūkyme. Todėl visi pra
garsėję Brooklyno pypkoriai 
ir tabakoriai paklausykite, 
štai jums skelbiama naujiena, 
ateikite į Karalienės Angelų 
parapijos pikniką ir nepamir
škite savo numylėtų pypkių; 
čia jūsų laukia tikroji pikni
ko matušė su dovanomis. O 
Brooklyno jaunimui gros rink 
čiausias lietuvių benas nuo 5 
vai. iki 12 nakties. Seni — 
jauni ir kuproti, jums žadam 
pilniausį patenkinimą. Tik ne 
pamirškite Septemberio 2 d. 
Klasčiaus Parką, Maspethe.

IŠ L. VYČIŲ 41 KP.

Lietuvos Vyčių 41 Vytauto 
kuopa pradėjo smarkiai veik
ti. Pereitąme mėn, susirinki
me, kuriame dalyvavo ir kun. 
N. Pakalnis, du nauji nariai: 
Adelė Zabarauskaitė ir J. Re- 
menčius prisirašė.

Stato ’’Atgailą”.
Išduota įvairūs raportai iš 

pereito seimo ir kitų susirin
kimų. Nutarta veikalas ’’At
gaila” pastatyti parapijos 
naudai bendrai su šv. Ražan- 
čiaus draugija rugsėjo 23 d.

Taipgi nutarta kas ketvir
tadienį turėti susiėjimus, ku
rių prirengimui išrinkta komi 
sijos. Nutarta skaitlingai da
lyvauti kun. N. Pakalnio ir 
kun. Kartavičiaus pagerbimo 
vakarienėj ir įteikti dovanė
lių. Nutarta organizuoti vai 
kinų ir merginų krepšiasvy- 
džia ratelius.

Sekantis mėnesinis susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, 
rugsėjo 13 d. A. J. M.

LEGAL NOTICES
NOTICE is hereby given that 

License No. A—8850 has been 
issued to the undersigned to sell 
beer, at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
Law at 738 Franklin Ave.
Borough of Brooklyn, County of 
Kings to be consumed off the pre- 
m i sps

HENRY N. RUSCH 
738 Franklin Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
License No. B—3193 has been 
issued to the undersigned to sell 
beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1409 Ave. J, 
Borough of Brooklyn, County of 
Kings to be consumed on the pre- 
mises

JAY DELICATESSEN, Inc. 
1409 Ave. J, Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2-2306

PALOCIUS SALDAINIŲ
KRAUTUVĖ 

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi užkandžiai, kave, arbata, Hot Chocolate 

Pietūs išanksto susitarus.
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš 
geriausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

J. GINKUS,
495 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

M
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NOTICE is hereby given that 
License No. A—9666 has been 
issued to the undersigned to sell 
beer, at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
Law at 410 Wilson Ave.
Borough of Brooklyn, County of 
Kings to be consumed off the pre
mises.

ERNA PAPE
410 Wilson Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
License No. B—4650 has been 
issued to the undersigned to sell 
beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
Law at 822 Fulton St.
Borough of Brooklyn, County of 
Kings to be consumed on the pre- 
misos

ANDREW BARBARUOLO 
822 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9-4464

NOTICE is hereby given that 
License No. A—9857 has been 
issued to the undersigned to sell 
beer, at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1823 Church Ave.
Borough of Brooklyn., County of 
Kings to be consumed off the pre- 
mises

JACOB DOLMATCH 
1823 Church Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
License No. B—5063 has 
issued to the undersigned to sell 
beer at retail under’ section 76 »f 
the Alcoholic Beverage Control 
Law at 306 Bedford Ave.
Borough of Brooklyn, County of 
Kings to be consumed on the pre- 
mises

WILLIAM OSIPAUSKAS 
306 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

been

NOTICE is hereby given that 
License No. A—5778 has been 
issued to the undersigned to sell 
beer, at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2108 Cort el you Rd. 
Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the pre
mises.

HERMAN ALBRECHT 
2108 Cortelyou Rd., Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that 
License No. B—3691 
issued to the undersigned to sell 
beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
Law at 115 De Kalb Ave. 
Borough of Brooklyn, County of 
Kings to be consumed on the pre
mises

Anton Strand Cafeteria, Inc. 
115 De Kalb Ave. Brooklyn, N. Y.

has been

NOTICE is hereby given that 
License No. A—9909 has been 
issued to the undersigned to sell 
beer, at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3605 Ave. S, 
Borough of Brooklyn, County of 
Kings to be consumed off the pre
mises.

HENRY JOSEPH
3605 Ave. S, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
License No.
issued to the undersigned to sell 
beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
Law at 324 Devoe St.
Borough of Brooklyn. County‘of 
Kings to be consumed on the pre- 
mises

MICHAEL LEIPUS
324 Devoe St.. Brooklyn, N.Y.

B—4890 has been

NOTICE is hereby given that 
License No. A—10104 has been 
issued to the undersigned to sell 
beer, at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
Law at 869 Eastern P-kway 
Borough of Brooklyn, County of 
Kings to be consumed off the pre
mises

NATHAN SAMILOWITZ 
869 Eastern P’kway, B-klyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that 
License No. A—9389 has been 
issued to the undersigned to sell 
beer, at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8003 — 3rd Ave.
Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the pre
mises.
Walter Haslam and George Umland 
8003 — 3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
License No. 
issued to the 
beer at retail 
the Alcoholic 
Law at 1437 Nostrand Ave. 
Borough of Brooklyn. County of 
Kings to be consumed on the pre
mises

ANDREW JAČUBOVICH 
1437 Nostrand Ave. Brooklyn, N.Y.

B—5443 has been 
undersigned to sell 
under section 76 of

Beverage Control

NOTICE is hereby given that 
License No. B—4716 has been 
issued to the undersigned to sell 
beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage» Control 
Law at 719 Bush wick Ave.
Borough of Brooklyn, "County of 
Kings, to be consumed on the pre
mises.

Brooklyn Home Knights of 
Columbus, Inc.

719 Bushwick Ave Brooklyn, N. Y.

’ AN EXCURSION TO 
LITHUANIA”

Yra tik atspausdinta kelio
nės į Lietuvą knyga anglų 
kalboje. Turi 308 pusi, su 38 
iliustracijom ir dideliu dvie
jų puslapių žemėlapiu. Kaina 
tik $3.00. Ši knyga turi už- 
gyrimą ir B. K. Balučio, Lie
tuvos ministerio.

Agentai gali uždirbti 100% 
uždarbio. Reikia daugiau a- 
gentų. Prašykite veltui duo
damo aprašymo.
Hudson Bay Press, Dept. B-5, 
280 Madison Av., New York, 

N. Y.

NOTICE is hereby given that 
License Js’o. B—2390 has been 
issued to the undersigned to sell 
beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
Law at 774 Flatbush Ave. 
Borough of Brooklyn. County of 
Kmgs to be consumed on the pre
mises

JACOB HERMAN 
774 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
License No. B—2451 has been
issued to the undersigned to sell 
beer, at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
Law at 868 Broadway 
Borough of Brooklyn. County of 
Kings, to be consumed on the pre
mises.

LOUIS SOM ERM AN, 
868 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and ENBALMER 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE

Maspeth, N. Y.54-41 — 72nd Street,

Tel. STagg 2—0788 NOTARY PUBLIC

JOSEPH LE VANDA 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS

107 Union Avenue. Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2—5043 NOTARY PUBLIC

M. P. BALLAS. Inc.
BIELIAUSKAS 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel.: STagg 2—4409 NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

Priešais Apreiškimo Bažnyčią
Duodu automobilius vestuvėms ir visokiem pokyliam

402 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

EVERGREEN 8-9770

JOSEPH GARSZVA
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 8-7027

SAVININKAS—A. SHRUPSKIS
Gera Duona—Žmogaus Sveikata

Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo, tik
rą Lietuvišką Duoną. ’’GARSO” KEPTUVE kepa geriausią Lietu
višką Duoną, Keiksus ir Pyragaičius vestuvėms ir kitokiems po- 
kihams. Siunčia ir į kitus miestus.
68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

Kodėl yra patariama valgyti KAUNO DUONĄ?
Dėlto, kad yra patentuota Suv. Valstijose, ilgai nepasensta ir 

per tai gardžių rūgštį turi. Paragavę, pamatysit skirtumą.

ŠV. VARDO DRAUGIJOS

Sveikata — didžiausias tur
tas pasauly.
Kas nori Kauno duonos, gali 
gauti į stubas Brooklyne.

Kreipkitės adresu:

Įvyks šį Sekmadienį Rugs.—Sept- 2 d., 1934 m.
MASPETHO LIET. PARAPIJOS DARŽE

Bus žaidimų, Šokiai ir kitų pamarginimų
PELNAS — BAŽNYČIOS STATYBAI

JONAS MIKOLAITIS
380 So. 3rd Street, 
Brooklyn, N. Y.

Jei norit gauti į kitus miestus ar farmas, kreipiktės:

1920 7th Ave., Watervliet, N. Y.
N. MASENAS BAKING CO.
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IŠ APREIŠKIMO PARAPI
JOS

LEGAL NOTICES

Apreiškimo Parapijos Mokyk
loje bus mokinama lietuvių 
kalbos gramatikos ir Lietuvos 

istorijos.
Šioje Apreiškimo parapijos 

vienintelėje lietuvių katalikų 
mokykloje Brooklyne, šiais 
metais jau įvedama lietuvių

• kalbos ir Lietuvos istorijoj 
pamokos. Lietuvių kalbos ir 
istorijos bus mokinama vi
suose astuoniuose greiduose 
(klasėse). Ši mokykla regis
truota. Baigę šią mokyklą be 
kvotimų galės įstoti į bile ko
kią High School. Taigi šioje 
Apreiškimo mokykloje netik-Į 
tai išmoks to visko, kas yra 
mokinama viešose (public) I the Alcoholic Beverage Control 

. . , . ,. , v Law at /I6 Knickerbocker Ave.mokyklose, arba svetimtaučių Į Borough of Brooklyn, County of 
katalikiškose mokyklose, bet 
dar žinos taisyklingos lietuvių 
kalbos ir susipažins su Lietu
vos istorija.

Šioje mokykloje už mokslą 
nereikia mokėti ir knygos y- 
ra duodamos dykai.

Brangūs Tėveliai, leiskite 
savo vaikelius į šią Apreiški
mo mokyklą. Jau visos sesu
tės mokytojos šiais metais yra 
lietuvaitės, josios jūsų vaiku
čius su pilnu atsidavimu ir 
pasišventimu mokins.

Užsiregistravimas (užsira- 
šymas) naujų mokinių Ap
reiškimo mokykloje (No. 5th 
ir Havemeyer Sts.) įvyksta a- 
teinantį ketvirtadienį ir penk j 
tadienį, rugsėjo (Sept.) 6 ir 
7 dd. nuo 9:30 iki 11:30 ryto.

NOTICE is hereby given that ISRAEL KAPLAN
License No. B—5648 has been 860 New Lots Ave. Brooklyn, N.Y. 
issued to the undersigned to sell!

.er at retail under section 76 of ' 
the Alcoholic Beverage Control 
Law at 190 Bedford Ave. 
Borough of Brooklyn, County of 
Kings to be consumed on the pre
mises

BRONISLAW JOWROSKI
190 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

SUSIRINKIMAS

Ši sekmad. tuojaus po su
mos šv. Vardo Draugija Ap
reiškimo parapijos turės mė
nesinį susirinkimą. Visus na
rius prašome skaitlingai susi
rinkti. Naujų narių prašome 
ateiti ir prisirašyti.

ŠIRDINGAS AČIŪ!
Mirus mano vyrui Pijui Ka 

zlauskui, liūdesio valandoje 
išreiškusioms mūsų šeimai u- 
žuojautą kun. Pauloniui, kun. 
Skruodeniui, kun. Lekėšiui di- 
džiai dėkojame. Nuoširdžiai 
dėkojame kleb. kun. Pakal
niui už gražų patarnavimą ba
žnyčioje. Taipgi visiems, už 
prašusiems šv. mišias už a a. 
Pijų ir palydėjusiems į ka
pus, tariame širdingą ačiū.

Kazlauskų Šeima.

SUSIRINKIMAS
Šį sekmadienį rugsėjo 2 d. 

5 vai. yra kviečiamas Mote
rų Sąjungos 35 kp. susirinki
mas parapijos salėj. Visos na
rės prašomos dalyvauti. Tai 
svarbu prieš vakaro rengimą 
ir kuopos vajų.

NOTICE is_ hereby given that 
License No. 
issued to the undersigned to sell 
beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
Law at 256 Franklin St. 
Borough of Brooklyn, County of 
Kings to be consumed on the pre
mises

ANTHONY KOSKI 
256 Franklin St. Brooklyn, N. Y.

B—5627 has been

NOTICE is hereby given that 
has been 

issued to the undersigned to sell 
beer at retail under section 76 of

Law at 716 Knickerbocker Ave.

Kings to be consumed on the pre
mises

KUNI TOMITSCH
716 Knickerbocker Ave Brooklyn.

NOTICE is hereby given that 
License No. B—5410 has been 
issued to the undersigned to sell 
beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
Law at 74 Rochester Ave.
Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the pre- 
mises

HARRY PRIMAVERA 
74 Rochester Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
License No. B—5099 has been 
issued to the undersigned to sell 
beer at retail under section 76 c 
the Alcoholic Beverage Control 
Law at 345 Hamilton Ave.
Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the pre
mises

FRANK A. TOZZI 
345 Hamilton Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
License No. B—5096 has been 
issued to the undersigned to sell 
beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
Law at 167 Furman St.
Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the pre- 
mises

FERRY LUNCH, INC., 
167 Furman Str., Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that 
License No. B—2185 has been 
issued to the undersigned to sell 
beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
Law at 860 New Lots Ave. 
Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the pre
mises

NOTICE is_ hereby given that 
License No. 
issued to the undersigned to sell 
beer at retail 
the Alcoholic Beverage Control 
Law at 302 Bergen St. 
Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the pre- 
mises

BERGEN GARDENS, Inc., 
302 Bergen St. Brooklyn, N. Y.

B—5133 has been

under section 76 of

NOTICE is hereby given that 
License No. B—4692 has been 
issued to the undersigned to sell 
beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
Law at 337 Gerrittsen Ave.
Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the pre- 
m i ses

’ LILLIAN COAMEY
337 Gerrittsen Ave. Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that 
License No. 
issued to the 
beer at retail 
the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1257 Willoughby Ave. 
Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the pre
mises

Rinascente Social Club, Inc., 
1257 Willoughby Ave, B’klyn, N. Y.

B—5222 has been 
undersigned to sell 
under section 76 of

NOTICE is hereby given that 
License No. B—2069 has been 
issued to the undersigned to sell 
beer at retail- under section 76 c 
the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4124 Ft. Hamilton P’kway. 
Borough of Brooklyn. County of 
Kings, to be consumed on the pre
mises

HYMAN EPSTEIN 
4124 Ft. Hamitlon P'way Brooklyn

VESTUVININKAI 
TĖMYKIT

Naudokitės Proga
Vestuvės, kurios išan- 

ksto užsisakys imtis pa
veikslus mano studijoj 
gaus visą tuziną 

vestuvės paveikslu už 
pusę tuzino kainos. Bū
tent: Užsimokėję už pu
sę tuzino gausit visą tu
ziną paveikslų.

RAPOLAS KRUČAS
Fotografas

65-23 Grand Avenue 
Maspeth, N. Y.

(Prieš Mount Olivet ka
pines.

Tel.: JUniper 5-0259

Tel.: STagg 2—7177

ALFRED J. WENTZ (VENCIUS) 
ADVOKATAS

219 So. Fourth Street, Brooklyn, N. Y.
Williamsburgh Bridge Plaza

GYVENK NUOSAVAM NAME ir BUK APSIDRAUDĘS
J. P. MACHULIS

REAL ESTATE & INSURANCE
8656 85th Street, Woodhaven, N. Y.

(Prie pat Forest Park stoties)
Notary Public Tel.: Virginia 7-1896

Parduoda ir išmaino namus, krautuves ir biznius, 
išnuomuoja kambarius ir sukolektuoja rendas. Taipgi 
apdraudžia automobilius, judomą ir nejudomą nuosa
vybę, žmogaus sveikatą ir gyvybę.

į 
I z

z

DR. J. S. MISEVIČIUS
270 Berry Street

DR. JOHN WALUK
161 No. 6 Street

Dr. Ed. W. Žukauskas
1114 Foster Avenue

DR. A. PETRIKĄ 
' (DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4 Street

Dr.Bladas K. Vencius
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 Grand Street

VALANDOS 
12—2 p. p. 
6—8 vak.

Tel. Evergreen 8-8707

VALANDOS 
8—10 ryte 
1—2 p. p.

Šventadieniais susitarus 
T6J. Evergreen 8-9229

VALANDOS
1—2 p. p.
6—8 vak.
Ir pagal sutarti 

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Stagg 2-9105

Valandos 
9—12 ryte 
2—8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Stagg 2-0706

Nkmų, Republic 9-3040/

Phone EVergreen 8-10494

DR. H. MENDLOWITZ
252 Berry Street. Brooklyn. N. Y.

Valandos:
1 iki 4 P.M. kasdieną
Trečiad. ir šeštad. 6 iki 7:30 P.M.
Sekmad. 10 iki 12 A.M.

Flatbush Ofisas 
2220 Avenue J

PRIVATIŠKA SLAUGĖ - NURSĖ 
Daug metų dirbusi Europos ir Amerikos ligoninėse 

A. GARBALIAUSKA
164 BEDFORD AVE., 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 8-9576

Eina į namus
Patarnauja įvairiems ligoniams 

Patarimus duoda veltui

Tel.: BRyant 9-7763

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 W. 42nd Str New York City E ■■
IliiilIlIilIlIlIliilIililIlIlIilHHIIIIIIIIIIIIIIIIilIliilIilililIilIlIlIilIlillilIlHllir

GRAND PARADISE BALL ROOMS
Buvus GRAND ASSEMBLY

318 Grand St., Brooklyn, N. Y.
PUIKIAUSIOS SALĖS IR KAMBARIAI Šokiams, Susirinkimams 

Pasilinksminimams, Vestuvėms, Suėjimams
Telephone EVergreen 7-1123. Eleveitorius patarnauja

Tel.: Evergreen 7-7770

POVILAS GUSTAS

Išnuomojami automobiliai įvairiems reikalams
423 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

Į CLINTON PARKAS |
E Tinka piknikams, Baliams, Koncertams ir visokiems^ 
Ę parengimams, lepoilgo bus įrengta karūsėlis, sūpuoklės,E 
= arklukai ir visokį prašmatnumia. Puikiausia ir linksmiau-E 
E šia vieta Brooklyne — Maspethe. E
E Jonas Klasčius, Sav. Ę
Ę Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y. =
Zuini iiiiiinnii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuT
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