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Lenkų vykdomas Vilniaus 
krašte smurtas prieš lietu
vius turi susilaukti reikš
mingesnio atgarsio ir. plačia
jame pasauly. Vien atskirų 
protesto rezoliucijų Lenkijos 
ambasadoriui neužtenka. Ne
užtenka ir rezoliucijų nuora
šus nusiųsti Tautų Sąjungos 
sekretoriatui, Jungt. Valsty
bių vyriausybei ir kitur. Rei
kia surinkti tūkstančius or
ganizacijų ir asmenų parašų 
po atitinkamu pareiškimu, 
kuris išsiuntinėtinas svar
biausių valstybių vyriausy
bėms, didžiajai spaudai, žy
miausiems pasaulio valstybi
ninkams, Tautų Sąjungai.

Tokio pareiškimo apie len
kų tautinį, kultūrinį ir eko
nominį smurtą negalima la
bai skubiai paruošti, nes jis 
turi būti turiningas, gyvas, 
įtikinančiai atvaizduojąs ne 
tik Lietuvos teises į Vilnių, 
bet ir vilniečių kančias. Jei 
ne teisės, tai bent žmonišku
mo vardan galime kreiptis į 
kultūringas valstybes bei 
pasaulyje daug reiškiančias 
asmenybes

Kas tokį pareiškimą galė
tų paruošti? Inciatyvos tu
rėtų imtis K. Federacijos 
centro sekretoriatas, kurio 
žinioje yra beveik visos rei
kalingos priemonės. Turėtų 
būti kviečiama visa išeivija 
į šį darbą.

Lapkričio 5 d. Lietuvos 
seimas priėmė naują Vytau
to Didžiojo universiteto sta
tutą. Priėmė tačiau ne tokį 
k'j’p vyriausybė siūlė, o su 
pataisomis, kurių svarbiau
sia lietė teologijos-filosofijos 
fakulteto filosofijos skyrių. 
Vyriausybė norėjo, kad mi
nėtame fakultete būtų palik
tos to mokslo šakos, kurios 
tik teologams reikalingos. 
Seimo narių tarpe buvo žmo
nių. kurie kitaip galvojo. Iš 
Lietuvos katalikų visuome
nės plaukę seimui prašymai 
.r nebuvo be reikšmės.

Š’uos žodžius rašant dar 
neatrodo, kad naujasis sta
tutas patenkina katalikų 
bent mažiausius reikalus, 
bet aišku, kad seimas sura
do garbingesnę išeitį, nei vy
riausybė siūlė. Prieš pat bal
savimą ministeris prof. Ton
kūnas pasakė ilgoką kalbą, 
kuri ne be miglų, bet toli
mesnes išvadas daryti dar 
ankstoka.

Žinoma, katalikų visuome
nei nepalankūs žmonės galės 
sakyti, kad amerikiečių ka
talikų visuomenės atsakingi 
asmenys su savo bendru pa
reiškimu be reikalo pasirodė 
Gali sakyti kas tik ką nori, 
tačiau katalikų organizuoto
ji visuomenė parodė savo 
vieningumą labai svarbiu 
klausimu. Tai jėga, su kuria 
nesiskaityti galėtų gal tik 
tie, kurie nepajėgia ateities 
pramatyti.
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Spalių 15 d. sukako 120 
metų nuo Tado Kosciuškos 
mirties. Nežinome, ar lenkų 
spauda daug rašė ta proga 
apie „nusavintą” Kosciušką, 
bet Lietuvoje apie tai užsi
minta. Jaunas istorikas A. 
Šapoka Lietuvos Aide para
šė straipsnį, kuriame jis abe
joja dėl Kosciuškos kilimo, 
tačiau apie lenkiškumą nei 
neužsimena, sakydamas, kad 
Kosciuška buvo greičiausia 
gudas. Tačiau visiems įdo-

Protesto Susirinkimai prieš Lenkija
Lenkams nuteisus Vilniaus 

lietuvių komiteto pirmininką 
K. Stašį ir besikėsinant su
daryti jam ir kitiems lietu
vių vadams „išdavimo bylą”, 
sujudo amerikiečiai lietu
viai ir suruošė ištisą eilę 
protesto susirinkimų. Atro
do, kad New Yorko ribose 
gyveną lietuviai bene pirmie
ji sukruto.

Lapkričio 13 d. Susivieni
jimo salėje, Brooklyne, įvy
ko vadinamų tautinių orga
nizacijų suruoštas sus-mas, 
kuriam vadovavo adv. K. 
Jurgėla. Kalbas pasakė St. 
Vitaitis, J. Sagys, A. Buivy
dienė, ukrainų dienraščio 
Svoboda red. E. Liachovi- 
čius, P. Jurgėla ir A. Alek
na. Vilniečių lietuvių reika
lams surinkta 27 dol. 55 c. 
Priimta atitinkama protesto 
rezoliucija prieš lenkus.

Lapkričio 14 d. Angelų 
Karalienės par. salėje įvyko 
kitas protesto susirinkimas, 
kurį šaukė Kat. Federacijos 
New Yorko apskritis ir lietu
viškų radio programų vedė
jai (Ginkus, Valaitis, Dulkė, 
Dumčius ir Mačiulis). Salė 
buvo perpildyta gausingai 
susirinkusių lietuvių. Susi
rinkimas pradėtas Lietuvos 
himnu ir malda už tėvynę, 
visiems dalyviams giliai su
sikaupus. Didelio įspūdžio 
sudarė Dariaus - Girėno legi-

LIETUVIS BAUBLIS 
UŽMUŠTAS ISPANIJOJE

Worcester, Mass. — čia 
gauta žinia, kad Ispanijos 
pilietinio karo lauke, ben- 
drafrontininkų pusėje, už
muštas Julijonas Baublis, 36 
metų, kurs išvyko į Ispaniją 
šių metų balandžio mėnesį. 
Baublio šeimai pranešta, kad 
Baublis užmuštas spalių 13 
d.

Baublis drauge su 42 sava
noriais amerikiečiais buvo 
suimtas Prancūzijoje bal. 5

KUNIGAIKŠČIŲ ŠEIMA 
ŽUVO NELAIMĖJE

Ostend. — Keleiviniam or
laiviui nukritus, žuvo juo 
keliavę vokiškos kilmės ku
nigaikštis George von Hesse 
bei Rhein, jo motina, žmo
na, du sūnūs, 3 palydovai ir 
trys orlaivio tarnautojai.

Kunigaikštis Hesse skrido 
■į savo brolio vestuves, turė- 
jusias įvykti lapkr. 20 d. 
Londone. Nelaimė įvyko lap
kričio 16 d.

mus Kosciuškos laiškas, ra
šytas 1790 m. vasario 7 d. 
Lietuvos karo komisijos pir
mininkui. štai kaip Kosciuš
ka rašė:

„Panorėkite mane sugrą
žinti į Lietuvą. Argi manęs 
išsižadate ir laikote netin
kančiu Jums tarnauti? O 
kas gi esu, jei ne lietuvis, 
Jūsų gentainis, Jūsų išrink
tas? Mane pyktis ima, kad 
būdamas lietuvis turiu tar
nauti Lenkijoje, kai Jūs ne
turite nė trijų generolų”.

Bet lenkams Kosciuškos' 
žodžiai nesvarbu. Jie vagia 
svetimas žemes, svetimus 
žmones ir savinasi kitų lai
mėjimus.

jono posto atstovų su vėlia
vomis atvykimas.

Susirinkimą įžangine kal
ba pradėjo ir jam vadovavo 
Amerikos redaktorius. Pir
muoju kalbėtoju buvo vietos 
klebonas, kun. J. Aleksiūnas. 
Adv. K. Jurgėla, Vilniuje gy
venęs ir dalyvavęs Lietuvos 
nepriklausomybės kovose, il
goje kalboje nupasakojo len
kų žiauraus teroro istorinę 
eigą iki paskutinių dienų.

J. Valaitis, sužymėdamas 
K. Stašio nuteisimą, iškėlė 
mintį, kad kovai už Vilnių 
reikia planingo ruošimosi, 
vieningos lietuvių veiklos. 
Nurodė, kad turime stiprinti 
lietuvybę, remdami savo lie
tuviškas įstaigas, savo para
pijas, mokyklas, spaudą.

Kun. Jonas Balkūnas, en
tuziastingai susirinkusių su
tiktas, pasakė nepaprastai 
jautrią kalbą, kuri verta už
rašymo į plokšteles. Pažy
mėjęs nepaprastas Vilniaus 
lietuvių kančias, kun. J. Bal
kūnas karštai ragino, kad 
būtų imamasi organizuotes
nės veiklos kovai prieš lenkų 
barbariškus darbus, kad pro
testo pareiškimus pasaulio 
viešajai opinijai ir Lenkijos 
atsakingiems žmonėms siųs
tų visos draugijos, visi žy
mesnieji amerikiečiai lietu
viai. Kadangi į didžiąją ame
rikiečių spaudą lietuviams 
labai sunku įeiti, tad reikia 
išnaudoti visas galimas prie
mones. Reikia eiti net iki to, 
kad suorganizuotumėm drą
sių vyrų ir moterų būrius, 
kurie piketuotų Lenkijos 
konsulatus su atitinkamais 
atsišaukimais į amerikiečių 
visuomenę. Pagaliau, kun. 
Balkūnas pabrėžė, kad ame
rikiečiai lietuviai turi reika
lauti iš Lietuvos daugiau ži
nių apie Vilniaus krašto lie
tuvių vargus, apie žymiuo
sius vilniečių lietuvių veikė
jus; be to, reikėtų pareikšti 
savo nepasitenkinimą Lietu
vos vyriausybei dėl nepapra
stai palankių sąlygų lenkams 
Lietuvoje, kur reikėtų pri
taikyti teisybės dėsnis: už 
kiekvieną uždarytą Vilniuje 
lietuvių mokyklą uždaryti 
vieną Lietuvoje lenkų mo
kyklą !

Kalbėtojas, dažnai publi
kos pertrauktas plojimais, 
baigė savo karštą kalbą švie
sia viltimi, kad lietuviai vil
niečiai susilauks savo kan
čioms galo, nes jų pusėje 
tiesa.

Padaryta rinkliava, kurio
je surinkta 44 dol. 78 et. Su
rinktos aukos paskirtos Vil
niaus Geležinio Fondo komi
tetui.

Susirinkimą baigiant pri
imta protesto rezoliucija, 
kurią nutarta nusiųsti Tautų 
Sąjungai, Lenkijos ambasa
doriui Washingtone, Vil
niaus vaivadai, Jungt. Vals
tybių vyriausybei ir spaudai.

Susirinkimo dalyvių nuo
taiką labai įvairino įdomi 
plokštelių muzika. Plokšte
les parūpino p. Ginkus, o 
muziką perdavė kun. J. Lau- 
rynaitis. Iš vietinių kunigų 
buvo atsilankęs kun. K. Pau- 
lionis, šv. Jurgio par. klebo
nas. Kiti kunigai negalėjo

Del Lietuvos Universiteto Naujo Statuto
Kaip jau buvo anksčiau MIRĖ LIETUVOS PAJŪRIO 

pranešta, Lietuvos seimas 
lapkričio 5 d. priėmė naują
Vytauto Didžiojo universite-Į Kaunas. — Spalių 27 d. šv. 
to statutą. Daugiausia ginčų Luko ligoninėje mirė pran- 
seime buvo dėl teol-filosofi-. ciškonas tėvas Pranciškus 
jos fakulteto, kuriam norėta Bizauskas.
panaikinti filosofijos skyrių.1 T. Pr. Bizauskas buvo se- 
Pagaliau universiteto statu- niausiąs Lietuvos pranciško- 
tas priimtas 30 balsų prieš nas; mirė sulaukęs 76 metų 
16. Naujasis statutas numa- amžiaus ir neseniai minėjęs 
to teologijos-filosofijos fa- kunigavimo 50 metų sukaktį 
kultete du skyrius: teologi-' Būdamas Kretingos klebo- 
jos ir filosofijos, taigi, taip, nu dar spaudos draudimo 
kaip iki šiol buvo. , laikais, tėvas Bizauskas glo

bojo visos Lietuvos pajūrio 
knygnešius, o Kretingos 
klebonija tada buvo tapusi 
lietuviškų knygų slaptu san
dėliu. Dėl to tėvui Pranciš
kui Bizauskui priklauso Lie-

KNYGNEŠIŲ TĖVAS

Konst. Stasys Paleistas^
Nors teologijos-filosofijos 

fakultete paliktas filosofijos 
skyrius, tačiau švietimo mi
nister. p. Tonkūnas pareiškė, 
kad filosofijos skyrius nega
les ruošti istorijai ir litera
tūrai mokytojų. Iš šio parei
škimo labai aišku, kad kata
likiškas filosofijos skyrius 
bus labai susiaurintas ir to
dėl katalikų visuomene dar 
negali būti rami, kol šis rei
kalas visai paaiškės.

Dienraščio Draugo prane
šimas, paremtas Lietuvos 
ministerio p. Žadeikio tele
grama, kad teologijos-filoso
fijos fakultetas legalizuotas, 
kad jis anksčiau nebuvo į- 
trauktas į universiteto sta
tutą, yra daugiau nei keis
tas. šis fakultetas gyvavo 15 
metų ir turėjo tokį pat „le- 
galinį pagrindą”, kaip ir ki
ti fakultetai.

NUŠAUTAS LIETUVIS

Hanson, Mass. — Vincen
tas Arlauskas, 59 m., gyv. 
Brighton, Mass,, lapkričio 15 
d. liko drąsaus žaidimo au
ka. Arlauskas su savo drau
gu Stillmanu buvo geri šau
dytojai ir darė įvairius ban
dymus, ieškodami geriausių 
taikinių.

V. Arlauskas užsidėjo ant 
galvos skardinę dėžutę ir lie
pė Stillmanui į ją šauti. 
Stillmanas šovė, o Arlauskas 
tuojau sukniubo. Kulka pa
teko ne į dėžutę, bet į Ar
lausko galvą.

— Dariaus-Girėno pamin
klui pastatyti buvo paduoti 
34 pasiūlymai. Laimėjo 
skulptorius Pundžius.

tuvos pajūrio knygnešių tė
vo vardas.

I Tapęs vienuoliu t. Pr. Bi
zauskas rašė knygas, leido 
laikraščius ir rūpinosi spau
dos reikalais. Pranciškonų 
vienuolijoj jis ėjo įvairias 
aukštas pareigas.

Velionio palaikus iš Kauno 
palydėjo 5,000 žmonių minia. 
Geležinkelių stoty kauniečių 
vardu atsisveikino prof. Do
vydaitis, J. E. vysk. Būčys, 
gen. Nagevičius, kan. Saba
liauskas. Iškilmingos laido
tuvės įvyko Kretingoje.

KONGRESAS SUSIRINKO 
NEPAPRASTIEMS 

POSĖDŽIAMS

Washington. — Preziden
to šaukimu, lapkričio 15 d. 
susirinko Kongresas nepa
prastiems posėdžiams. Pir
miausia perskaitytas prezi
dento raštas, kuriame nuro
dyti kongreso šaukimo tiks
lai ir jo atliktini darbai.

Prezidentas atvirai pažy
mėjo, kad šalies ekonominė 
būklė pradėjo blogėti, todėl 
reikia griebtis visų priemo
nių, kad valstybei netektų 
sulaukti naujos depresijos. 
Prezidentas nurodė, kad rei
kėtų peržiūrėti mokesčių 
sistemą.

Paskutiniu laiku preziden
tas turėjo daug pasitarimų 
su stambaus biznio atsto
vais, su kuriais anksčiau jis 
nerado reikalo tartis.

Kinai Traukiasi iš 
Savo Sostinės

Šanchajus. — Japonijos 
kariuomenei pradėjus stip
riau ir giliau veržtis, Kinijos 
vyriausybė nutarė išsikelti 
iš sostinės, Nanking©. Mar
šalo Čiangkaišeko kariuome
nė iš visų jėgų stengiasi at
laikyti japonų puolimą prie 
Soochow, kur yra pagrindi
nė kinų gynimosi linija, ku
rią puola 250,000 japonų ka
riuomenė.

Iš Šanchajaus japonų ka
riuomenė slenka dviem kryp-

atvykti dėl savo tiesioginių 
pareigų.

Čia tenka dar pažymėti, 
kad ir Laisvės koncerte lap
kričio 14 d. prisiminta Vil
niaus lietuvių kančios ir pa
reikštas protesto žodis.

timis: į sostinę Nankingą ir 
Šantungo provincijos sostinę 
Tsinaną. Kinai dabar dau
giausia stengiasi sulaikyti 
japonus nuo perėjimo per 
Geltonąją upę, kuri yra pa
grindinis kelias į Tsinaną. 
Šiame fronte kinai turi ne
paprastai didelių nuostolių, 
nes japonai bombarduoja 
juos iš orlaivių ir kanuolių.

Kinijos vyriausybė, išsi
kalusi iš Nankingo, bus išsi 
dalinusi net į kelis miestus 
Iš Nankingo visi civiliai gy
ventojai stengiasi ko grei
čiausiai pabėgti. Užsienio 
valstybių atstovai turi daug 
vargo savo tautiečiams iš
gabenti, nes nėra užtektinai 
susisiekimo priemonių.

— Ką tik gauta žinia iš 
Lietuvos, kad Vilniaus lietu
vių komiteto pirmininkas 
Konstantinas Stašys, sumo
kėjęs 10,000 zlotų pabaudos, 
paleistas iš kalėjimo. K. Sta
šys buvo nubaustas pinigine 
pabauda ir vienais metais 
kalėjimo, todėl dar neaišku, 
ar jis paleistas iš kalėjimo 
visai, nes prieš teismą jis iš
buvo kalėjime 5 mėnesius, 
ar tik už užstatą, kaip ap
skundęs teismo sprendimą 
aukštesniam teismui. Gal tu
rėsime tikslesnių žinių kita
me numery, tačiau aišku, 
kad lenkai dar neatsisakė 
nuo savo kėsinimosi traukti 
į teismą K. Stašio, kun. Čibi
ro ir kitų veikėjų, kuriems 
ruošiama neva valstybės iš
davimo byla.

— Lietuva maloniai priėmė 
Jungtinių Valstybių prezi
dento kvietimą dalyvauti 
1939 m. pasaulinėje parodoje 
New Yorke. Jau pasirašyta 
sutartis su parodos atstovu 
p. Johnson. Lietuva pasauli
nėje parodoje turės savo at
skirą paviljoną gražioje vie
toje, netoli įžanginių vartų, 
šalia Čekoslovakijos, Rumu
nijos ir Belgijos. Lietuvos 
paviljonas užims 10,000 kva
dratinių pėdų ploto ir turės 
penkis skyrius. Pirmame 
skyriuje bus graži salė, pri
taikinta garsinimui apskri
tai apie Lietuvą ryšium su 
jos gamtos grožybėmis. Ant
ras skyrius — žemės ūkiui, 
prekybai ir pramonei. Tre
čiasis — Lietuvos valstybės 
atskiriems darbams per 20 
metų atvaizduoti. Ketvirta
sis — pritaikomajam menui:’ 
audiniams, medžio išdrožinė- 
jimams ir kitiems rankdar
biams. Penktasis — gryna
jam menui.

— Universiteto statomoms 
7 klinikoms sujungti bus iš
kasamas tunelis, kuris pa
tarnaus ir šiaip kauniečių 
susisiekimo, reikalams. Klini
kų pastatymas kainuos apie 
12 milijonų litų ir statybos 
darbas bus užbaigtas už 3 
metų.

— Lietuvos gyventojų 
prieauglius šiemet per 9 mė
nesius buvo 17,794.

— Šiemet žiemkenčiais ap
sėta 681,340 hektarų; pernai 
buvo apsėta 658,980 hektarų.

— Užsienio žurnalistai 
Kaune lapkričio 13 d. suruo
šė arbatėlę užsienio reikalų 
ministeriui St. Lozoraičiui 
pagerbti. Min. Lozoraitis 
savo kalboje pažymėjo, kad 
Lietuva nori, kad apie jos 
gyvenimą būtų paduodamos 
objektyvios žinios. Lietuva 
taip pat nori objektyvių ži
nių apie kitų valstybių gyve
na. Lozoraitis dar pažy

mėjo, kad lenkų elgesys Vil
niaus krašte skaudžiai pažei
džia teisingumo jausmą.

— Jau galutinai sudaryti 
nauji Prekybos, Pramonės ir 
Amatų Rūmai, kurių nariai 
yra 47 lietuviai ir 28 žydai.

DAR VIENAS SMŪGIS LIE
TUVIAMS OKUPUOTOJE 

LIETUVOJE

Didžiausį smūgį lietuvybei 
sudavė lenkai, uždarydami 
Vilniaus Rytojų, šis, kas tre
čią dieną einąs laikraštis su
burdavo lietuvius rašytojus 
ir skaitytojus, kaimiečius ir 
miestiečius. Tai buvo Vil
niaus krašto lietuviškumo 
veidrodis. Jis palaikė gerą 
šalies nuotaiką ir informuo
davo tiek mūsiškius, tiek už
sienį apie lietuvybės buitį 
lenkų užguitame krašte. Tai 
buvo mūsų idėjinis švyturys. 
Dabar jis užgeso ir, jei ne
skaitysime savaitraščio Vil
niaus žodžio, Vilniaus lietu
viai paskendo tamsoje. Ilgą 
laiką visokeriopai spausdami 
ir cenzūruodami V. R., len
kai įsitikino, kad gyvos dva
sios jie neužgniauš, jeigu ne- 
suduos lemiamo smūgio. Ta
čiau tenka manyti, kad ir šį 
kartą jie apsiriko ir jų en
giama lietuvybe vienur nu
kertama, kitur atgis tūks
tantinėmis atžalomis, kad 
Vilniaus Rytojaus pasėtos 
idėjos dygs ir keros lietuvių 
širdyse ir atneš šimteriopą, 
lietuviškosios sąmonės, pa
tvarumo ir pasiaukojimo der 
lių. Paskutiniame savo veda
majame straipsny „Nendrės 
ir Ąžuolai” V. R. rašė: 
„Svarbu, kad Vilniaus krašte 
būtų kuo mažiausia nendrių. 
Jos čia nereikalingos. Užtat 
reikalingi ąžuolai — žmonės 
stiprių charakterių, pastovių 
dėsnių, aiškios tautinės są
monės”.

RUSIJA NUSILEIDO 
ANGLIJOS SIŪLYMUI *? i • • r • e . » ♦

Londonas. — Sovietų Ru
sija pranešė tarptautinio ne
sikišimo komitetui, kad ir ji 
sutiks pripažinti Ispanijos 
sukilėlių vadui generolui 
Franco kariaujančios pusės 
teises, jei bus ištrauktas ati
tinkamas svetimšalių sava
norių skaičius. Šis Rusijos 
pranešimas nustebino net ir 
Anglijos politikus, kurie ne
sitikėjo tokio didelio nusi
leidimo anglų siūlymui.

Tarpt, nesikišimo komite
tas, išklausęs Rusijos atsto
vo Maiskio pranešimo, nuta
rė susirinkti kitos savaitės 
pradžioje svarbiam posė
džiui.

BEDARBIŲ 
SURAŠYMAS

Kongreso nutarimu, šiuo 
metu vykdomas visuotinis 
bedarbių surašymas. Kiek
vienai šeimai bus įteiktas 
prezidento pranešimas su 
klausimais, kuriuos reikia 
užpildyti ir įmesti į pašto dė
žutę iki lapkričio 20 d.

Prezidento pranešime — 
kortelėje yra 14 klausimų, į 
kuriuos reikia atsakyti. Kas 
tų klausimų gerai nesupras
tų, gali nueiti į paštą ir ten 
bus paaiškinta kaip užpildy
ti.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko
respondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlslunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. AVERKA — Vedėjas.
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LATVIŲ TAUTOS ŠVENTĖ

Lietuvai gimininga kaimynė Latvija lapkričio 18 d. mi
nėjo savo nepriklausomybės šventę, kuri latviams tos pat 
reikšmės, kaip lietuviams vasario šešioliktoji.

Latvių tautos kelias į nepriklausomą gyvenimą labai pa
našus lietuvių kančios keliui. Ir latviai ir lietuviai buvo 
slegiami tos pačios rusiškos letenos. Latvius temdė vokiš
koji įtaka, ėjusi iš vokiškų dvarponių taip, kaip lietuvišką 
susipratimą slėgė lenkiškoji įtaka, ėjusi iš lenkiško dvar
ponio.

Didžiojo karo audroms praūžus, latviai nelengvai iško
vojo nepriklausomybę. Vokiečių kariuomenei išsikraus
čius, į Latviją įsibrovė bolševikai, kurie užėmė Rygą 1919 
m. sausio 3 d. Latvių laikinai vyriausybei su savanorių 
būriais teko išsikelti į Liepojų ir iš ten vadovauti tėvynės 
išlaisvinimo darbams.

Latvių narsiai kariuomenei sunkiose valandose vadova
vo pulkininkai Kalpaks ir Balodis. Pulk. Kalpaks garbin
gai žuvo 1919 m. kovo 6 d. mūšių lauke, paskirdamas savo 
įpėdiniu pulk. Balodį, kurs ir iki šiol tebėra Latvijos ka
riuomenės priešaky. Jų kariuomenei, išvijus bolševikus, te
ko dar daug kovoti prieš bermontininkus ir vokiškus baro
nus. Galutinai į sostinę Rygą latvių kariuomenė įžygiavo 
1919 m. liepos 8 d.

Latvija yra geriausiuose santykiuose su savo kaimynė
mis Estija ir Lietuva. Su Estija Latvijos santykiai ypa
tingai artimi, nes nuo pat nepriklausomybės pradžios jos 
buvo sąjungininkės. Nuo 1934 m. Latvija ir Estija drau
ge su Lietuva sudarė Pabaltijo valstybių sąjungą, kuri 
tarptautiniame gyvenime turi atitinkamą svorį.

Su malonumu tenka pažymėti, kad Latvija, kaip Pabal
tijo valstybių sąjungos narys, yra išrinkta Tautų Sąjun
gos Tarybos nariu 3 metams. Tai didelis naujos ir mažos | 
sąjungos laimėjimas. t

■ padangėmis neplaukioja ka- 
ro dūmai, kaip kad slankio
ja Ispanijoj; mūsų šalyj ne 
nebėga kraujo upeS> kaip 
kad tręšia Kinijos žemę. To
dėl vien taikos atžvilgiu de
rėtų mums būti dėkingiems 
Ramybės Karalaičiui,

Bet galime ir kitais būdais 
įgyvendinti Padėkos Dienos 
tikslą. Sektiną pavyzdį rddo 
mums Philadelphijos Kolum
bo Vyčiai, kurie tą dieną „in 
corpore’ ’ išklauso mišių, 

[atnašaujamų už mirusius vy- 
Ičius. Būtų pravartu, kad to- 

į gražų paprotį įvestų ir 
i mūsų organizacijos. Negana 
to, kai kuriuose miestuose 
organizacijos surengia naš
laičiams iškilmingą puotą, 
kas mažutėliams suteikia di
delio džiaugsmo ir laimės. 
Pagaliau, argi sunku būtų 
sušelpti savo bedarbį kaimy
ną, kuris kamuojamas gyve
nimo vargų? Juk doleris ki-

Paprastai Jungt. Valsty
bių prezidentas kasmet krei
piasi į visuomenę, prašyda
mas, kad Padėkos "Diena 
būtų švenčiama taikos, pa
maldumo ir dėkingumo nuo
taikoj. Tačiau kiek iš mūsų 
minime tą šventę, persiėmę 
tikra dėkingumo dvasia? To
ji iškilmė vieniems primena 
valgiais nukrautą stalą, pa
puoštą skaniai iškeptu kala
kutu; kitiems tai yra malo
nios progos pasižiūrėti į ka
muolio spardytojus. Kaip gi i 
visa tai skiriasi nuo anų lai-j^ 
kų, kai pirmieji ateiviai pa-j^į 
siekė Ameriką!

Galima sakyti, kad tos 
šventės kilmė siekia 1621 
m., kai „piligrimai”, susirin
kę maldos namuose Ply
mouth©, Mass., viešai padė
kojo Visagaliui už pirmutinį 
derlių svetimam krašte.

Vienok pirmoji tokia šven
tė, kurią oficialiai minėjo 
amerikiečių tauta, buvo mi-jtas, ar valgiais prikrauta 
nima 1781 metais, kada ang-. pintinė numalšintų jo šei- 
lų kariuomenė pasidavė ko-mos alkį. Taip beturčius 
lonistams po Yorktown ko- šelpdami, mes tuo pačiu tin- 
vos. Tai progai paminėti, kamiausiai pareiškiam Die- 
Washingtonas ir kiti vadai 
susirinko šv. Marijos bažny
čioje, Philadelphijoj, ir ten 
buvo atlaikytos mišios už tą 
pergalę, kuria ir pasibaigė 
karas. Tais laikais Washing- 
tonas kreipėsi į tris milijo
nus gyventojų; dabar gi pre
zidento Padėkos Dienos pa
skelbimas pasiekia per 125,- 
000,000 amerikiečių.

Vis dėlto tenka pastebėti, 
kad tik nuo 1863 m. įsivyra
vo įprotis, kad Amerikos 
prezidentas viešai skiria Pa- 
dėkonės Dieną lapkričio mė-

vui ir savo dėkingumą už 
mums suteiktas malones.

Gintaras.

AUKOKIME SAVO ATSTO 
VYBEIJERUZALĖJE

Ameriką, nuvyko su kun. D. 
Mikšiu šventojon Žemėn vis
ką ištirti, nes matė didelį 
lietuvių katalikų pritarimą ir 
net užgyrimą, ką pabrėžė sa
vo rezoliucijoje ir Kunigų 
Vienybė ir ALRK. Federaci
jos kongresai. Federacijos 
įpareigotas kun. D. Mikšys 
tęsti finansų kėlimo darbą.

Višiėmš katalikams reikia 
prisidėti, kad greičiau į 
Šventąją Žemę galėtume pa
siųsti savo atstovus — vie
nuoles ir tokiu būdu ir mes 
priartėtume prie Kristaus 
Karsto. Artėkime, tat, tau
tiečiai, prie Kristaus Karsto, 
savo gausiomis aukomis ir 
tapkime, anot kun. Mikšio, 
tos lietuviškos religinės įstai 
gos Jeruzalėje įkūrėjais, nes 
toji atstovybė ir tautiniu at
žvilgiu turės didelės reikš
mės. Supraskime, tautiečiai, 
kad toji atstovybė Jeruzalė
je visais atžvilgiais mums 
reikalinga, argi tat neverta 
jos paremti savo auka?

Visų aukotojų 
buš skelbiamos 
čiuese. Gi savo 
priartėję prie Kristaus Kar
sto ir įkūrę ten savo atsto
vybę, tuom pabrėšime ir sa
vo katalikybę ir tautybę ir 
daugiau malonių nusipelny
sime per Kristaus kančią. 
Visi tat, gerb. tautiečiai, ei
kime skubiai savo aukomis į 
Jeruzalę, nes kas greit duo
da — dvigubai duoda.

Kun. M. J. Brundza,

aukos 
laikraš- 

aukomis

— Medžiotojų žiniomis, 
šiemet Lietuvoje privisę la
bai daug kiškių, nes vasara 
buvo labai palanki kiškių 

I veisimuisi.
_____d x i ;— Pirmą moterų meno 
tonų cukrinių runkelių, iš parodą Kaune aplankė per 
kurių bus pagaminta 28,000,3,000 žmonių. Parduota 40 
tonų cukraus. Tokiu būdu kūrinių.
abu fabrikai šiemet dirbs iki| — Žydų visuomenė paskel- 
pilno savo pajėgumo.

— Lapkričio 11 d. 
svarstė universiteto 
fakultetų etatus ir 
juos 19 dėstytojais 
riais). Tą pačią dieną buvo 
svarstomas lietuvių pavar
džių atlietuvinimo įstatymo 
projektas, kuris perduotas 
komisijai. Pavardėms ir vie
tovardžiams sudarytas 1,700 
puslapių žodynas. Iš 52,962 
lietuviškų pavardžių iki 15 
procentų yra nutautintų.

— Universiteto didžiųjų 
klinikų statyba Kaune jau į- 
pusėjo. Viso bus septyni paJ 
statai, kuriems bus sunaudo
ta mil. plytų ir be įrengimo 
kainuos 3 mil. litų. Trims pa
statams jau dengiami stogai. 
Visose moderniškai įtaisyto
se klinikose tilps iki 2,000 li
gonių.

Šiemet linais buvo už- 
88 tūkst. hektarų, o 

m. buvo tik 42,700.
Kauno radio stotis jau 
bandymus perduoti sa- 

trumpomis

— Lapkričio 11 d. ministe- 
ris pirmininkas paaiškino 
seimui, kad abiem Marijam
polės ir Pašventęs cukraus 
fabrikams šiemet 5,676 ūki
ninkai jau pristatė 1,560,000į

Šią vasarą buvau Soviet 
Rusijoje, kur buvau nuvykę 
drauge su ekskursija, kurk 
je buvo 80 žmoniy. Vykom 
laivu Scanyork. Atvykus 
leningndo uostą, 20 eks 

kursantų nebuvo įleisti į Ru 
sig nora ir turėjo vizas. Ai 
Jurai! „laimingųjų” skaičių

sėta
1932

seimas 
penkių 
papildė 
(lekto-

Latvijos priešaky šiuo metu yra dr. Karlis Ulmanis, bu-. nesi paskutinį ketvirtadienį, 
vęs Latvijos pirmasis ministeris pirmininkas, stovėjęs prie
Latvijos nepriklausomybės kovų vairo iki 1921 m. Po to [ sias šių metų dienas ir savai- 
jis buvo kelis sykius ministeris pirmininkas, o nuo 1934 tęs, be abejonės atrandam 
m. gegužės 15 d., kariuomenės ir šaulių stipriai remiamas, daug, už ką privalome būti 
įvedė autoritetinį režimą.

Sveikindami draugišką latvių tautą, mininčią savo ne
priklausomybės šventę, lietuviai gali iš visos širdies lin
kėti jai nuolatinės pažangos ir visada puoštis garbingais 
kultūros laimėjimais. Lai dzivo Latvia!

Atsižvelgiant į praslinku-

FAKTŲ KRAIPYTOJAI

dėkingi. Tiesą pasakius, mū
sų šalis vis dar prislėgta 
sunkia ekonomijos našta; 
daug painių klausimų šaukte 
šaukias išsprendimo, 
dėlto šie metai nešė 
nėms daug palaimos ir 
lino įvairius pavojus,
grėsė mūsų kraštui. Tačiau, 
amerikiečių gyvenimo sąly
gos žymiai palankesnės negu 
bet kur kitur. Juk Amerikos

Vis 
žmo- 

paša- 
kurie

Brooklyno Vienybei nepatiko, kodėl Kunigų Vienybės 
pirmininkas, kun, J. Balkūnas nusiuntė Lietuvos preziden
tui telegramą, pareikšdamas protestą prieš kėsinimąsi pa
naikinti Vytauto Didžiojo universiteto teologijos - filosofi
jos fakulteto filosofijos skyrių. Tos telegramos nereika
lingumui įrodyti Vienybė paskyrė du straipsnius, kurių 
„turiningumui” sustiprinti pasišaukė net vyskupo P. Bu
čio autoritetą.

Vienybė pavartojo iš vyskupo P. Bučio dienraščio XX 
Amžiaus korespondentui pareiškimo tas vietas, kurios, 
Vienybės manymu, buvo nors kiek palankios vyriausybės 
užsimojimui apkarpyti universiteto autonomiją, o visai ne
paminėjo garbingojo vyskupo atsakymo į klausimą „ar 
katalikai turi teisę turėti Lietuvoje savo Teologijos - filo
sofijos fakultetą”. Į šį klausmą vysk. Būčys atsakė šiaip: 
„Šis klausimas man reiškia tai, ar katalikai Lietuvoj turi 
teisę mintyti, turėti pažiūrų, įsitikinimų ir tuos įsitikini
mus įrodinėti, moksliškai svarstyti ir skelbti”.

Vysk. Būčys tame pat pasikalbėjime į klausimą, ar ka
talikai turi teisę tarnauti savo įsitikinimams, šiaip atsa 
kė: „Jei katalikai turi įsitikinimus, tai tolerancija reika
lauja, kad jie turėtų teisę tuos įsitikinimus taip pat pa- 

- reikšti. Čia tenka kalbėti apie profesorių ir studentų tei
ses. Jei studentas nori susipažinti su kat. pasaulėžiūra, o 
būtų verčiamas klausyti profesoriaus, skaitančio jam pa
skaitas ateistine kryptimi ir jį egzaminuojančio, tai būtų 
keršto šaukiantis į dangų tolerancijos laužymas”.

Savo pasikalbėjime vysk. Būčys paminėjo universiteto 
steigimo laikus ir nurodė, kad tada „buvo pripažinta, kad 
Lietuvos katalikai turi teisę reikalauti, jog jų vaikus mo
kytų katalikai ir kad savo vaikams į mokytojus taip pat 
galėtų parinkti tiktai katalikus. Ši teisė yra lygiai tokia 
pat, kaip lietuvio teisė mokyti vaikus lietuviškai ir reika
lauti, kad jų mokytojai būtų lietuviai”.

Pagaliau, vysk. Būčys pažymi, kad steigiamojo seimo 
krikščionių demokratų blokas, kurs turėjo seimo atstovų 
daugumą, sutiko įkurti universitetą, „kur buvo minimaliai 
aprūpintos katalikų teisės”, o baigdamas savo pasikalbėji
mą vyskupas pasakė: „Negera būtų, jei būtų norima ir tą 
minimalinį aprūpinimą panaikinti”.

Tautiečiai, arčiau prie 
Kristaus Karsto!

Krikščionys noriai ir gau 
singai kasmet lanko Šventą
ją Žemę, ypač Jeruzalę, kad 
pagerbtų Kristaus Karstą ir 
kitas Jo kančios vietas. Tau
tos lenktyniuodamos steigia 
ten vienuolynus, ar maldos 
namus ir siunčia ten savo 
vienuolius — vienuoles, kad 
turėtų nuolatinius atstovus 
prie Kristaus Karsto. Mūsų 
tauta ligi šiol neturėjo ten 
savo nuolatinių atstovų, nes, 
kol Lietuva buvo po rusų 
jungu, valdžia kliudė. Tik at
gavus nepriklausomybę ka
talikiškoji Lietuva pajuto tą 
spragą, tuom susirūpino 
katalikų vadai pradėjo 
reikalą kelti viešumon.

Ypač tuom susirūpino 
E. vysk. T. Matulionis, kuris, 
aplankęs prieš pora metų

SĄJUNGIETĖM RUDENI
NĘ VEIKLI PRADEDANT

ir 
tą

Ir štai, tokį pasikalbėjimą pasiskaitę, Vienybės redakto
riai drįsta šaukti, kad nei vysk. Būčys, nei kiti Lietuvos 
vyskupai nieko nesako dėl daromų unversiteto reformų. 
O vyskupų konferencijos, įvykusios spalių mėnesį, prane
šimas ar nieko Vienybės redaktoriams nesako? O gal jie 
to ir neskaitė. Mandagiausiai kalbant, Vienybės redakto
rius dėl minėtų 2 straipsnių reikėtų pavadinti faktų krai
pyto jais, bet kokia iš to būtų nauda?

Mums gerai suprantama, kodėl Vienybės vairuotojai už
sispyrę tvirtins pagal savo įprastą meliodiją, tačiau jiems 
vertėtų šnekėti bent apie tai, apie ką nusimanoma. Tuose 
straipsniuose Vienybė tvirtina, kad teol. - filos. fakultete 
dėstoma geografija, kas visiškai neatitinka tikrovę. Be to, 
Vienybė vysk. Bučį tituluoja ir arkivyskupu. Dar pri- 
mintina, kad Vienybė labai išaukština vysk. Bučį, vadinda 
ma jį gilaus mokslo vyru, o neturi drąsos priminti savo 
skaitytojams, kad to garbingo žmogaus pasikalbėjimas 
XX Amžiaus puslapiuose „stropaus” cenzoriaus net dviejo 
se vietose gerokai „nukniauktas”, kas parodo, kaip gerbia 
mas Lietuvai ir lietuvių tautai užsitarnavęs vyras.

Kalbėdama apie Kunigų Vienybės pirmininką, Vienybė 
pripažįsta, kad „kun. J. Balkūnas yra didis patrijotas 
gabus, energingas ir labai veiklus”, tačiau Vienybei nepa 
tinka, kad kun. Balkūnas turi savo nuomonę ir turi drąsos 
ją pasakyti net ir labai atsakingiems žmonėms. Mes tik 
galime palinkėti Vienybei pasiekti bent dalį vyskupo Bū 
čio išminties ir sąžiningumo, o kun. Balkūno patrijotišku 
mo, energingumo, veiklumo ir drąsos tiesos žodžiui pa 
sakyti. O kad tokis linkėjimas visai vietoje, patvirtinsi
me pačios Vienybės taikintais kun. J. Balkūno atstovau
jamai kunigų oganizacijai žodžiais. Vienybė rašo, kad 
kunigų organizacija „nepažymėdavo savo solidarumo Lie
tuvos ir visos tautos kovoje dėl Nepriklausomybės saugu- 
gumo ir Vilniaus teisių Lietuvai”. TĮamsesnį ir labiau ne
pagrįstą priekaištą vargu ir komunistai sugalvotų!

Vasaros laiku beveik visų 
noras būti po tyra, mėlyna 
padange, išvažiuoti į miškus, 
ežerus, maudynes; kitų ūpas 
pakyla pavažiavus kur to
liau, aplankius savo draugus 
bei pasigrožėjus gamta. Bet 
artinantis bei atėjus rude
niui, gamta paniurus, visi 
vėl aprimsta prie savo kas
dieninių darbų ir eina vėl 
pramintu bei įprastu taku.

Ilgoms naktims užėjus, 
daugiau laiko būna, pirm ne
gu poilsis nutraukia savo 
gelmėn. Nors kai kada min
tys skrenda į pasaulio kam
pelius prie tų draugų bei 
draugių, su kuriais vasarą 
praleidom, bet turim pasi
tenkinti tik su tiek ir ap
rimti, prisimenant, kad ir 
jiems tenka taip pat sugrįž
ti prie savo pareigų. Bet ar 
žiemą ar vasarą, mes turim 
šiek tiek energijos ir jos vi
sos po namų stogu nesunau- 
dojam. Šaltesniam orui atė
jus, mūsų mintims neišsi- 
sklaidžius ir energijos dau
giau būna, tada tad ir prasi
deda gyvesnis veikimas mū
sų organizacijose.

Beveik visos moterys pri
klauso keliose organizacijo
se, bet nė vienos kitos nėra 
katalikiškos moterų organi
zacijos, kuri būtų Centra- 
linė, kurios narės, nors išsi
skirstę po Amerikos kampe
lius, bet eina visos po ta pa
čia vėliava, dirba tą patį 
darbą, tam pačiam tikslui, 
kaip sąjungietės. Tad kaip 
sąjungietės ir atiduokime 
nors mažą dalį savo energi
jos Sąjungos žymiems tiks
lams, kurių yra tiek daug ir 
taip svarbūs. Lankykim Są
jungos susirinkimus, atsives- 
kim naujų narių, nebijokim 
eiti į komisijas ir jose pasi
darbuoti, lankykim ne tik pa 
čios, bet su savo draugais jų 
parengimus bei pramogas, o 
tada bus vieningo ir galingo 
veikimo gražios pasekmės.

Albina A. Poškienė,

daro 
vo programas 
32,02 metrų bangomis. Ame
rikiečiai Lietuvos radio pro
gramą trumpomis bangomis 
greičiausiai galės girdėti at- 

■ einančiais metais.
— Lapkričio-11 d. Kauno 

miesto taryba nutarė už- I
traukti 15 mil. litų paskolą, 
iš jų 9 mik eis mokyklų, dar
bininkų namams ir kitai 
miesto statybai.

— Spirito varyklos iš ūki
ninkų šiemet turės nupirkti 
645,000 centnerių bulvių.

— Kauno, Alytaus, Trakų 
ir Ukmergės apskrityse su
sekta didelė čigonų arkliava
gių gauja, pavogusi per 50 
arklių. Suimti jau 9 čigonai 
arkliavagiai.

— Vytauto D. zoologijos 
muziejui dr. Baltrušaitienė 
iš Pittsburgho atsiuntė dide
lį drugių rinkinį.

— „Inkaro” gumos fabri
kas kariuomenės vadovybei 
padovanojo 35 šautuvus, ski
riamus šauliams. Fabriko 
vadovybė savo darbininkams 
įrengė kultūrinį klubą; fabri
ke dirba apie 800 darbinin
kų.

— Per rugsėjo mėnesį iš 
Lietuvos į užsienį išvežta 5,- 
198,400 kiaušinių, kas yra 
1,795,640 kiaušinių daugiau 
nei pernai tą mėnesį. Sviesto 
per tą mėnesį išvežta 5,200,- 
000 svarų.

— Tauragės apskrity, Stir- 
peikių kaime, ūkininkai įsi- 
ruošė naujovišką linams 
minti jaują, kuri iš karto per 
4 vai. sudžiovina 13 centne
rių linų.

— Užvenčio (Šiaulių aps.) 
dvaro savininkas šiemet bu
vo užsodinęs tabaku 40 hek
tarų. Tabako sėkla pirkta 
Kaukaze.

— Naujausią Lietuvos mo
torinį laivą „Birštonas” pa
statė paprastas kalvis, Kaz. 
Mikalauskas, gyv. Jurbarke. 
Jis laivą su savo pagelbinin- 
kais statė apie 11 mėnesių; 
statyba kainavo apie 100,000 
litų.

— Katalikų Veikimo Cen
tro konferencija šaukiama 
gruodžio 4 d.

i be karą rusų kalbos vartoji- 
mui; tuo tikslu žydai buvo 
sušaukę atskirą organizacijų 

; pasitarimą.
— Gruodžio 10 ir 11 d. d. 

, Kaune šaukiamas moterų su- 
. važiavimas pirmajam Lietu- 
, vos moterų suvažiavimui, į- 
, vykusiam 1907 m., paminėti. 

Organizacinę komisiją suda- 
i ro 

nė, 
nė, 
tė, 
ne.

— Šiemet į užsienį par- 
| duota 222,479 kiaulės (gy
vos ir piautos) už 23,810,000 
litų.

— Kaune nuo kraujo indų 
skleriozės mirė dr. M. Chmie- 
levskis, 76 m., vienas seniau
sių Lietuvos gydytojų.

— Įregistruotų radio apa
ratų Lietuvoje šiuo laiku yra 
39,840.

— Nemuno vaga numato
ma gerai sutvarkyti per 10 
metų. Tiems 
išleista apie 
Kitais metais 
apie 1 mil. lt.

— Vyskupai 
talikų akcijos fondo statutą. 
Fondui mokės kunigai ir pa
sauliečiai inteligentai po 2 
procentu nuo pajamų, o šiaip 
parapijiečiai po 5 centus me
tams.

— Šiemet geležies įvežta 
už 12 milijonų litų, daugiau
sia iš Belgijos.

— į karo muziejų iš Pa
ryžiaus pervežta Jono Sty- 
kos ir jo sūnaus Tado 6 pa
veikslai, vaizduojanti Žalgi
rio mūšį.

— Panevėžio apskrities 
savivaldybė iki 1927 m. nu
matė pastatyti 16 mūrinių 
mokyklų, kurios kaštuos 
765,000 litų.

— Gumos fabrikas „Inka
ras” ruošiasi savo darbinin
kams nupirkti sklypą ir ten 
pastatydinti atsikrą darbi
ninkų miestelį, kur darbinin
kai turėtų po atskirą sklype
lį žemės ir mažą butelį.

— Per šių metų pirmus 8 
mėnesius Lietuva išvežė į 
Lenkiją įvairių prekių už 
apie 500,000 litų. Į Lenkiją 
daugiausia išvežama rūkytos 
mėsos, linų sėmenų, dobilų 
sėklos, skarmalų, senos gele
žies.. Prekių apsimainymas 
daugiausia vyksta per Dan
cigą.

— Jau sudarytas komite
tas, kurs rūpinsis Lietuvos 

i maldininkų kelione į Buda
pešte įvyksiantį eucharistinį 
kongresą. Komitetą sudaro 
vysk. Matulionis, dr. Bistras 
ir kun. Mieleška.

— Lietuvos policija smar
kiai prižiūri knygynus, kad 
neįvežtų ir neplatintų užsie
nio nepadorių knygų.

— Marijampolėje tėvai j 
marijonai statydina didžiulę 
salę, kurioje bus per 1,000 ; 
sėdimų vietų ir labai patogi ■ 
scena, kuri tiks ir operoms 
vaidinti.

— Darbo- Rūmų suruoštu©- j 
se 21 kursuose dėsto 150 
mokytojų ir mokosi 1,800 
klausytojų; steigiama darbi
ninkų kultūrinių klubų spor- j 
to organizacijų sąjunga.

Lozoraitienė, Pikčilingie- 
Černienė, Marcinkevičie- 
Hunibelienė, dr. Norušy- 
Galdikienė ir Vailokaitie-

darbams jau 
1,700,000 litų.
bus išleista

priėmė ka-

Moitinės tarnautojai pra 
lado visą rytą bevartydam 
įsą laivą, pradedant laiv 
apitono kambariu ir bai 
įant paprastų laivo darbi 
jakų patalpomis. Niekan 
geidžiama iš laivo išsinešt 
stografijos aparatą. Išlipę 
i laivo tuojau pastebi pilna 
įginklavusius kareiviu 
a atvirais durklais. Ginklu 
3 kareivius ten visur ma 

o bankuose net dviguba 
iipresnė ją sargyba. Atrc 

kad Sovietą ženklas būt 
vas ir durtuvas, o n 

autuvas ir plaktukas.
Leningrade rusą neturi 
vargo žymės nepaprasta 

Dilelės. žmonės gatvės* 
aikšte apsirengę skarma 
is, nuleidę galvas, be entu 

iszmo. Kai kurie reginis 
panašūs į tikras ligonines 
tariu ligoniai neturi jokio 
priežiūros, jokio dėmesio i 
iarie patys neturi suprati 
no, kas darosi ją aptinki 
soje. Drauge su maniu 
nikščiojęs gydytojas pare 
iė, kad niekur negalėtą n 
ii tiek sifilio žymią, kie 
Leningrade.
Sovietą sargybiniui pr 
ivo aš išsitariau, kad L 
ingrade nėra mėsos, J 
an tuoj atrėžė: „0, ta 

ik į miestą ir ten visur n 
los krautuvių". Asuuėji 

įmestą ir ten radau tik vi 
mėsos krautuvę, bet g 

m paaiškinimą, kad kiel 
ieną rytą apie 8 vai. vi 
joja sunkvežimiai ir išdali 
i gyventojams mėsą. Kit: 
aą atsikėliau anksti ir ve 
u Leningrado gatvėmis, 
mu nesutikau nė vieno 
ivežimio su mėsa... Pa
ketina, kad mūsą laivas 
yko 10 valandų vėliau 
3 tik todėl, kad nesuskub- 
irauti prekes, kadangi/ZALG
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JAUNIMO BROADWAY
VYČIŲ VEIKLA

Metinis apskrities 
suvažiavimas

L. Vyčių N. Y. ir N. J. ap
skrities metinis suvažiavi
mas įvyks šį sekmadienį 
’apkričio 21 d., Aušros Var- 
’n parapijos salėje, 586 
Croome St., New York, N 
Y. Posėdis prasidės 2 vai. po 
pietų. Bus renkama nauja 
valdyba ir numatomi atei
nančių metų veikimo planai. 
Dus apsvarstyta protesto re
voliucijos prieš lenkų žiauru
mus Vilniaus krašte. Po su 
• ažiavimo įvyks 12-tos New 
Yorko kuopos metiniai šo
kiai.

|liukas). Paskutiniu laiku jis 
nežaidė, nes buvo sužeistas. 
Pažymėtina, kad Baliukas ne 
tik geras futbolininkas, bet 
išrinktas ir krepšinio (bas- 
ketbolo) komandos kapitonu.

BROOKLYN, N. Y.

Svarbus posėdis
Lapkričio 14 d. Bayonne 

N. J. įvyko L. Vyčių apskri
ties valdybos ir kuopų pir
mininkų svarbus posėdis, ku
riame nustatyta apskrities 
suvažiavimui dienotvarkė ir 
kiti svarbūs pasitarimai ture 
ta. Atstovauta apskrities vai 
dyba ir 8 kuopos.

Vyčių ekskursija
Važiuoti su L. Vyčių eks

kursija į Lietuvą jau užsire
gistravo didelis skaičius 
žmonių, daugumoje jaunimo. 
Su ekskursija važiuoti užsi
registravo kun. P. Vanagas 
ir kitų įžymių asmenų. Or
ganizuojama ir Vyčių cho
ras, kuris dalyvautų Dainų 
šventėje ir Pavasarininkų j u 
biliejiniame kongrese. Eks
kursijos reikalais prašoma 
kreiptis į A. J. Mažeiką 145] 
Taylor St., Brooklyn, N. Y. 
arba į Ameriką, 423 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

Sportas
Jau suorganizuota apskri

ties bowling sąjunga, kurioje 
dalyvauja 6 kuopos. Dvi 
kuopos prisidės kiek vėliau. 
Žaidimai prasideda lapkričio 
21 d.

Baigiama organizuoti ir 
apskrities krepšinio lyga, 
kurioje irgi numatyta turėti 
bent aštuonios komandos. 
Apskrities sporto lygas tvar
ko K. Basanavičius.

Jubiliejinis parengimas
L. Vyčių 90-ta Kearny-Har 

rison kuopa šį šeštadienį iš
kilmingai minės savo 20-ties 
metų veikimo sukaktį su di
deliu parengimu — vakarie- 

* ne ir šokiais Essex House 
Newarke, N. J.

Apreiškimo par. choras
i Jau seniai buvo girdėta 
, apie mūsų chorą, bet mes 
. nemiegojome. Po vasaros 
atostogų pradėjome daug 
naujų darbų, šiuo laiku cho
ras mokosi M. Petrausko 
operetę „šventoji naktis”. 
Operetė bus suvaidinta pa
rapijos salėj, gruddžio 18 ir 
19 d. d., šeštadienį ir sekma
dienį prieš Kalėdas. Veikalas 
labai gražus, žavėtinas. Vi
sas turinys apie Kristaus už
gimimą Betliejuje, šiame vei 
kale galėsite pamatyti įdo
miai atvaizduotus angelą, 
velnią ir giltinę. Muzika, dai
nos ir giesmės tikrai suža
vės publiką savo grožiu. Kas 
yra matę mūsų pereitas dvi 
operetes, tie žino, kad vi 
siems patiko, ši operetė dvi 
gubai labiau patiks.

Choras yra turėjęs daug 
gražių operečių ir vaidinimų, 
bet tuo nepasitenkinta ir no
ri surengti pasilinksminimo 
pramogą tokią, kuri visus 
kitus pralenktų, štai galime 
paskelbti mūsų planus. Cho
ras turės savo pirmutinį me
tinį šokių balių, kuris bus 
Hotel New Yorker vasario 
11 d. Hotel New Yorker yra 
vienas iš didžiausių viešbu
čių New Yorke. Mes turime 
užsakę jame gražiausią salę, . 
kurioje galėsime sutalpinti 
nuo 500 iki 600 žmonių. Pa
samdytas Mishel Gorner or
kestras, kurs groja per Co
lumbia Broadcasting Sta
tion ir 
Yorker.
nebuvo Brooklyne. Mūsų cho 
ras nutarė padaryti pirmuti
nį žingsnį. Bilietai iš anksto 
perkant bus po $1.00, o prie 
durų — $1.25.

Ateikite visi, jauni ir seni; 
pašoksite ir pasilinksminsi
te gražioj vietoj. Bilietų gali
ma gauti pas choro narius. 
Choras prašo visų paramos 
šiame dideliame darbe.

Petras Ivanauskas, 
Choro korespondentas.

kasdien Hotel New
Tokio baliaus dar

MASPETHIEČIAI VĖL 
NUGALĖTI

Smarkiai veikia Elizabetho 
kuopa

Neseniai kun. M. Kemežio 
pastangomis atgaivinta Eli
zabetho vyčių kuopa spar
čiai auga ir smarkiai veikia. 
Narių skaičiumi jau baigia 
pasivyti didžiąsias apskri
ties kuopas. Turi du bowling 
ir krepšinio ratelius. Pirmas 
viešas kuopos parengimas į- 
vyks sausio 22 d.

DĖL LIETUVIŲ 
SPORTININKŲ

Lapkr. 10 d. lietuvių bas- 
ketbolo komandą vėl nugalė
jo kitataučiai 33 — 31. Mor
ris Park K. of L. komanda 
išsyk pasirodė smarki ir 
žiauri. Mūsiškiai žaidė džen
telmeniškai. Anų aukšti vy
rai lengvai persvėrė mūsų. 
Bet žaidimo antroje dalyje 
lietuviai irgi pradėjo smar
kauti ir šiek tiek žiauriai 
žaisti. Pasirodė, kad ta pa
čia taktika galima anuos į- 
veikti. Jei būtų pradžioje 
taip žaidę, būtų lengvai nu
galėję. Tad svečiai vos vos 
dviem punktais nugalėjo 
Pasižymėjo šiame žaidime 
Krygeris, Vallvano, Blieka, 
Augustinas ir k.

Lapkr. 17 d. žaidė su Har- 
Re-

zultatus pranešime vėliau.
Padėkos dienai laukiame 

Waterburio vyčių komandos. 
Waterburiečių tarpe žaidžia: 
Saldukas. J. Balinskis, Joe 
Joyce, Harry Huey, Fred 
Ferrie, Joe Swasey, B, Ba-

Marianapolio kolegijos stu
dentas Juozas Gurskis at
siuntė Jaunimo Broadway 
vedėjui laišką, kuriame pa^risono vyčių komanda, 
žymi, kad mūsų paminėtas 
futbolo žaidėjas Jakunskis 
nėra lietuvis, o esąs lenkas. 
Be to, Gurskis praneša, kad 
Syracuse universiteto ko
mandoje žaidžia dar vienas 
lietuvis — Vic Baylock (Ba-

.... ■

linskis, ir Joe Boley. Maspe- 
tho komanda praeity kiek 
kartų žaidė su waterburie- 
čiais ir žino jų stiprybę, bet 
tikisi laimėti. Praeity išeida
vo lygiomis. Pažiūrėsime kas 
bus Padėkos Dienoj.

Tą pat dieną žais Great 
Necko vyčiai su Waterburio 
jaunesne komanda. Tad Pa
dėkos Diena bus tikra spor
to šventė. Grumsis keturios 
lietuviškos komandos. Tarp 
žaidimų ir užbaigoj bus šo
kiai. Įžanga tik 40 centų. Vi
si į Klasčiaus salę Padėkos 
Dienoj!

Maspethietis.

SO. BOSTON, MASS.

Pro adatos akį
Žiūrint pro adatos akį ma

tyti, kad gali neužilgo būti 
susipratimas tarp vieno vai- 
tino iš kito miesto ir pane
rs L. iš So. Bostono. Labai 
ouiku, J. Kalėdos artinasi, 
tad patogiausias laikas bus 
užmauti žiedą ant jos piršte
io. Ar ne?

Iš mūsų tarpo pražuvo 
viena gerai žinoma daiųjnįn- 
kė. Atsišauk, P. A., per šį 
skyrių. Jeigu užmatysi ir pa
pasakok, kaip pasauly patin 
ka vienai, atsiskyrus nuo se 
nų draugų, gyventi.

Žiūrint giliau dar vis tebe- 
simato tas amžinasis tri
kampis. Viršuj jis „A”, apa
čioj ant vieno kampo „E”?, 
ant kito „J”. Akys atkreip
tos į šį klausimą. Katra iš- 
laimės, o gal pralaimės?

Neseniai pasirodė, kad pa
nelė „G” ir ponas „K”, iš tie
sų esą tokie, kaip plunksnos 
to paties paukščio. Arba, ge
riau pasakius, kaip „chips of 
the ’Old Drum’.”

Norwoodo galingieji „bow- 
leriai” galutinai susilaukė 
savo nugalėtojų — Bostono.! 
Praeito šeštadienio vakarą 
Bostonas, vedamas galingo 
„Slug”, sumušė norwoodie- 
čius per daugiau, kaip šimtą 
taškų.

Kas yra su Providence? 
Atsibuskite, jaunime, ir iš
laikykite savo pažadus, nes 
galite prarasti kitų kolonijų 
jaunimo „respect”.

CHICAGO, ILL. Panelės Marijos Aušros Var
tų Vilniuje paveikslas.

Širdingai kviečiam visusMirė Gurinskaitė
Pasirgus vos pora dienų parapijiečius ir svečius daly 

plaučių uždegimo liga mirė vauti mūsų brangioje šventė 
Monika Gurinskaitė, žinom a j e. —
lietuvių visuomenės veikėja,! 
daug dirbusi vyčiuose, soda-, 
lietėse, moterų sąjungoje,! 
kat. susivienyjime, federaci-' 
joje, labdarių sąjungoje ir

Bankieto Rengėjai

ELIZABETH, N. J.

Nauji vargonai
Mūsų parapijoje yra daug 

kas naujo; ne vien tik dau- 
M. Gurinskaitė buvo Ame- gybė parengimų, bet ir nau- 

rikoj gimus ir augus. Savo jų įtaisymų. Klebono rūpes- 
tautine veikla ji buvo gra- čiu pataisyta mokyklos ai
žiausias jaunimui pavyzdys, sarginiai laiptai, kurie vai- 

-- kučius saugo nuo gaisro ne- 
ST. CLAIR, PA. laimės. Išgriauti seni vargo- 

---------------------inai ir jų vietoje statomi me
lžtuvių parapijos sidabrinis derniniai sutvarkyti didžiu- 

jubiliejus- liai vargonai. Bus ne tik sa-
Sekmadienį, lapkričio 21Į Vo skambesiu bažnyčios pa- 

d., lietuvių šv. Kazimiero pa- ] gražinimas, bet ir išvaizda 
rapija mini 25 metų gyvavimus labai įdomi. Būriai para
mo jubiliejų. pijiečių vakarais ateina pa-

Ryte prieš 10:30 visų drau gelbėti, 
gijų nariai susirinks į para
pijos salę ir susigrupavę eis 
prie klebonijos, kur iškilmin
gai pasitiks J. E. vyskupą 
H. Lamb, D.D. ir nulydės į 
bažnyčią, kur Ganytojas lai
kys mišias, dalyvaujant asis- 
tai.

Kun. dr. J. B. Končius, 
Mount Carmel klebonas, pa
sakys dienai pritaikintą pa
mokslą. 7 vai. vakare para
pijos salėje įvyks šauni va
karienė — bankietas; daly
vaus parapijos įkūrėjai, ku
rie tebegyvena šioje koloni
joje, miesto viršininkai, dva
sininkai, profesijonalai ir vi
si parapijiečiai, iš kaimyni
nių parapijų viešnios ir sve
čiai. Bankieto programa su
sidės iš dainų, muzikos ir 
kalbų. Visi svečiai gaus gra
žią dovanėlę, būtent, parapi
jos istoriją dykai.

Jeigu kas neturi vakarie
nės bilieto, kurio kaina yra 

!$1.00, gali gauti pas vaka- Į i
irienės rengėjus ir klebonijo
je.

Sykiu su šiuo jubiliejum 
bus ’ iškilmingai paminėta 
bažnyčios ir parapijos salėsi 
atremontavimo ir išdažymo ] 
artistiškas darbas. Ypatingai, 
vertas paminėti didelis ŠvčJ

Vargonų fondui šį sekma
dienį bus bažnyčioje vardinė 
(vokeliuose) rinkliava. Cho
ras, surengęs „daržinės” šo
kių vakarą, $171.50 įteikė 
vargonų fondui. Pirmą auką 
vargonų fondui aukojo ($25) 
Jurgis Sakalauskas. Klebo
nas ir vikaras pamoksluose 
ragina visus aukoti. Choras 
numatęs po Kalėdų porą va
karų surengti tam tikslui. 
Vargonų pašventinimas į- 
vyks artimiausį sekmadienį 
prieš Kalėdas. Teko sužinoti, 
kad užkviesti visi apylinkės 
vargonininkai su chorais 
dalyvauti koncerte. Tokiu 
būdu bus didelės iškilmės. 
Choras gausingai lanko pra
tybas.

tų yra apie 300, tad jau šeši kad jis ją paaukotų kokiai 
šimtai vyrų ypatingai pa- vargingai šeimai.
garbino Jėzaus Vardą, bet
600 vyrų dar nebuvo draugi- liūs, turbūt, žinos, kad sve- 
joje vienu sykiu.

— Įvairių laikraščių ko
respondentai pažymi, kad 
Baltimorėje lietuvių yra 15,- 
000, bet geriausią statistiką 
kunigai žino, nes kasmet ei
na surašinėt lietuvių šeimas. 
Jei būtų 15,000 lietuvių, tai 
Baltimorėje gyvuotų 6 lietu
viškos parapijos ir klajojan
čių pakankamai būtų, nes du 
tūkstančiai gerą parapiją at
laiko.

— Lapkr. 12 d. Bendrovės 
salėje Januškevičius rodė ju- 
domus paveikslus iš Lietu
vos. Nors tą vakarą lijo, lie
tuvių buvo per 200. Paveiks
lai užtektinai aiškūs.

— Lapkr. 13 d. vakare va
giliai įsiveržė į p. Draigino 
siuvyklą ir išnešė kelis ap
siaustus.

— Staiga mirė sena lietu
vė, G. Aleksienė.

— Lapkr. 14 d. nuo pietų 
iki vakaro buvo šv. Vardo 
dr-jos vyrų vadovaujamas 
oisterių kepimas. Mokyklos 
įieme žmonių su bilietais 
buvo 350. Oisterių išlukšteno 
21 statinę, o salėje kitokių 
valgių daug sunaudojo; pel
nas parapijai.

— Iš mokyklos vaikučių
pereito vakaro pelno liko 100 
dol. J. K.

SO. BOSTON, MASS.

Lapkričio 19 d., 1997 m

Po šios „lekcijos” p. Kubi-

timženkliai („ ”) turi tam 
tikrą reikšmę... Taigi, ir sa
ve profesoriais vadiną žmo
nės suklysta. Girdėjęs.

Susilauksime naujo kunigo
Gruodžio 17 d. šv. Jono 

seminarijoj, Brighton, Mass., 
bus įšventintas į kunigus 
dijakonas Ant. Baltrušiūnas. 
Jo primicijos bus šv. Petro 
lietuvių bažnyčioje gruodžio 
19 d.

Busimasis kunigas labai 
populiarus jaunuolis, žymus 
sportininkas. Priklauso L. 
Vyčių 17-tai kuopai ir buvo 
vienas iš geriausių minėtos 
kuopos „baseball” ratelio 
žaidėjų. Net iš seminarijos 
parvykęs atostogų užsivilk- 
davo savo seną uniformą ir 
žaisdavo vyčių rately.

19 d., 193

KABNAVALO - B

Reikia duot, reikia re 
Reik parapiją paremi 
Kaip čia matom, kalt 
Nuoširdus parapijona

■,ii1III3III3IĮISIII3III3III3III0III3III:

Iš vyčių susirinkimo >
L. Vyčių 17 Algirdo 17 kp. 

mėnesinis susirinkimas įvy
ko lapkr. 14 d. parapijos sa
lėje. Į susirinkimą atvyko 
dauguma narių, nes buvo no
minacijos sekančių metų val
dybai. Pirm. p. F. Skadaus 
kienė, pradėjus susirinkimą 
pakvietė tarti žodį, neseniai 
grįžusi iš Lietuvos P. Raz- 
vadauską. Jis pasveikino su
sirinkusius ir kvietė visus 
sekančią vasarą važiuoti į 
Lietuvą su Vyčių ekskursija.

A. Gaputis pranešė apie 
Halloween šokius. Pelno liko 
per $60. Kalbėta apie įvyk
siantį bankietą org. įsteigė
jams kun. K. Urbonavičiui, 
kun. F. Virmauskiui ir p. M. 
A. Norkūnui pagerbti. Ban- 
kietas įvyks šv. Kazimiero 
lietuvių par. Providence, R. 
Į.; nutarta gausingai daly
vauti.

Į valdybą sekantiems me
tams nominuota sekanti na
riai: P. Razvadauskas ir A. 
Gaputis — pirm.; E. Narin- 
Vn^ičiū^S ir T. Leščinskas — 
vicepirm.; F. Grendelytė ir 
A. Kučas — nut. rašt.; O. 
Razvadauskaitė ir A. Norin-

Grįžo choristė
Neseniai grįžo iš Lietuvo 

choro narė p. Marijona Bud- 
reckienė, daug pagelbstinti 

i savo balsu ir pasišventusi 
choro gerovei, narių labai 
gerbiama. Išvažiuojant Lie
tuvon pavasarį, nariai gau 
singai ją išlydėjo, o dabar 
choristams parvežė lauktu
vių: lietuviškų saldainių ir 
'riešutų. Be to, pratybų per- 
1 traukos metu papasakojo 

r .apie jaunimo ir chorų veiki-
mą Lietuvoje. Girdėjusi ope- 

kevičiūtė — fin. rašt.; S. rą, kuri palikusi gražaus į- 
Mickevičius ir J. Varnas — spūdžio. Choras džiaugias 
ižd.; O. Peteškaitė, B. Skric- susilaukęs vėl savo narės ir 
kus, A. Šidlauskas ir J. Pet- sveikina, linkėdamas jų tar 
rauskas — iždo globėjais.

Kitame susirinkime bus 
rinkimai; nariai turės pro
gos padiskusuoti, numatyti, 
tinkamus narius į valdybą. 
Į kuopą^prisirašė trys nauji bazaras su įvairiausia pro

grama. Bus galima laimėt 
net lietuviškų kumpių ir deš
rų. Komitetas kviečia Eliza-

pe pasidarbuoti. XX.

Bazaras
Būtiniesiems parapijos rei- 

• kalams paremti ruošiamas

nariai: J. Giedraitis, J. Kud-1
revičius ir J. Piešinas. Svei
kiname! I

Baigiant susirinkimą at- bĮtho ,7 apyl]nkės ' lietuvius
vyko ir kleb. kun. Virmaus- 
kis. Jis pranešė, kad bus 
tuoj įšventintas į kunigus 
dijakonas J. Baltrušiūnas. i 
Būsimas kun. Baltrušiūnas, 
dar būdamas studentu, buvo 
mūsų kp. narys ir įžymus 
mūsų kp. sportininkas, todėl 
vyčiai išrinko komisiją ir nu
tarė prisidėti darbu ir daly
vavimu jo pagerbimo bankie- 
te gruodžio 19 d.

Susirinkimas baigėsi gero
je nuotaikoje.

gausingai atsilankyti.
Bazaras vyks parapijos 

įšalėję, 211 Ripley Place. Du- 
Irys atdaros: sekmadieniais 3 
vai. popiet, kitomis dienomis 
7 vai. vak. Bazaras įvyksta 
lapkričio 19, 20, 21, 25, 
27 ir 28 d.d.

BALTIMORE, MD.

26

— Lapkr. 14 d. suėjo ly
giai 9 metai, kai Baltimorės 
lietuviai vyrai, raginami

v. . ,T , ,kun. dr. L. J. Mendelio, pra- Vyciai Norwoode I ... , . TZdėjo eiti drauge prie Komu-
Lapkr. 13 d. mūsų vyčių nijos kaip šv. Vardo draugi- 

bowling komanda nuvyko į ja. Tada buvo 40 narių. Da- 
Norwoodą. Mūsiškiai laimėjo bar jau būrys iš 300 daly- 
prieš Norwoodo vyčius 1510 vauja mėnesinėse Komunijo- 
— 1377 taškų santykiu.

Pr.

Pryčeris Kubilius dėl sve- 
timženklių pralaimėjo 

lažybas
Kaip prieš Bostono miesto 

valdybos rinkimus ėjo karšti 
ginčai tarp lietuvių už įvai
rius kandidatus, taip ir po 
rinkimų jie greit nesiliovė. 
Ginčai kilo pietų metu lietu
vių „Strand” valgykloje tarp 
vietos metodistų pryčerio 
Kubiliaus (kurs pastaruoju 
laiku pradėjo tituluotis pro
fesorium) ir kataliko biznie
riaus V. Skudurio. Kubilius 
tvirtino, kad net Jo Eminen
cija kardinolas O’Connell iš
ėjęs už Tobiną ir kad Jo Em. 
žodžiai apie Tobiną tilpę 
Boston Post pirmam pusla
py. Skuduris užginčino ir 
tvirtino, kad Jo Em. Tobin’o 
vardo visai nepaminėjo te
nai. Kubilius iššaukė Skudu- 
rį į lažybas ir pats pirmuti
nis paklojo dolerį. Skuduris 
lažybas priėmė ir pinigus 
sudėjo pas labiausia pasiti
kimą asmenį, p. Kneižį, Dar
bininko redaktorių. Po kiek 
laiko Kubilius atsinešė Bos
ton Posto numerį, kur ginči
jama citata tilpo ir džiaugė
si laimėjęs lažybas. Ten bu
vo taip atspausdinta:

Voters of Boston: Cardi
nal O’Connell, in speaking to 
the Catholic Alumni Associa
tion said, ’’The walls are 
raised against honest men in 
civic life.” You can break 
down those walls by voting 
for honest, clean, competent 
young man, Maurice Tobin 
today, etc., etc.

Kai visi trys susiėjo ginčą 
išspręsti, tai p. Kubiliaus 
dėmesys buvo atkreiptas į 
svetimženklius ir jų reikšmę. 
Buvo nurodyta, kad Jo Em. 
kardinolo kalbos citata bai
gėsi su svetimženkliais. O 
kas po svetimženklių pasa
kyta, tai jau paties laikraš
čio agitacija, o ne kardino-

Providenciečiai Bostone
Lapkričio 14 d. beveik pu

sė Providence lietuvių su sa
vo mylimu kun. J. Vaitekūnu 
buvo atvykę į Bostoną.

Tą dieną vietos Tėvų ma
rijonų rėmėjų skyrius buvo 
suruošęs po pietų „vakarą”? 
Programą išpildė providen- 
ciečių vaikučiai, p. Giedrai
čio vadovybėje. Jų buvo apie 
40. Išpildė įdomų „Minstrel 
show”. Ir tiesiog nustebino 
bostoniečius savo pasirody
mu ir išsilavinimu. Puikią 
prakalbą apie lietuvybės iš
laikymą Amerikoje pasakė 
kun. J. Vaitekūnas. Visi pa
matė, kad kun. Vaitekūnas 
ne tik gražiai kalbėti moka 
apie lietuvybės išlaikymą, 
bet ir praktikoje sėkmingai 
tai vykdo. Juk jo jaunimas 
su mažomis išimtimis visą 
programą išpildė lietuviškai, 
sudainuodami keliasdešimt į- 
vairių dainelių. Programą ‘ 
vedė kun. K. Urbonavičius. 
Įžanginę kalbą pasakė kleb. 
kun. P. Virmauskis. Padėkos 
žodį marijonų vardu pasakė 
kun. Morkūnas. Žmonių bu
vo pilnutė salė. Tai vis p-lės 
M. Kilmonytės pasidarbavi
mas. A.

JERSEY CITY, N. J.

ĮVAIRIOS žinioi

Šiomis dienomis Bn 
ne pasirodė daug užpu 
ypač algų (payroll) 
čių. Policija suorganiza 

Iskirą skyrių, kurio 
bus sekti visokius ne: 
mas, juos areštuoti ir 
ti didesnes biznio įs 
darbininkams algų išn 
mo dienose.

Joseph Trefny, gyve] 
Queens Co., gaudavo 
liariai pašalpos po 2( 
kas dvi savaites, bet b 
turėjo 7,400 dol. Dabar 1 
ny laukia teismo; žin< 
nebus paleistas sausas.

Plieno kainos pakili] 
sustabdė darbus prie suj 
jimo Brooklyn© ir Queens 
ockaways. ■ ■■ r.

Praeitą savaitę Brooklj 
įdaryti du parkai vai 
imams. Vienas jų pi 
tell ir Sockman Sts., kit 
ie So. 3rd ir Henry Sts.

Koncertas pasisekė
Lapkričio 13 d. šv. Onos 

parapijos choras, vadovau
jant muzikui V. Justui turė
jo savo koncertą. Programa 
susidarė iš įvairių liaudies 
dainų. Ją atliko vietinis cho
ras ir solistas Pr. Andreiči- 
kas iš "įvairių liaudies dainų. 
Duetus puikiai sudainavo A. j 
Andriuškevičiūtė su M. Žvir
bliene ir Iz. Reidaitė su N.j 
Lapinskiene. Solo žavėjan- 
čiai gražiai sudainavo M. j 
Andriuškevičiūtė ir Pr. An-1 lietuvis, 
dreičikas ir muz. V. Justas.] 
Lygiai puikiai pasižymėjo] 
merginų choras.

Nors choras yra persiord 
ganizayimo laipsny, pasirol 
dė labai gerai. Yra jame vi! 
sai neblogų pajėgų. Tai nuoj 
pelnas gabaus muz. V. Justei 
ir uolių choristų. Lauksime 
ir daugiau pasirodant su pa- 
našiais koncertais.

Rrooklyno WPA darbinii 
p įsakyta, kad kiekvit 
bjy išpildytų šią savait 
pos išdalintas aplikaci 
f bedarbių surašymo rei 
k Laiškanešiai išdalins 
plės po namus ir kurie 
begaus, galės gautipašto 
pose (Post Office). Visi 
hrie nedirba ar mažai 
k turėtų tas aplikacijas

ta penktadienį vy- < 
teisme, Mineola, į 

•Mnti 169 nauji Ame- į 
1 piliečiai, kurių tarpe/ 
'52 vokiečiai. Šiuo k 
Skiečiai viršijo kitas Iq 
įkurtų tarpe buvo

dr

plyno Amerikos Legi- • 
IPfadėjo $50,000 aukų La 
M ko ateinančią va- Lį 
r1 miesto jaunuo
li atostogų. Vietak01i| 
R bus 50 mylių nuo 
,^o miesto ir talpins 
šuolių.

Maskarado balius
Vietinė Vyčių kuopa lap- ^°s” 

kričio 24 d., Padėkonės die- ^riadieni 
nos išvakarėse, parapijos sa
lėje 7:30 vai. parapijos nau-1 
dai rengia maskaradą — ba-fį

se; nepraktikuoją kelis mė
nesius išbraukiami. Išbrauk-

La 
Apok 

156 Di
VO v 

, denį parapijos / metų ; 
J’kloma komedi-! drauge 

Vaidins cho- puotą 
J^ovaujami p. A. Susirin 

— juo- Svočia
■ dainomis ir šo- su graž; 
k ?artas Maspe- sakė ku 
ę salėj yra sta- P. Lekei 
t reikalas. Es- draugijų 
Į?" Pastatyta, Įteikta d 

įrengti, Vakaro

scenoje

lo. Tuomet Kubiliaus veidas iįų> Bus gera muzika ir kiti| VeuJTr..A 
surimtėjo ir apsiniaukė ir jo įdomūs pamarginimai. Kvie« 38 lU0‘ 
dolerinė atiduota p. Skudu- čiama visus, kurie nori sma- 
riui. Žinoma, p. Skuduris do- giai laiką praleisti, atsilan- 
lerinę grąžino p. Kubiliui, Ryti į šį įdomų parengimą.

*__



LapkriMVa.,1^ 

kad jis ją paaukotų U 
vargingai šeimai. |

Po šios „lekcijos" p J 

liūs, turbūt, žmoą^.Į 
iimženkliai („ ”) * 

ikrą reikšmę...
re profesoriais va^ ’ 
lės suklysta.

usilauksime naujo 
Gruodžio 17 d. švjJ 

jminarijoj, Brighton, 
is įšventintas į kinį 
jakonas Ant. Baltruj 
) primicijos bus šv. Petį 
'tuvių bažnyčioje gruodį 
i d.
Busimasis kunigas lafe 
puliarus jaunuolis, žymu 
ortininkas. Priklauso į 
rčių 17-tai kuopai ir hc 
uas iš geriausių mį^ 
)pos „baseball” 
dejų. Net iš semhj® 
•vykęs atostogų 
•o savo seną uniform į 
sdavo vyčių rately.

‘rovideneiečiai Bostone 
lapkričio 14 d. beveik pu- 
’rovidence lietuvių su sa- 
nylimu kun. J. Vaitekūnu 
o atvykę į Bostoną. 
į dieną vietos Tėvų nu- 
ių rėmėjų skyrius h 
ošęs po pietų „vahą", 
Tarną išpildė provide 
ų vaikučiai, p. Giedri 
adovybėje. Jų buvo ųi 
špildė įdomų „Minstri

Ir tiesiog nustebiu 
niečius savo pasinį 
r išsilavinimu. Puikų 
Ibą apie lietuvybės iš- 
lą Amerikoje pasak! 
'. Vaitekūnas. Visi pi 
kad kun. Vaitekūnu 
gražiai kalbėti mob 

lietuvybės išlaikymą 
• praktikoje sėkmingai 
rkdo. Juk jo jaunimas 
ižomis išimtimis vis? 
amą išpildė lietuviški 
tiuodami keliasdešimt į- 
i dainelių. Programa' 
kun. K Urbonavičius, 
nę kalbą pasakė klek 
’. Virmauskis. Padėta 
aarijonų vardu pasakė j 
Morkūnas. Žmoniųbu- 
aute salė. Tai visp-lės 
monytės pasidarbavi-

1

Lapkričio 19 d., 1937 m.

KARNAVALO — BAZARO DOVANŲ REGISTRACIJA

Reikia duot, reikia rengt, 
Reik parapiją paremt.
Kaip čia matom, kalba Jonas, O mums būtų dar džiugiau, 
Nuoširdus parapijonas. Jei tokių būtų daugiau.

Jis atvyko aukų duoti, 
Ir čia jas užregistruoti,
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VIETOS ŽINIOS
ĮVAIRIOS ŽINIOS

Šiomis dienomis Brookly
ne pasirodė daug užpuolimų, 
ypač algų (payroll) vagys
čių. Policija suorganizavo at
skirą skyrių, kurio darbu 
bus sekti visokius nenuora
mas, juos areštuoti ir saugo
ti didesnes biznio įstaigas 
darbininkams algų išmokėji
mo dienose.

scenerijos nupieštos. Maspe- 
thiečiai pamažu progresuoja, 
vis daugiau ir daugiau įsi
taiso. Choro dėka viskas į- 
rengta. šio sekmadienio pa
rengimo visas pelnas bus es
tradai ir scenerijai apmokė
ti. Po vaidinimo koncertinė 
dalis ir šokiai. Visi kviečia
mi atsilankyti.

Triduum prieš šventę
Lapkričio 27 d. yra Ste

buklingo Medalio šventė. 
Maspetho lietuvių bažnyčioj 
bus Tridienio pamaldos, pra
dedant lapkr. 24 d. vakarą.

Joseph Trefny, gyvenantis 
Queens Co., gaudavo regu
liariai pašalpos po 26 dol. 
kas dvi savaites, bet banke 
turėjo 7,400 dol. Dabar Tref- Lapkr. 24, 25 ir 26 dienomis
ny laukia teismo; žinoma, bus pamaldos vakarais 7:15 
nebus paleistas sausas.

Plieno kainos pakilimas 
sustabdė darbus prie sujun
gimo Brooklyno ir Queens su 
Rockaways.

Praeitą savaitę Brooklyne 
atidaryti du parkai vaikų 
žaidimams. Vienas jų prie 
Powell ir Sockman Sts., kitas 
prie So. 3rd ir Henry Sts.

vai. lietuviškai ir 8 vai. ang
liškai. Bus tai novenalės pa
maldos: pamokslas, giesmės, 
maldos ir Palaiminimas. 
Pamokslus sakys svečias lie
tuvis kunigas ir angliškai 
kun. Harry Magee, C.M. Ry
tais mišios 7:30 vai., tik šeš
tadienį, lapkr. 27 d. suma su 
Palaiminimu 9 vai.

Žinutės
— Altoriaus vaikų bunco

RSEY CITY, N. J.

oncertas pasisekė 

cričio 13 d. šv. Onos 
jos choras, vadovau- 
uzikui V. Justui ture- 
o koncertą. Programa 
•ė iš įvairių liaudies 
Ją atliko vietinis cho- 
solistas Pr. Andreiči- 
įvairių liaudies dainų, 
puikiai sudainavo A 

škevičiūtė su Užvir
ta Iz. Reidaitė su N. 
kiene. Solo žavėjan- 
Tažiai sudainavo M. 
škevičiūtė ir Pr. An
as ir muz. V. Justas.

puikiai pasižymėjo 
ų choras.
choras yra persior- 

imo laipsny, pasiro- 
i gerai. Yra jame vi- 
ogų pajėgų. Tai nuo- 
pbaus muz. V. Justo 
choristų. Lauksime 

tau pasirodant su pa- 
koncertais.

įskarado balius 
lė Vyčių kuopa lap- 
14 d., Padėkonės die- 
ikarėse, parapijos sa
il vai. parapijos nau- 
pa maskaradą — ba- 
s gera muzika ir kiti 
pamargmimai. Kvie- 
įsus, kurie nori uma
rą praleisti, atšilau- 
; įdomų parengimą

Brooklyno WPA darbiniu- įvyks ne lapkr. 27 d., bet 28 
kams įsakyta, kad kiekvie
nas jų išpildytų šią savaitę 
valdžios išdalintas aplikaci
jas bedarbių surašymo rei
kalu. Laiškanešiai išdalins 
korteles po namus ir kurie 
jų negaus, galės gauti pašto 
biuruose (Post Office). Visi 
tie, kurie nedirba ar mažai 
dirba, turėtų tas aplikacijas 
išpildyti.

Pereitą penktadienį vy
riausiame teisme, Mineola, 
prisaikdinti 169 nauji 
rikos piliečiai, kurių 
buvo 52 vokiečiai, 
kartu vokiečiai viršijo 
20 tautų, kurių tarpe 
vienas lietuvis.

d. 8 vai. vakare. Tikietus rei
kia įsigyti iš anksto.

— Lietuviškus judamuo
sius paveikslus Maspethe ro
dys gruodžio 19 d. par. salė
je.

— Transfiguration C.C. 
basketbolo komanda pakeis 
savo žaidimo dieną iš trečia
dienio į penktadienio vaka-' 
rą, pradedant gruodžio 3 d. 
Žaidimai vyksta Klasčiaus 
salėje. Komanda jau priimta 
į Long Island Profesional 
League.

tarpe 
Šiuo 

kitas 
buvo

Brooklyno Amerikos Legi- 
jonas pradėjo $50,000 aukų 
rinkimą, iš ko ateinančią va
sarą žada miesto jaunuo
liams duoti atostogų. Vieta 
atostogoms bus 50 mylių nuo 
New Yorko miesto ir talpins 
1,000 jaunuolių.

MASPETHO ŽINIOS

„Piršlybos” scenoje
Šį sekmadienį parapijos 

salėje bus statoma komedi
ja „Piršlybos”. Vaidins cho
ro nariai, vadovaujami p. A. 
Vismino. Veikalas labai juo
kingas, su dainomis ir šo
kiais. Pirmas kartas Maspe
the, kad savoj salėj yra sta
tomas scenos veikalas. Es
trada salėj jau pastatyta, 
elektros reikmenys įrengti,'

APREIŠKIMO PARAPIJOS METINIS 

KARNAVALASBAZARAS 
nuo Lapkričio-Nov. 20 iki 28 d.

Brooklyn, N. Y,No. 5th ir Havemeyer Sts., PARAPIJOS AUDITORIUME
ČIA BUS UŽKANDŽIŲ, GĖRIMŲ, ĮVAIRŪS LOŠIMAI, K. T. LAIMĖS RATAI, VARŽYTYNĖS IR VISA EILĖ KITŲ. TAIPGI BUS 
KIEKVIENĄ VAKARĄ LOŠIAMAS IR MŪSŲ NUOLATINIS — MĖGIAMAS LOŠIMAS. ŠIAM BAZARUI YRA PARINKTOS SPECIA
LIAI GRAŽIOS IR BRANGIOS DOVANOS. LAIMĖTI TURĖS PROGĄ KIEKVIENAS. BE TO, JAUNIMĄ LINKSMINS ŠAUNUS OR
KESTRAS IR LIETUVIŠKI — AMERIKONIŠKI ŠOKIAI. 7 VAT

r KAV&LA t V Alų. V Alk.

Maloniai visus kviečiame lankyti šį Bazarą — Karnavalą kiekvieną vakarą, tuomi paremsite parapiją, už ką vadovybė bus dėkinga/

giausia pasidarbavo N. Zam- 
blauskienė, A. Kivytiene, V. 
Vyšniauskienė, M. Januškai- 
tienė, T. Tamošauskienė. Va
karą vedė F. Kurienė.

P.p. Juočai yra seni mas- 
pethiečiai veikėjai, draugijų 
mėgėjai, Amerikos laikraš
čio skaitytojai. Linkime 
jiems sulaukti ilgiausių me
tų. O. P.

Mačėnaitę, O. Grigaitę, K. 
Pavilionienę ir O. Sledžienę. 
Nors yra ir“ daugiau šiais 
metais prisirašusių, bet dėl 
nežinomų priežasčių į vaka
rienę neatsilankė. M. Kivy- 
tienė ir K. Zaukiene pagami
no skanių valgių. R. Kaše- 
tienė, A. Duyer ir E. Vaite-.

KORESPONDENCIJOS
GREAT NECK, L. I.

ROCHESTER, N. Y.

APREIŠKIMO PARAPIJA

Dulkė šauniai pasirodė
Lapkr. 14 d. Kasmočiaus 

salėje, Great Necke, 7:301 
kūnienė patarnavo prie sta-'va^ va^- Angelų Karalienės 
lų. Sąjungietės labai dėkin- Parapij°s choras, p. Dulkės 
gos visiems atsilankiusiems, vedamas, gražiai pasirodė.

Sąjungietė.

Gražus vakarėlis
Lapkričio 10 d. L. Vyčių 

41-ma kuopa turėjo savo ru
deninį parengimą, kuris gra
žiai pasisekė. Jaunimo, dau
gumoje vyčių, buvo atvykę 
iš įvairių New Yorko ir New 
Jersey kuopų. Visi buvo la
bai patenkinti.

Kas ketvirtadienis kuopa 
turi lietuvių kalbos pamokas 
nuo 7:30 vai. vakaro. Į pa
mokas kviečiama atsilankyti 
ir pašaliečiai.

Kuopa turi krepšinio rate
lį, kuris turi savo pratimus 
kas ketvirtadienio vakarą. 
Organizuojama ir „bowling” 
ratelis.

Kuopos susirinkimai bei 
šiaip suėjimai įvyksta kas 
ketvirtadienis Apreiškimo 
mokyklos salėj, tuoj po lie
tuvių kalbos pamokų. Jauni
mas kviečiamas atsilankyti.

Parapijos bazare kuopa 
turės savo skyrių, kuriam 
tvarkyti yra išrinkta komi
sija. Atsilankiusieji į bazarą 
kviečiami užsukti ir į vyčių 
skyrių.

MOTERŲ PUOTA

Mot. Sąjungos 29 kp. lap
kričio 9 d. surengė Apreiški-

Labai gražus būrys, per 200 
! lietuvių, atsilankė. Vakaro 
I programa buvo įvairi ir su 
į ne visai trumpoka „uodega”. 

Amerikos skaitytoja Ona K°ncertinė dalis užėmė 2^2 
Belevičienė prieš kiek laiko va^- laiko, paskiau visas lai- 
grįžo iš Lietuvos, kur ji vie- kas panaudotas šokiams.
šėjo 5 mėnesius. Lapkričio 61 Dulkės programa buvo 
d. Belevičių namuose įvyko kiek ilga, tačiau jos tipiški 
sutiktuvės, kuriose dalyvavo įvairumai nenuvargino žmo- 
giminės ir draugai. Visi pa-;nui- Ypač Great Necko žmo- 

liau- 
giais. O. Belevičienė papasa- dies dainelės, rinktinio vyrų 

choro sugiedotos. Gražiai 
pasirodė ir merginos. Dulkės 
vaikučių dialogai ir šokiai 
nemažai prijuokino, o jau už
baigoje viso choro taip su
tartinai užgiedota dainelė ne 
vienam išspaudė džiaugsmo 
ašarą.

Tikrai bravo p. Dulkei ir 
jo vedamam chorui. Great 
Necko lietuviai, pastebėję 
kitų kolonijų lietuvius ir lie
tuvaites, katalikus, taip ta
lentuotus asmenis, reikia 
manyti, paseks jų pavyzdžiu 
ir ju kolonijoje atsiras kil
nios dvasios jaunuolių, kurie 
panorės sekti užjūrio tėvy
nės nemarios meilės atmini
mų keliu. Kik.

Šliūbai
Lapkričio 7 d. mūsų baž

nyčioje sušliūbuota Mare 
Lasčiūtė su p. Majoru iš 
Nutley, N. J. Jaunavedžiai 

i „medaus mėnesio” praleisti 
buvo išvykę į Atlantic City, 
iš kur jau sugrįžo, bet nela
bai pailsėję...

GRIŽO IŠ LIETUVOS
Lapkričio 25 d. 4:30 vai. 

popiet įvyks iškilmingas šliū 
bas: veikli vyčių darbuotoja 
Ona Stankiūtė žygiuos prie 
altoriaus su J. Augučiu iš 
Jersey City. Linkime būsi
miems jaunavedžiams 
žiausio gyvenimo.

žmonių, neužteko vi- 
ir vietų. Vakarienės 
klebonas apdovanojo 
dalyvius parvežta do- 
iš Lietuvos, tikrais

vaišinti net ir Lietuvos vai- nėms patiko parinktos

ko j o savo įspūdžius.
Vaišėse dalyvavo G. Mi- 

kulskiai (p. Mikulskienė yra 
p. Belevičiaus sesuo), A. Bu- 
tanauskai, Francesonai, Stri- 
mavičiai, S. Mockevičiai, J. 
Šertvyčiai, V. Daubarai, K. 
Zaukiene, Mačėnas, J. Dum
blis, Budraičiai, J. Bugailiš- 
kienė, K. Dobrovolskiai ir ki
ti. Visi svečiai labai dėkingi 
už vaišes.

O. Belčevičienė yra darbš
ti Moterų s-gos 29 kp. ir ki
tų draugijų narė.

Čia Augus.

EŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Bazaras
Mūsų parapijos bazaras — 

karnavalas prasidės labai iš
kilmingai šį šeštadienį, lap
kričio 20 d., 7 vai. vak. !

gra-

Mirė
Staiga susirgusi 

Buiniauskaitė, 9 metų, mirė 
po 24 valandų ligos. Ji turėjo 
kaulų uždegimą.

Elena

Sukaktis
Gyvojo Rožančiaus drau

gija, minėdama savo 5 metų 
sukaktį, surengė šaunią va
karienę parapijos naudai 
lapkr. 7 d. Dalyvavo labai 
daug 
siems 
metu 
visus 
vana
Lietuvos pinigais. Pirm. V. 
Rovienė pasakė kalbą apie 
draugijos darbuotę ir tiks
lus. O. Baranauskienė pra
nešė apie draugijos 5 metų 
darbuotę. Draugija, imdama 
iš narių mokesčių tik 5 c. mė
nesiui, jau yra per tą trum
pą laiką įteikusi mišių au
koms, naujai bažnyčiai ir, 
■apskritai, parapijai $870.89, 
su šios vakarienės pelnu 
apie $155.00, pralenkia ir 
tūkstantį dol. Tas parodo,

(kad, esant geriems norams, 
į iš mažo grūdelio galima už- 

" , auginti medį, kuris duoda

Mėgsta Ameriką
Savaitraštis Amerika čia

vis susilaukia naujų rėmėjų.1 di‘deVvaisių7i>augijoš'val- 
Klebono kun. L. Vaicekausko dyboje yra pirm v Rovienė, 
patarimais pasinaudodami, 0 Baranauskienė ir 
Amerikos platintojai aplan- įžd p Mociejūnienė. Laimin- 
kys visus parapijiečius, pa-' ggkmiu ateitie3 darbuotei. . 
sisiūlydami pristatyti Ame-į 
riką į namus šeštadieniais.
Padaryti bandymai jau pasi
sekė. Amerika čia bent dvi
gubai daugiau prasiplatins.1 ras. dar bus progos apsilan- 

Kapčiamiesčio Dzūkas, kyti tris vakarus: lapkr. 20, 
-- 23 ir 24 d. Bazaras labai įdo- 

HARRISON, N. J. mus ir kiekvienas gali laimė- 
-------- -I ti gražią dovaną ir sykiu pa- 

Lapkr. 22 d. Lietuvių Pi- daryti parapijai naudą.
Jaunimas sportuoja liečiu Klubo salėje WS vie 

tinis skyrius ruošia protes- 
Padėkos Dienoje Water- to mitingą prieš lenkų teisi- 

burio lietuvių komanda žais mą p. K. Stašio, kun. Čibiro,

Bazaras
Parapijos rudeninis baza-

Vyturys.

Švelnus susiartinimas
— O, tai nebuvo lengva

LĮJ-puiiv v All nwmuuuu p* KJLa&AV, IYU.11.

xkxxuiv c; u. ©uicngc zipicism- - - - __  su basketbolą su Great Necko kun. Butkevičiaus ta k. Tarp
mo par. salėje gražią puotą ^enu- Pirmasis vakaras bus L. Vyčiais 7 vai. vak. Klas- kalbėtojų bus ir kun. J. Bal- (atkreipti jo dėmesį.
grįžusioms iš Lietuvos su — Kaip tu tai pasiekiai?

— Aš numečiau jam ant 
galvos vazoną...

vienas iš įdomiausių. Sekma- čiaus salėje, o 9 vai. Water- kūnas iš Maspeth, N. Y. Visi j 
J.‘ 1 _ — _• Ji t j ! D 4 Xi xx-tl 1 i ^.4--. •.« 1_ '  1 • t „ 11 _ 4 • _ i i * Y!- 1 .

po pamaldų. Kitas dienas manda žais su Maspetho par. protesto mitinge dalyvauti, 
bazaras bus 7:30 vai. vaka- kat. klubu. Ot, Padėkos Die-  
rais.

Visą laiką bus muzika, šo
kiai, brangūs išlaimėjimai. 
įvairiausia programa. Baza
ras — karnavalas užsibaigs 
kitą sekmadienį, lapkričio 28 
d., kada įvyks iškilminga 
užbaiga.

Parapijos kunigai ir visas 
komitetas maloniai kviečia

— Neseniai palaidota a. a. naujoms nargms pa_ j dienį bazaras prasidės tuoj būrio didžioji lietuvių ko- apylinkės lietuviai kviečiami i
~ I v—'i «-» v» z-1 4 /-« i TA K L. m I — _4._ — _ 14-1 __ —- —. J 1 — ___ _ _ - 4. 1M. Aparavičienė, kuri mirė 

Creedmor ligoninėje.
gerbti. Atsilankė daug są- 

|jungiečių, viešnių ir svečių,
— Šv. Vincento Pauliečio kurių skaičiuje ir kleb. kun. 

draugija gražiai veikia. Jau Pakalnis.
'■'Ipia varginguosius.
— Lapkr. 13 d. Vyčių šo

kiai buvo gražūs ir gausingi. 
Vietos vyčiai kasmet gražiai 
pasirodo. Tik mažiau alko
holio reikėtų vartoti...

MINĖJO SUKAKTĮ

Vaitekūnienė 
paaiškino vakaro tikslą ir 
perstatė susirinkusiems vieš
nias ir naujas nares, ku
rioms kp. pirm. O. Dobrovol- 
skienė prisegė po rožę.

Vakarą vedė pirm. O. Do- 
brovolskienė. Kalbas pasakė 
J. Šertvytis

noie Maspethe įvyks negir
dėti dzyvai. Tikrai, visi lie
tuviai ir važiuoti ir pėsti at
silankys pas Klasčių pavei
zėti basketbolo žaidimo.

HARRISON - KEARNEY, 
N. J.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

Phone Night
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Lapkričio 13 d. Pranas 
Apolonija Juočai, gyv. 60-43 
56 Dr., Maspethe, minėjo sa
vo vedybinio gyvenimo 30 
metų sukaktį. Ta proga jų 
draugai surengė netikėtą 
puotą piliečių klubo salėje. 
Susirinko per 100 žmonių. 
Svočia p. Meškienė pasirodė 
su gražiu pyragu. Kalbas pa
sakė kunigai J. Balkūnas ii 
P. Lekešis, p.p. Valantiejai, 
draugijų pirmininkės ir kiti, 
įteikta daug dovanų.

Vakaro surengime dau-

ir

J. Šertvytis, Daubaras, S.
Mockevičius, P. šalinskas, J. ne ^ik parapijiečius, bet ir 
Gaigalas, J. Dumčius, 35 kp. visus Brooklyno ir apylinkės 

lietuvius gausingai atsilan
kyti.

Bazaras
Lapkričio 26, 27 ir 28 d. d. 

piliečių klubo salėje, Schuy
ler Ave., įvyks lietuvių para
pijos didysis bazaras. Per 
visas dienas bus1 įdomios 
bazaro programos, bet ypač 
svarbus lapkričio 27 d., šeš
tadienio, vakaras, kada bus 
smagūs šokiai, paskutiniai 
prieš adventą.

Į bazarą kviečiami ne tik 
Harrison - Kearney, bet ir 

| mūsų kaimyninio Newarko 
visi lietuviai. Lapkričio 28 d. 
6 vai. vak. prasidės bazaro

ptam. M. Brangaitienė, 24 
kp. pirm. Dumblienė, S. Su- 
batienė, U. Mikulskienė, Z. 
Mažeikienė, Vaiginienė, M. 
Kivytienė, kun. N. Pakalnis 
ir grįžusios iš Lietuvos są- 
jungietės O. Belevičienė, V. 
Gaigalienė ir G. Katilienė. 
Tarpe kalbų buvo ir dainų; 
gražiai padainavo kelias dai
neles G. Kivytaitė, M. Kašė
taitė ir F. Kivytaitė. Sąjun- 
gietės džiaugiasi gavę kelias ----- _ — ---- r-------- -----
naujas ir jaunas nares — M. 1423 Grand St. Brooklyn, NY. likvidacija su įdomybėmis.

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

APSIVEDĖ STagg 2-5043 Notary Public Tel. STagg 2-7177

Lapkričio 13 d. Angelų 
Karalienės par. bažnyčioje 
apsivedė Ant. Karpavičius 
su Olga Turskyte. Vestuvių 
puota įvyko par. salėje. Da
lyvavo daug svečių.

M. P. BALLAS, Inc.
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

A

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.
219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y. 
(Williamsburgh Bridge Plaza'



Lapkričio 19 d., 1937 m.

EXTRA Didžiulis Bazaras ir Karnavalas
ŠTAI K

Visi dalyvaukite ir pasinaudokite šia proga, laimėdami 
įvairiausių dovanų.

Bazaro ir Karnavalo pradžia: šeštadienį, lapkričio 20 d., 
7 vai. vak., sekmadienį, lapkričio 21 d., 5 vai. vak. Kitoms 
dienoms pradžia 7:30 vai. vakare.

Rengia Angelų Karalienes Parapija 

Lapkričio - Nov. 20 d. iki 28 d., 1937 
Angelu Karalienes Parapijos Saleje, So. 4th ir Roebling Sts., Brooklyn, N. Y.

DOVANOS, LAIMĖJIMAI, ŠOKIAI KIEKVIENĄ VAKARĄ. PELNAS SKIRIAMAS BAŽNYČIOS ATNAUJINIMUI.

Sukaktis-ekskni 
Stato komurizm 
„Išeivių bendrov 
Mažumos prieš

New Yorko Lietuvių Parapijos Reikalu
Aušros Vartų lietuvių pa- no, kad kun. Lamb mūsų pa- 

susirūpinę rapijoje bus tik laikinai, tik
6 mėnesius. Girdėti, kad tas 
pat pasakyta ir tiems para
pijiečiams, kurie buvę vys
kupijos raštinėje. Nors kun. 
Lamb sakosi nežinąs, kiek 
laiko čia būsiąs, bet atrodo, 
kad jis norėtų čia nuolatos 
būti. Tačiau nerodo meilės! 
lietuviškumui.

"apijos likimu
'■ ewyorkieciai šaukia visų 
parapijai priklausančių lie
tuvių susirinkimą, kuris į- 
vyks lapkričio (Nov.) 26 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Chester Palace salėj, 1930 
Boston Road, Bronxe. Arti
miausia stotis — I.R.T. 177th 
Street.

Visi lietuviai, kuriems rū
pi Aušros Vartų parapijos 
gyvybė, jos lietuviški papro
čiai, prašomi atsilankyti į šį 
susirinkimą. Visi, kuriems 
svarbu garbinti Dievą savo 
prigimta tautine kalba, lau
kiami šiame susirinkime.

Kvietimo Komitetas.

vyks šv. Jurgio par. salėje. 
Bilietą perkant iš anksto 50 
c., prie durų 65 c.

Kvieslys.

GERIAUSIA PRAMOGA

LICENSES
BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

Parapijos balius
Lapkričio 14 d. Aušros 

Vartų par. salėje įvyko ba
lius parapijos naudai. Susi
rinko gražus būrys parapi
jiečių. Ypač smagu ir net 
saldu buvo žiūrėti j gausin
gai susirinkusį jaunimą. Iš 
baliaus gauta 107 dol. pelno.

Lapkričio 13 d., siaučiant 
nemažai audrai, šv. Jurgio 
par. salėje įvyko pramoga 
Amerikos naudai. Nepaisant 
nepaprastai nepalankaus 
oro, salė prisirinko pilnutėlė. 
Kiek teko patirti, šv. Jurgio

Ruošiant parapijos balių, Par- pramoga savo dalyvių 
norėta apie jį paskelbti iš skaičiumi pralenkė kitose 
anksto mūsų mėgiamam lai- j Parapij°se Amerikai ruoštas 
krašty, Amerikoje, tačiau ta 
korespondencija liko klebo
nijoje kur nors lentynoje. 

(Net ir baliaus pagarsinimo Į 
lapeliai neišdalinti. Nepa
skelbta ir apie įvyksiantį vy
čių suvažiavimą, kurs bus šį 
sekmadienį, lapkr. 21 d.

Taigi, kunigo Lamb paža-|

pramogas. Bravo, šv. Jurgio 
parapijiečiai!

Pramogai vadovavo pats 
klebonas, kun. K. Paulonis, 
padedamas kun. A. Petraus
ko. Jiems pagelbėjo Beres
nevičius 
Klebonui 
kiusiems 

dai vieningai lietuvių veik-' Amerikos 
lai nesipildo. Lietuviai rim- kad

Nebėr kun. Pr. Vasiliausko
Praeitą sekmadienį jau 

nebematėm bažnyčioje kun. 
Pr. Vasiliausko, kuris čia 
buvo kelias savaites. Nors 
jis buvo labai suvaržytas ir 
neturėjo net vikaro teisių, 
tačiau stengėsi mums patar
nauti, kiek galėjo. Dabar 
sekmadieniais atvyks kun. 
Paulekas, redemptoristas. Jis 
bažnyčioje ir baliuje aiški-

ir kiti jaunuoliai, 
ir visiems atsilan- 
nuoširdžiai dėkojo 
redaktorius. Gir- 
Amerikai ta pra- 

tai rūpinasi savo parapijos rn0Sa davusi beveik šimtinę, 
likimu. Tariamasi išrinkti.
tinkamus atstovus, kurie ei-1 ’
tų į arkivyskupijos raštinę ir SVARBUS SUSIRINKIMAS 
pasakytų parapijiečių pagei
davimą turėti pastovų klebo
ną, kurs būtų lietuvis.

Mums praneša, kad šv. 
Jurgio draugijos svarbus 
priešmetinis susirinkimas į- 
vyks trečiadienį, gruodžio 1 
d., Piliečių Klube, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Visų narių 
dalyvavimas būtinas nes bus 
renkama dalis valdybos se-

Parapijoje ir vyrai ir mo
terys smarkiai juda. Jų pa
stangas remia jaunimas, ku
riam irgi brangu išlaikyti tė
velių kalbą, lietuviškus pa
pročius. Kuo daugiau lietu-. kautiems metams, 
viai jungsis į krūvą, tuo grei 
čiau lietuvybės saulė pra
švis mūsų parapijoje.

Graikas.

NEW YORKE KASMET:

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS likauskai, gyv. 46 Hudson 
Ave., surengė gražią ;,show
er party” p-lei M. Kralikaus- 
kaitei, savo giminaitei. P.

Vargonų fondas auga
Choras iš suruošto baliaus 

įteikė 25 dol., kuriuos kun. j M. Kralikauskaitė yra veikli 
Paulionis paskyrė į naują choristė ir darbšti sodaliečių 
vargonų fondą.

Lapkričio 28 d., sekmadie
nį rengiama graži pramoga 
naujų vargonų fondui padi
dinti. Įvyks parapijos salėje 
6 vai. vakaro. Bus užkandžių 
ir gėrimų. Šis parengimas 
turėtų sutraukti visą parapi
ją ir būtų labai gražu, kad 
atsirastų daug aukotojų, ku
rie paaukotų ką nors laimė
jimams. Tad gausingiausiai 
atsilankykime.

Choras važiuoja
Šį sekmadienį mūsų cho

ras važiuoja į Newarką, N. 
J., kur, atsilygindamas New- 
arko par. chorui už atsilan
kymą, išpildys koncertinę 
programą. Choras pasiruošęs 
newarkiecius palinksminti 
vaidinimėliais ir gražiomis 
dainomis.

pirm. Į šią puotą buvo susi
rinkę daug giminių ir arti
mųjų. Sunešta daug gražių 
dovanų. Pasakyta kalbų. 
Kalbėjo p.p. Tamošaitienė, 
Balkūnienė, Brundzienė, Juš
kienė, R. Kralikauskaitė, V. 
Kutkauskaitė, p. Kralikaus- 
kas iš Newark, N. J. ir vai
šingieji šeimininkai. M. Kra
likauskaitė susijaudinusi vi
siems dėkojo už atsilanky
mą ir dovanas. Jos šliūbas į- 
vyks lapkričio 27 d. Maha- 
noy City, Pa., jos mamytės 
gyv. vietoje.

Linkime p. M. Kralikaus- 
kaitei naujam gyvenime 
daug laimės.

Kur Naujus Metus Sutiksim?

gimsta šimtas tūkstančių 
kūdikių, iš kurių penki tūk

stančiai miršta;
12 tūkstančių žmonių žū

sta automobilių nelaimėse;
60 tūkstančių žmonių ap- 

siveda;
1,350 žmonių nusižudo;
1,200 žmonių traukiama 

teismo atsakomybėn už 
žmogžudybes;

pusė milijono žmonių būna 
iškviesti į įvairius teismus;

mieste tvarką palaiko 19,- 
000 policininkų;

į miestą atvyksta du šim
tai milijonų žmonių;

žmonėms patarnauti pasi
ruošę 12,000 gydytojų;

5,000 dvasininkų skelbia 
dorovės mokslą;

509 viešbučiai patarnauja 
įvairiems keleiviams;

343 bilijonai galonų van
dens suvartojama;

11 milijonų žmonių prava
žiuoja po Holland tunelį;

125,000 laiškų būna su 
klaidingais adresais;

27,000 gaisrų užgesinama;
18,000 laiškanešių išnešio

ja 12 milijonų įvairiausių

Šv. Vardo draugija
Pereitą sekmadienį, 

Vardo dr-ja ėjo bendrai prie 
Komunijos ir turėjo pusry
čius. Susirinkime nutarė tuoj 
po Kalėdų surengti balių nau 
jų vargonų fondui.

sv.

Pokylis
Pereitą sekmadienį p. Kra-

Atsakymas lengvas, nes 
dabar jau per 100 bilietų 
parduota, o kur dar Nauji pašto siuntinių;
Metai, šiais metais šv. Jur-j 19 milijonų knygų pairna- 
gio par. choras rengia įdomų ma iš knygynų pasiskaityti; 
maskaradų balių. Rengimo1 90,000 stenografių užrašo 
darbšti komisija smarkiai gavo „bosų” diktavimą; 
veikia, kad šis maskaradų! 200,000 įvairiausių preky- 
balius tikrai puikiai pavyk- bos agentų lanko „kostume- 
tų. Už gražiausius ir įvai- rius” su savo prekėmis.
riausius drabužius bus duo- Tokias žinias apie New 
damos dovanos. Naujus Me- Yorką surinko Myles D. 
tus žada sutikti visa parapi- Blanchard ir paskelbė žurna- 
ja šiame parengime, kuris į- fe This Week.

1938 metais įv 
vos Nepriklauso 
metų sukaktis. 1 
ruošiasi minėti, 
jau paskelbta ilga 
- sporto, dainų, p 
Ką darys išeivija? 
kas organizuotis, 
mastu užsimokime, 
galime sporto ir d; 
tęs paruošti, or 
suvažiavimus suša 
negaišinkime laiki 
vinėmis derybomis, 
darbo savo draugij 
rapijas suburti ir 
grandijozinius minė 

Jau ruošiamos ek 
Lietuvon. Paskelbt 
ekskursija birželio i 
nigų Vienybė taipg 
ekskursiją Pas. Eu 
jos Kongresan ir I 
Ekskursija išvyks 
mėn. vidury, važi. 
Romą, kur bus pi 
Tėvo audijencijon, 
Budapeštą, Vengrij 
grips ir Austrijos ’ 
nemokamos. Lietuv( 
birželio mėn. pradž 
masi, kad šios dvi 
jos bus gausingos.

NOTICE is hereby given that License No. 
ĘL4925 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132a of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 145 Mescrole Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES GILDEA
145 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No 
EB 1344 has been issued to the undersigned RW00344 has been issued to the undersigne 
to sell beer at retail under Section 76 of to sell beer and wine at reatil under Section
the Alcoholic Beverage Control Law at 1274 132A of the Alcoholic Beverage Control Law
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County at 228 Carroll St.. Borough of Brooklyn,
of Kings, to be consumed on the premises. County of Kings, to be consumed on the

THOMAS J. SHIELDS , premises.
1274 Bedford Ave~’Brooklyn, N. Y. j ANTICO FELICE

NOTICE is hereby given that License No. 1 2,8 Carl.oii St Brooklyn, N. Y.
EB 3244 has been issued to the undersigned | 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1165 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

WILLIAM LAWLOR
(d-b-a Last Chance Bar & Grill)
Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3769 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of ( 
the Alcoholic Beverage Control Law at 889 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

PAUL FUTERMAN 
(Crown Delicatessen)

889 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. .
NOTICE is hereby given that License No. | 
EB 1330 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic 
Sutter Ave., 
of Kings, to

El 
215 Sutter Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1073 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 132 A 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1762 E. New York Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

SANTO MESSINEO
1762 E. New York Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1106 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 456 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER POULOS
(d-b-a Pete’s Restaurant)

456 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1191 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 119 Belmont Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS ABRAMOWITZ
119 Belmont Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 975 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 138 Fort Green Pl., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALICE E. WILLS
138 Fort Green Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1255 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 291-3 Kent Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAM SAPEGA
291-3 Kent Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1233 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 346 East Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD MILLER 
(Wallabout Market) 

East Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1144 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under . 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 127 Livingston St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIZABETH TRINDER 1
d-b-a Livingston Restaurant, Bar & Grill i

127 Livingston St., Brooklyn, N. Y. 1
NOTICE is hereby given that License No. ' 
RL 979 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con- 1 
trol Law at 161-3 — 43rd St., Borough of | 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY KANE
161-3 — 43rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1036 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 287-289 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PIETRO DELAROCCA
287-289 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 446 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
troll Law at 185 Avenue U, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
AVENUE U WINE & LIQUOR STORE. INC. 
185 Avenue U Brooklyn, N. Y.

1 NOTICE is hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License 
GB 5048 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 555 
Throop Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

PHILIPP LAUBEN
555 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5077 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1796 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

THE BETTER DAIRY, INC.
1796 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5363 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 89 
Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOHN BRUNO
89 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4516 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1739 
Broadway, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH DE BARBIERI
1739 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 677 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 161 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DIEGO AIELLO 
Pizzeria Bell' Vedere

161 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4998 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 727 Wythe Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LILLIAN O'CONNOR
727 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5029 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1894-96 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOROTHY V. BRESTLIN
1891-96 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2490 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1081-1083 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SCOCA 
Evergreen Grill

1081-1083 Halsey St.. Brooklyn, N. Y.

No.

1165

at retail under Section 76 of 
Beverage Control Law at 215 
Borough of Brooklyn, County 
be consumed on the premises.
BELLE WEISS

Brooklyn. N. Y.

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS:

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

VALANDOS: 
8—10 ryte 
1—2 p. P.

'6—8 vak.
Šventadieniais susitartu 
Tel.I EVergreen 8-8229 j

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
VALANDOS: 

1—2 P. P.

11X4 FOSTER AVENUE
6—8 vak.
Ir pagal sutarti

-- -----  į ■ .u ---------

Tel.: MAnsfleld 6-8787

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

B—12 ryte
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-9105

?Tel. EVergreen 7-1312
I Dr. H. MENDLOWITZ
S Persikėlė naujon vieton, tai yra: |
522 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.I

S VALANDOS:
< 1 Iki 3 Ir nuo SekmadlenĮ:
s 7-8 vai. vakaro 10 iki 12 vai. ryv
? FLATBUSH OFISAS randasi 2220 Avenue J.

Tel. EVergreen 8-702?

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad Jie valgo tikrą Lietuvišką 
Duoną. ’’GARSO’’ KEkiuVE kepa geriausią lietuvišką duoną, keiksiu 

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

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

Leninas pasakė: 
rime statyti komun 
komunistų rankomis 
jei mūsų radijų ved 
skelbtų, mūsų biznie. 
sigarsintų, profesijom 
remtų komunistus, k 
vargšai dėtųsi. Stačiai 
klausytis radijo kai 
programų. Neseniai 
savaitraštis joms -re;

Subliauki

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1201 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1556 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES 
Reiman’s

1556 Myrtle Ave..

REIMANN 
Bar & Grill

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1200 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4402-4 Avenue H, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DENNIS J. HORGAN 
4402-4 Avenue II Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3773 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1660 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL CARDONE 
Belvidere Grill

1660 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5729 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3333 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SCOCA & JOSEPH De NICOLA 
d-b-a J. & J. Bar & Grill

3333 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1213 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 35 So. 3rd St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MEYER FREEMAN
35 S. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6592 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 170 Stuyvesant Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

170

the premises.
LEO PROCE & WM. LOMUSCIO 

Stuyvesant Bar & Grill
Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No.

346

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6072 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 238 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH STEFANDE
238 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5767 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 527 Bushwick Ave., Borough ofDT IMA V ~ 1 1 A H ^aw « JDUSDWlCK DOrUUKU OIfn 9aI1 hrnrS ^Cn ,ss?c1<! to under signed j Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

to sell beer, wine and liquor at retail under • nn nromicM
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con- MIT TTP RROORStrol Law at 535 Fifth Ave., Borough of (Bu» ®R°°
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARK SLOPE TAVERN, INC.
535 Fifth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1092 has been isued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6004 — 8th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH KERR
6004 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 746 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine al retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 311 Sheffield Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACK N. RACHMELER 
311 Sheffield Ave., Brooklyn, N. Y.

527
(Bushwick Bar & Grill)

Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1312 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 667—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JULIAN MACH 
Waterfront Bar & Grill

667 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7399 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 38 Bogart St., Borough of 
Brooklyn; County of Kings, to be consumed 
on the premises. ,

BOGART STREET TAVERN, INC.
38 Bogart St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4981 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 

' trol Law at '168 Avenue O, Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1451 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 76 of „„„ „„ . ,uo „vellue „VI„utu> U1 
the Alcoholic Beverage Control Law at 29 Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
Morrell St., Borough of Brooklyn, Cc~‘“ 
of Kings, to be consumed on the premises.

HYMAN CHARNEY , ____
29 Morrell St., Brooklyn, N. Y. , 169 Avenue O,

County on the premises.
--- -I CARMELLA STANZELLA
.... I d-b-a L. & S. Bar & Grill

Brooklyn, N. Y. i

Tel. STagg 2-2303

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
J. GINKUS

|495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE 
54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS)
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos
84-02 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

(Prie FOREST PARKWAY)

pozicijų atakos... Dabs 
dėtis dar pablogėjo. V 
už garsinimus pešasi., 
komunistų laikraščius, 
oieriai ir profesijonalai 
ia sieksninius garsia 
Nesinori tikėti, kad tik 
munistai remia. Kai 1 
garsinimų nematyti 1 
spaudoj. Aiški parama 
stebima komunistų pare 
anose. Publikos daugi 
komunistai. Programų j 
Šimai nekomunistų. Na 

pistai (geriausi) nekoi 
jštai... Štai „Laisvės” k 

ite dainavo p. E. Mid 
iitė, A. Banys, smuikav 
Dvarackas, pasirodė 

torio stygų sekstetas 
Kas būtų, jei susiorgan 
tij lietuviškas prieške 
Etinis frontas? Ar n 
ias atitraukti rankas nu< 
tomizmo rėmimo?

Tel. Elizabeth 2-8661 Res. Tel. Elizabeth 2-8537

Real Estate — Insurance— Notary Public 
120 Broad St., Elizabeth, N. J.

Apkainuoja, parduoda
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja vendas
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) I

Graborius - Balzamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė..
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: STagg 2-4409

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS .

Garboriai - Balsamuotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

I* ■
*tuvos laikraščiuose pa- 

[fe, kad Jungt. Valsty-
veikianti „Lietuvos iš;;

bendrovė” ProdexLit 
užsakiusi daug prekių 

roję ir kad jos vicepir- 
^as ten dabar lankosi, i 
Jonienei gali būti įdo- 
uuoti, kokie išeiviai tą 
tovę sudaro, štai jų pil- 
Matas: Alexander Ro-

42 metų, atvykęs iš si 
^08prieš3metus;Kurt Iii

'4 mėn. ir Alter Abel- Lf
m. , atvykęs tik prieš 

mėnesius, ši bendrov 
Smiizuota šių metų rug

iui žinoma, kad šie- 
.^ganizuota bendrovė 
^c-> tonos narių pa
skamba, pavyzdžiui, 
^Vilniškis, Vai- no
n, Strumskis ir šiam 
lėtina ir tai, kad reika


