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Spalių devintoji vis dėlto 
nedavė ramybės Lenkijos 
pasiuntiniui Chorvatui. Lie
tuvių tautos gedulo dieną 
jis išvyko iš Kauno, kad ne
matytų lietuvių tautos tylių 
protesto pareiškimų, kurie 
negalėjo šiemet išsiveržti 
įprastomis priemonėmis, 
naudotomis per 18 metų. 
Chorvatas reikalavo, kad 
valdžios namai neiškeltų ge
dulo vėliavų. Jis reikalavo, 
kad nebūtų viešų minėjimų 
Karo muziejaus sodely. Jo 
reikalavimai turėjo būti pa
tenkinti, bet tai nesukliudė 
tautos masėms pareikšti sa- ventojus nuodingomis dujo- 
vo liūdesį ir pasiryžimą taip, 
kaip jos galėjo ir sugebėjo, 
tačiau pono Chorvato sąži
nė nebuvo rami ir todėl jis 
išdūmė tą dieną iš Kauno.

Radijo vaidinimas 
išgąsdino

Praeitą sekmadienį 8 vai. 
vak. per radiją perduotas 
anglų rašytojo Wells fantas
tinio kūrinio „Pasaulių ka
ras
taip įtikinančiai suvaidin
tas, kad tūkstančiai žmonių, 
ypač New Jersey valst. ri
bose, pamanė, kad šią šalį 
užpuolė milžinai iš Marso 
planetos ir žudo žemės gy-

Šiuo metu dar neturime 
žinių, ar dėl panaikinto ka
ro stovio Lietuvos vidaus 
politinė būklė bent kiek pa
sikeis, nes komendantų dau
gelį turėtų pareigų dabar 
atliks apskričių viršininkai. 
Spaudos priežiūra palieka 
ta pati, tik oficialiai atiduo
ta į kitas rankas. Susirinki
mų ir spaudos laisvės nebus. 
Pagaliau, to gal neleistų ir 
dabartinė tarptautinė padė
tis. Karo stovio panaikini
mas nedaug ką pakeis, nes 
vistiek „nebylių” Lietuvoje 
turės būti, o negalinčių 
savo nuomonę pareikšti pi
liečių vardu kalbės oficia
lios įstaigos. Sarkastai galė
tų įdomiai aiškinti karo sto
vio panaikinimo datos su
puolimą su nebylių instituto 
atidarymu.

Paskleista gandų, kad 
Voldemaras grįžtąs į Lietu
vą. Lietuvos spaudoje teko 
pastebėti maža žinutė, kač 
Voldemaras esąs Berlyne. Iš 
Lietuvos ateina žinių, kad 
Voldemaro laikais vestoji 
užsienio politika susilau
kianti didelio pritarimo ir 
todėl daug kur kalbama, 
kad Voldemaras turėtų būti 
grąžintas bent į Lietuvos 
užsienio politikos atsakingą 
vietą.

Kiek iš privatinių laiškų 
galima išskaityti, Lietuvoje 
laukiama vyriausybės stam
bių permainų. Ryšium su į- 
vyksiančiais prezidento rin
kimais spėliojama, kad ga
linti būti sudaryta nauja 
vyriausybė, turėsianti kraš
te plataus pasitikėjimo.

Visiems aišku, kad nauja 
Europos padėtis reikalauja 
iš Lietuvos realios politikos 
su saugiais planais ateičiai. 
Jei būtų pasiektas vidaus 
vieningumas, visi dėl to ga
lėtume tik džiaugtis, todėl 
mes visai nesistebėtume, jei 
Lietuvos vadovybės prieša
kyje šalia Smetonos atsiras
tų tokios asmenybės, kaip 
Stulginskis, Voldemaras, 
Grinius, Galvanauskas, Sle
ževičius, Šakenis, Jurgutis, 
Raštikis, Pakštas, M. Biržiš
ka, Z. Starkus ir pan.

mis ir kitokiomis mirtį 
šančiomis priemonėmis, 
tisi būriai šeimų bėgo iš 
vo namų.

Naujas dalinimas
Šios savaitės viduryje 

austrų Vienoje susitiko Ita
lijos ir Vokietijos užsienio 
reikalų ministerial, kuriems 
pavesta išspręsti Čekoslova
kijos ir Vengrijos ginčas 
dėl vengrais apgyventos te
ritorijos likimo. Abi ginči
jančios šalys sutiko, kad jos 
priims Vokietijos ir Italijos 
sprendimą, be protesto ir 
tuojau jį vykdys. Rašant 
šiuos žodžius dar nebuvo ži
nomas arbitrų sprendimas, 
bet manoma, kad Vengrija 
galėjo gauti apie vieną mi
lijoną gyventojų ir apie 3,- 
000 kv. mylių žemės ploto. 
Lenkų planams gauti ben
drą pasienį su Vengrija 
griežtai' ir galutinai pasi
priešino Vokietija, nors Ita
lija ir rėmė lenkų ir vengrų 
pastangas.
Nori daug kolonijų

Vokietijoje pradėta dar 
smarkesnė agitacija už at
gavimą prarastų kolonijų 
Afrikoje. Bavarijos guber
natorius gen. Epp viešai pa
reiškė, kad Vokietija turi 
atgauti visas turėtas koloni
jas Afrikoje, kur prieš karą 
vokiečiai valdė daugiau kaip 
milijoną kvadratinių mylių 
žemės plotą. Buvusių vokie
čių kolonijų plotas buvo 5 
kartus didesnis už pačią 
Vokietiją, o jų gyventojų 
buvo apie 15 milijonų, kurių 
tik 23 tūkstančiai baltųjų, 
kiti — Afrikos juodukai.

bent savo tautos daugumos 
įsitikinimus ir papročius. 
Naujienas skaitantieji kata
likai turėtų pagalvoti, kur 
jie eina, remdami laikraštį, 
kurio vedėjai visiškai nepa
gerbia tikinčiųjų jausmų.

Kova prieš tikybą
Sovietų Rusijos komisarų 

vadovybė praeitą savaitę į- 
sakė visų mokyklų mokyto
jams padidinti prieštikybinę 
propagandą mokyklose, y- 
pač tarp jaunesnių mokslei
vių. Bedieviška propaganda 
tęsiama sustiprintai šiuo 
metu, nes komunistai labai 
apsivylę dėl neišnykstan- 
čios tikybos įtakos. Jie ma
nė, kad tikyba išnykusi po 
žiaurių persekiojimų, todėl 
nuo dabar visu įniršimu bus 
vedama kova prieš visas ti
kybas. Iš komunistų parti
jos šalinami visi nariai, ku
rie įtariami, kaip atlieką sa
vo tikybines pareigas.
Trėmė Lenkijos žydus

Praeitą savaitę visoje Vo
kietijoje skubiai suimdinė- 
ti Lenkijos piliečiai žydai 
ir tremti tiesiog į Lenkiją. 
Vokiečiai, sužinoję, kad len
kai ruošia naują įstatymą, 
kurio tikslas atimti piliety
bę svetur gyvenantiems Len
kijos piliečiams, tuojaus pa
siskubino ištremti visus 
Lenkijos piliečius žydus, 
kaip nepageidaujamus sve
timšalius. Per vieną dieną į 
Lenkiją ištremta apie 13 
tūkstančių žydų. Lenkai mė
gino keršyti ir suimdinėti 
Vokietijos piliečius, bet tuo
jau susitarta abipusį ištrė
mimą sulaikyti ir nesusi
pratimą išspręsti derybų ke
liu. Daug žydų grąžinta nuo 
pasienio atgal į jų gyvena
mas vietas Vokietijoje. Žy
dai nusiskundžia, kad jie 
gabenti į Lenkiją labai žiau
riai.
Užsimušė Franco brolis

Orlaivio nelaimėje užsi
mušė generolo Franco bro
lis lakūnas, pulk. Ramon 
Franco. Velionis buvo vie
nas geriausių ispanų lakū
nų. 1926 m. jis pirmasis 
perskrido pietinį Atlantą, 
lėkdamas į Argentiną. 1931 
m. veikliai, dalyvavo Ispani
jos monarchijos nuvertime. 
Dabartiniam sukilimui pra
sidėjus, jis buvo Ispanijos 
karo atstovas Washingtone, 
bet jį Madrido vyriausybė 
pašalino; tada jis grįžo į 
Ispaniją ir įstojo į savo bro
lio vadovaujamą sukilėlių 
kariuomenę.
Griūna liaudies frontas

Prancūzijos liaudies fron
tas, gyvavęs beveik 3 metus, 
susilaukė liūdnų pasekmių. 
Radikalsocialistų partijos 
suvažiavime premjeras Da- 
ladier pasisakė prieš komu
nistus, kurie paskutiniu lai
ku nerėmė vyriausybės ir 
trukdė krašto gynimo dar
bus. Partijos suvažiavimas 
išreiškė premjerui visišką 
pasitikėjimą. Suvažiavime 
pareikštas aiškus nepasiti
kėjimas tolimesne Tautų Są
jungos veikla ir pritarta 
premjero politikai pradėti 
gerus santykius su Vokieti
ja ir Italija, šio suvažiavi
mo kalbos ir jo nutarimų 
atgarsiai labai mielai sutik
ti Vokietijos spaudoje.

Washington, D. C. — Cen
tro valdžia paskyrė 12 mili
jonų dolerių New Yorko 
miesto pigių ir patogių butų 
namų statybai. Miestas iš 
savo iždo skiria apie 8 mil. 
dol. Namai bus statomi ry
tinėje miesto dalyje. Už to
kias sumas pinigų bus pa
statyti labai patogūs namai 
keliems tūkstančiams šeimų.

Sugrįžo Popiežius
Popiežius Pijus XI, pra

buvęs savo vasarvietėje, 
Gandolfo pilyje, sugrįžo į 
Vatikaną. Prie Vatikano rū
mų Popiežių pasitiko didžiu-1 
lės minios žmonių, kurios jį 
nuoširdžiai sveikino. Pa
sveikinusiai miniai Popie
žius suteikė savo palaimini
mą.
Lenkai paskyrė kandidatus

Lenkijos savivaldybės, 
prekybos rūmai, darbo uni
jos ir kitokios valdžios kon
troliuojamos įstaigos rinko 
kandidatus, už kuriuos gy
ventojai lapkričio 6 d. bal
suos seimo rinkimuose. Iš
rinkta 500 kandidatų, kurių 
208 pateks į seimą. Nomi
nuotieji kandidatai daugu
moje (apie 70%) yra vy
riausybės partijos žmonės. 
Reikšminga, kad Varšuvoje 
buvęs premjeras ir dabarti
nės lenkų konstitucijos au
torius pulk. Slawek mažai 
balsų surinko. Įdomiausi 
rinkimai būsią Vilniuje, kur 
prieš avantiūristą gen. želi- 
gowskį kandidatuoja gen. 
Skwarzynski. Savo kandida
tus turės ir žydai su ukrai
niečiais. Ukrainiečiams pa
vyko susitarti su vyriausy
bės partija, kuri ukrainie
čiams leido išstatyti kandi
datus savo apgyventose apy
linkėse.

Jeruzalė. — Palestinoje 
tarp arabų kilo didelis ne
pasitenkinimas amerikie
čiais dėl jų pastangų užstoti 
žydų reikalus Palestinoje. 
Arabams pranešta, kad A- 
merikoje senatoriai ir įvai
rūs visuomenininkai • siunčia 
savo vyrausybei pageidavi
mus užtikrinti žydams Pa
lestinoje saugias gyvenimo 
vietas.

Arabų tikybiniai ir politi
niai vadai svarsto net gali
mumus paskelbti boikotą 
amerikiečių prekėms. Arabų 
mahometonų reikalavimus 
remia ir arabai krikščionys, 
kurie išleido bendrą pareiš
kimą, kviečiantį neleisti žy
dams dominuoti Palestinoje.

Washington. — Rugsėjo 
mėnesį iš WPA pasitraukė 
apie 228,000 darbininkų, ku
rių daugumas gavo darbą 
privatinėse darbo įstaigose. 
WPA vadovybė mano, kad 
gerėjanti šalies ekonominė 
būklė esanti ženklu, kad iki 
Naujų Metų didelis skaičius 
WPA darbininkų pasitrauks 
ir užims vietas privatinėse 
dirbtuvėse.

Paryžius. — Lapkričio 1 
d. prancūzų vyriausybėje 
pasikeitė finansų ir teisin
gumo ministerial Marchan- 
deau ir Reynaud. Naujas fi
nansų ministeris Reynaud 
yra griežtas prancūzų fran
ko pastovumo šalininkas.

Vilnius. — Lenkų teismas 
lietuvį Valentinavičių už 
davimą lietuviams ūkinin
kams lietuviškų knygų ir 
klausymą lietuviškos radijo 
programos iš Kauno nubau
stas 2 metams kalėjimo ir 
šešeriems metams jam at
imtos teisės.

Panevėžys. — Spalių 9 d. 
čia įvyko peštynių tarp len
kų gimnazijos ir lietuvių 
amatų mokyklos moksleivių. 
Tačiau peštynėse pasižymė
jo kaip tiktai ne mokslei
viai: vienas buvęs lenkų 
gimnazijos mokinys, Šiman
skis, perkirto lūpą amatų 
mokyklos mokiniui Lukšiui; 
rusas darbininkas Vojevo- 
dovas lengvai sužalojo lenkų 
gimnazijos mokinį Rudolevi- 
čių; nežinomi asmens sumu
šė lenkų gimnazijos mokinį 
Paškovičių, pas kurį, nuve- 
žus į ligoninę, buvo rastas 
peilis ir akmenų. Kitur vėl 
policija suplikė lenką moki
nį, persirengusį į tėvo rū
bus, pas kurį rado revolve
rį. Vienur kitur į mokinius 
buvo mėtoma akmenimis.

Kvota nustatė, kad inci
dentams pradžią davė lenkų 
mokiniai, kurie užgauliojo 
lietuvius mokinius ir vieną 
jų sumušė. Šiaip jie nebūtų 
verti dėmesio. Bet kadangi 
jie įvyko spalių 9 d. ir buvo 
kur ne kur šūkaujama „mu
šim lietuvius”, „mušim len
kus”, tai galima čia įžiūrėti 
kieno nors provokacinius 
tikslus, kurie tuo tarpu nė
ra paaiškėję. Panevėžyje lie
tuviai ir lenkai moksleiviai 
gerai sugyvendavo. (VDV).

Klaipėda. — Lapkričio 1 
d., kaip praneša New York 
Times korespondentas, įvy
ko Klaipėdos dabartinio sei
melio paskutinis posėdis, 
kurį vokietininkai išnaudojo 
savo propagandai. Seimelis 
priėmė dvi rezoliucijas, rei
kalaujant, kad Lietuva pa
naikintų vizų mokesčius ir 
kad būtų paleisti klaipėdie
čiai, kurie esą komendanto 
suimti. Seimelis pareiškė sa
vo protestą prieš gubernato
rių, kurs nepasirašė dviejų 
seimelio priimtų įstatymų, 
kaip nesuderinamų nei su 
Klaipėdos krašto, nei su vi
sos Lietuvos gerovės reika
lais.

Po seimelio posėdžio, 
Klaipėdos gatvėse įvyko 
Klaipėdos vokietininkų de
monstracija, kurioje dalyva
vę apie 10,000 asmenų, dau
gumas apsirengusių Vokie
tijos nacių uniforminiais 
drabužiais. Vokietininkai 
dainavę vokiškas dainas ir 
šūkavę, nešdami žibintus. 
Apie 1000 jaunų vokietinin
kų demonstravę prie guber
natoriaus rūmų, o trečia 
grupė demonstravusi prie 
Vokietijos konsulato namų.

Be to, pranešama, kad 
seimelio posėdyje vokieti
ninkas Bingau pareiškęs 
Klaipėdos vokietininkų vi
sišką pritarimą nacių dok
trinai.

Kaunas. — Patvirtintomis 
žiniomis, Klaipėdos krašto 
seimelio rinkimai bus gruo
džio 11 d. Rinkimuose lietu
viai dalyvaus trim sąrašais. 
Vokietininkai juose pasiro
dys vienu sąrašu, kaip ir 
praeituose rinkimuose.

Su apgailestavimu teko 
skaityti socialistų Naujieno
se pranešimą, kad jos Vėli
nių dieną ruošia gražuolių 
rinkimus ir šokių vakarą. 
Nejau negalima tuštiems 
dalykams rasti tinkamesnis 
laikas, o brangią visiems 
krikščionims dieną palikti 
ramybėje? žinoma, Naujie
noms nesvarbu krikščionių 
įsitikinimai, bet jų vedėjai 
vis dėlto galėtų pagerbti

Kiekvienos valstybės bei 
tautos ateitis priklauso ir 
nuo gyventojų skaičiaus di
dėjimo. Prancūzai labai su
sirūpinę, kad jų tauta nyks
ta, nes kasmet mažėja kūdi
kių gimimų skaičius, šeimos 
su labai mažu vaikų skaičiu
mi visur madoje. Šioje šaly
je daugelis namų savininkų 
nepriima gyventi šeimų, jei 
šios turi mažų vaikų, bet 
mielai išnuomuoja butus šei
moms, laikančioms šunis ir 
kates. Tiksliu apskaičiavi
mu, šioje šalyje šunų ir ka
čių patentuotam maistui iš
leidžiama 100 milijonų dole
rių, o tuo tarpu tūkstančiai 
kūdikių neturi sveiko mais
to, neturi pakenčiamų butų, 
nėra kuo juos aprengti.

Tautos prieaugliaus ska
tintojai turėtų neužmiršti, 
kad reikalinga ir vaikų pa
stogėmis, maistu ir drabu
žiais pasirūpinti.

Washington, D. C. — Vi
daus ir užsienio prekybos 
biuras pranešė, kad pernai 
užsienio prekybos įvairiose 
Įmonėse dirbo 2,400,000 as
menų. 1929 m. tose įstaigose 
dirbo per 3 mil. asmenų.

Roma. — Spalių 31 d. 18,- 
000 italų iškeliavo nuolati
nai apsigyventi Italijos ko
lonizuojamoje Libijoje, Af- 
rioje, kur jų laukia paruoš
tos apsigyvenimo vietos. 
Emigrantus italus išgabeno 
60 laivų. Atsisveikinti buvo 
atvykęs ir pats Mussolini. 
Iki 1924 m. Libijoje mano
ma apgyvendinti 80,000 ita
lų.

Libijos apgyvendinimas 
pasidarė įmanomas po to, 
kai italams pasisekė giliuo
se požemio sluoksniuose ras
ti vandens ir lengvai jį pri
statyti arteziniais šaltiniais. 
Nustatytas ketveriems me
tams darbo planas pareika
laus 100 milijonų dolerių iš-

Albany. — Galutinai su
skaičiuota, * kad ateinan
tiems lapkričio 8 d. balsavi
mams New Yorko valstybė
je įsiregistravo 5,557,845 pi
liečiai. New Yorko mieste į- 
siregistravo 2,434,137 bal
suotojai.

laidų, kurių 25 mil. paskirti 
pirmų kolonistų reikalams.

Atvykę italai kolonistai į 
Libiją atras jau įrengtus 
namus, maisto atitinkamą 
atsargą, ūkiui tvarkyti įvai
rių padargų, pora arklių, 
apie 10 įvairių galvijų, arte
zinį šulinį, vištų, kiaulių ir 
t.t. Kiekvienai šeimai žemės 
duodama nuo 25 iki 75 akrų _ . . ..v - , ,. _ ,T. i darbo, liberalų ir nepnklau-pagal žemes derlingumą. Vi- » ’ x c anmn nartiin aaaVaitnn

Londonas. — Lapkričio 1 
d. savivaldybių rinkimuose 
konservatorių partija laimė
jo 20 vietų daugiau, nei 
anksčiau turėjo. Konserva
toriai šias vietas laimėjo

siems naujakuriams kolonis
tams valdžia duos kiek pa
šalpos, kurią ūkininkai tu
rės grąžinti, kai jiems pra
dės sektis ūkininkauti. Po 
kiek laiko kolonistai taps 
pilnais savo ūkių savinin
kais.

Italijoje yra dar susirašę 
apie 70,000 italų, kurie nori 
ko veikiausiai keliauti į Af
riką. Kolonistų komisija la
bai atsargi naujų kolonistų 
parinkime. Išvykti leidžiami 
tik tie italai, kurie jau pasi
žymėjo geru darbu ūkiuose 
ir duoda vilties, kad jie bus 
sėkmingi kolonistai.

Šiuo metu Libijoje gyvena 
apie 120,000 italų, daugiau
sia miestelėnai. Nuo dabar 
italai savo kolonistus ruoš 
ūkininkais.

somų partijų sąskaiton. 
Daugiausia pralaimėjo dar- 
biečiai, kurie neteko 17 vie
tų. Konservatoriai daugiau
sia laimėjo premjero Cham- 
berlaino gyvenamoje apylin
kėje.

Washington, D. C. — Mek
sikos ambasadorius turėjo 
pasikalbėjimą su vyriausy
bės atsakingais nariais dėl 
Meksikos nusavintų ameri
kiečių žemių. Ambasadorius 
spaudai pareiškė, kad abi 
vyriausybės principe susita
rė dėl atlyginimo ir liko ap
spręsti tik kelios smulkme
nos, dėl kurių bus atsiklau
sta Meksikos prezidento.

Kaunas. — Kaip žinoma, 
nuo lapkričio 1 d. Lietuvoje 
panaikintas karo stovis. Ta 
proga Lietuvos spauda rašo, 
kad karo stovio panaikini
mo priežastimi esanti vis 
stiprėjanti vidaus padėtis, 
kuri, išleidus naują konsti
tuciją, besireiškianti pasto
viomis formomis. Girdi, Lie
tuva, tautinei vyriausybei 
valdant, tiek sustiprėjusi 
politiškai, ekonomiškai ir 
kultūriškai, kad nebereikią 
ypatingų valdymo formų. 
Taip rašo oficiali Lietuvos 
spauda.

Kaunas. — Spalių 31 d. 
čia įvyko skautų vadų suva
žiavimas, kurį atlankė pre
zidentas Smetona ir pasakė 
kalbą, iškeldamas skautų 
auklėjimo reikšmę, jų idealų 
humaniškumą ir 20 metų 
nuopelnus.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt pasirašė pa
skelbimą, kuriuo sumažina
mos knygų persiuntimo pa
štu išlaidos. Iki šio paštui 
reikėdavo mokėti po 7 cen
tus už svarą, o dabar tik 
iy2 c. svarui,



Lapkričio 4 d., 1938 m.

IŠ TĖVŲ ŽEMES Hitlerio Broliene Neduoda Ramybes

l

Padėkime Tėvynei Malda

KRIKŠTAS PRŪDE

INDĖNŲ ATSTOVAI

KAI NEGALI MIEGOTI..

H ir menininke

J. Kidykas, S.J.

priešdaliniai visame

narys

12.00
$1.10
$2.75
$1.50

vėliau įsėjami 
rugiai ir kvie-

kad Bažnyčia
tautos gyvas-

Ne vieną žmogų 
nemiga. Gydytojai 
specialistai nurodo, 
rytiną, kai užpuola

kankina 
ir kiti 
kas da- 

nemie-

Vokietijoje įsigalėjus 
režimui, Aloizas Hit- 
grįžo į Vokietiją, kur 
Adolfas jį aprūpino

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
U N i V HjJttSAL BUREAU, Inc.

muzikos kon- 
jauniausias

apie indėnų teises, jų liki
mą ir pan.

At- 
dar 
ūž

UODŲ PATINAI ŽMONIŲ 
NEKANDA

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

I Tikrosios moteriškės už- 
'• davinys yra atidaryti vyrui 
akį ir ausį, kad jis girdėtų 
ir regėtų švelnesnį ir tyles
nį gyvenimą ir mylėjimą.

AR

Subscription Rates: 
m U. 8. A. one year .............

In U. 8. A. six months ... 
Other Countries one year . 
Other Countries six months

Advertising rates on application

LEIDŽIA LIETUVIŲ 
UNIVERSALIS BIURAS. Ine.

KAS PENKTADIENIS

Prenumeratos Kaina:
Jungt. Valst. metams .................. $2.00
Jungt. Valst. pusmečiui ............. $1.10
Užsienyje metama ...................... $$2.75
Užsienyje pusmečiui ...................... $1.50

Skelbimų kainos pagal susitarimą

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko
respondentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. AVERKA — Vedėjas.

Bombos, minos ir patrankų sviediniai nuteriojo apie tris 
dešimtis apskričių Prancūzijos ir sunaikino daugybę Bel
gijos miestelių ir kaimų didžiojo karo metu. Bet mažytė 
Luksemburgo kunigaikštystėlė, esanti tarp Prancūzijos, 
Belgijos ir Vokietijos, išliko nė trupučiuko nepaliesta ši
tos ugnies ir kulkų audros. Kaip tai įvyko? Vokiečiams 
įsiveržus į Belgiją, grėsė kiekvieną valandą didelis pavo
jus, kad jie neįsiveržtų ir į Luksemburgą. Krašto valdyto
ja kreipėsi į savo žmones šauktis Dievo pagalbos. Minios 
katalikų apgulė bažnyčias, ypatingai Marijos šventoves, 
būriais ėjo prie šventų Sakramentų melsdami, kad Dievas 
apsaugotų jų kraštą nuo sunaikinimo. Ir Jis išklausė jų 
maldos. Luksemburgas paliko lyg kokia maža nepaliesta 
salelė mirties jūroje.

Mūsų Tėvynė šiuo metu pergyvena didelius pavojus iš 
savo kaimynų pusės. Ir jei tie kaimynai sumanys Tėvynę 
paglemžti, tai niekas mums nepadės, kaip nepadėjo nė če
kams, nors jie buvo daug galingesni už mus. Mes turėtu
me suprasti, jog vieninteliai tikra pagalba mums yra Die
vas. „Jei Viešpats nesaugo miesto, veltui budi jo sargai”, 
— įspėja Šventas Raštas. Todėl mes turėtume tuojau pat 
pradėti organizuotą Maldos Vajų už Tėvynę ir melstis tol, 
kol išnyks visi pavojai nuo Europos padangės.

Užprašykime atlaikyti šventas Mišias, sutverkime rate
lius asmenų, sutinkančių kalbėti kas dieną nors vieną pa
slaptį švento rožančiaus, darykime novenas ir eikime daž
niau šventų Sakramentų, kad tik Dievas nukreiptų nuo 
mūsų tautos grėsiančią nelaimę. Tos mūsų maldos turė
tų turėti dvejopą tikslą: pirmas, atsilyginti Dievui už mū
sų laisvosios valstybės ir tautos padarytas nuodėmes. Pir
moje vietoje aš čia turiu galvoje padidėjusį tautos ištvir
kavimą. Atsilygindami Dievui už nuodėmes, turėsime dau
giau drąsos prašyti išsaugoti mūsų valstybės nepriklauso
mybę.

Už Tėvynę melstis turėtų ne tik privatūs asmens, bet vi
sos parapijos sykiu. Todėl būtų galima po kiekvienų mi
šių pridėti nors po vieną Tėve mūsų, Sveika Marija ir Gar
bė Dievui Tėvui. Šventadieniais siūlyčiau po sumos atgie
doti 45 psalmę: „Dievas mūsų prieglauda ir stiprybė” ir 
pridėti šitas iš brevijoriaus paimtas maldas, kurias kuni
gas galėtų atkalbėti pakaitomis su žmonėmis:

Maldos už Tėvynę
Ps. 45: „Dievas mūsų prieglauda ir stiprybė”...
Kun.: Susirinko priešai ir didžiuojasi savo jėga,
Žm.: Viešpatie, tu sutriuškink jų galybę ir išblaškyk 

juos.
Kun.: Lai visi pamato, jog niekas kitas už mus nekovoja.
Žm.: O tik tu vienas, mūsų Dieve.
Kun.: Tu žinai, Viešpatie, ką jie tariasi mums padaryti, 
Žm.: Kaip mes nuo jų apsiginsime, jei Tu mums nepa

dėsi.
Kun.: Į Tave, Viešpatie, keliame savo akis,
Žm.: Neleisk mums pražūti.
Kun.: Viešpatie, išklausyk mano balsą,
Žm.: Ir mūsų šauksmas tegu pas Tave ateina.

Melskimės
Dieve, kurį rūstina mūsų kaltės ir numaldo mūsų atgai

la, žvilgterėk maloningai į savo žmones, kurie nusižeminę 
Tave maldaujame, ir savo rūstybės rykštes, kurias savo 
nuodėmėmis esame užsitraukę, nugręžk nuo mūsų.

Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.
Kun.: „Švenč. Jėzaus Širdie,
Žm.: teateinie Tavo karalystė į mūsų mylimą Lietuvą”.
Šita psalmė; „Dievas mūsų prieglauda ir stiprybė”, bu

vo tapusi per šimtmečius mūsų prislėgtos tautos tartum 
antruoju, dangaus pasigailėjimo šaukiančiu himnu. Tas 
šauksmas tapo išklausytas. Atsišaukimas į Jėzaus Širdį 
yra 1937 metais apdovanotas Šventojo Tėvo 300 dienų at
laidais. Atsiminkime, malda yra didžiausioji kataliko ga
lybė!

— Saleziečių lietuvių jau 
gražus būrelis; Lietuvoje jie 
įsikūrė Kaune ir Vytėnuose. 
Apie 30 gyvena ir dirba mi
sijų darbą įvairiose šalyse. 
Kinijos žmones šviečia lietu
viai Urbaitis, Perkumas ir 
Prielaidas, Japonijoj Marge- 
vičius, Indijoj Gustas ir 
Svirnelis, Peru valstybėj In
kratas, Maskolaitis, Augus- 
taitis, Kuboj prof. Puščius, 
Čilėje Gaidys, Ladygaitė ir 
t.t. Lietuvoje saleziečių vie- 
nuolynan yra įstojęs kapito
nas Bilevičius, tarnavęs ru
sų, latvių ir lietuvių kariuo
menėse. Jis nepaprastai my
li vaikus ir jaunuomenę, ku
rios auklėjimo gerovei jis 
išstojęs iš kariuomenės.

— Pavasarininkų vyrų 
centro kuopa už 500 litų pa
dirbdino gražų Vilniaus kry
žių; kurį padovanojo Karo 
muziejui. Kryžių atnešusius 
pavasarininkus muziejaus 
viršininkas gen. Nagius ap
dovanojo rožėmis.

— Pro'f. Kolupailą Latvi
jos universitetas buvo pa
kvietęs skaityti paskaitą 
apie moderninės hidrometri- 
jos problemas. Tuo laiku 
Latvijoje lankėsi grupė Lie
tuvos inžinierių, kurie susi
pažino su elektrifikacijos 
darbais.

— Katalikų Veikimo Cen
tras krikščioniškam menui 
ir literatūrai remti įsteigė 
fondą, kurs šiems metams 
paskyrė tris premijas: už 
romaną — 2000 lt., už dra
mą — 1000 lt., už dailės 
meno kūrinį — 1000 lt.

— Lazdijų teisėjas prisi
jaukino gandrą, kurs mielai 
paliko žiemavoti. Gandras 
dažnai vaikšto po miestelio 
gatves ir priima maistą iš 
praeivių rankų, bet labai ne
mėgsta vaikų, kuriuos puola 
iki ašarų.

— Spalių 9 d. proga Kau
lo ligoninės tarnautojų, dar
bininkų ir ligonių lėšomis 
pastatytas Vilniaus kryžius; 
jis pastatytas ligoninės so
de.

— Per 20 metų kovojant 
su vagimis, plėšikais ir prie 
pasienio žuvo 86 policinin
kai; dalis jų žuvo prie admi
nistracinės linijos pasienio, 
kur juos nukovė lenkai neži
nia už ką.

— Spalių 9 d. Antazavėje 
atidarytas paminklas vyr. 
leitenantui Juozui Andriū- 
nui, prieš 18 metų žuvusiam 
kovose su lenkais ties Gied
raičiais.

— Spalių 9 dieną Lenkijos 
pasiuntinys Lietuvai Char- 
vat praleido Vilniuje.

met 153, pernai 229 gais
rai). Gaisruose išdegė apie 
580 hektarų miško ir pada- 

— Dr. K. Grinius katali- ryta nuostolių apie 75,000 
kų dienraščio XX Amžiaus litų sumai.
atstovui pareiškė, kad Lie-; — Kaišiadorių miestas y- 

ra Trakų apskrities centras, 
o Lazdijai — Seinų apskri
ties centras. (Trakai ir Sei
nai lenkų okupuoti). Dabar 
Kaišiadoriams ir Lazdijams 
bus suteiktos miestų teisės.

— Klaipėdos krašto di
rektorija įsteigė specialią 
policiją susisiekimui tvar
kyti ir prižiūrėti.

— Palangos savivaldybė 
stato didelius mūro namus, 
kuriuose tuo tarpu bus pri
glausti padegėliai, o vėliau į 
juos bus perkeltos socialinės 
įstaigos.

— Į Klaipėdą atvežama 
daug Sovietų Rusijos miško, 
kuris apdirbamas vietos 
lentpiūvėse ir toliau parduo
damas į užsienius.

— Vėl atnaujinti Lietuvos 
Čekoslovakijos prekybiniai 
santykiai, kurie buvo laiki
nai nutrūkę, nes1 buvo užda
rytos Čekoslovakijos sienos 
iš Vokietijos ir Lenkijos pu
sės.

— Kaune įvyko evangeli
kų liuteronų kunigų suva
žiavimas; dalyvavo 25 kuni
gai. Aptarė tikybinius ir 
bažnytinius reikalus.

— Pažaislio valsčiuje ties 
Kaunu, pasireiškus gyvulių 
nagų ir snukio pavojingai 
ligai, buvo nustatytas griež
tas karantinas. Dabar liga 
galutinai nugalėta ir karan
tinas jau nuimtas.

— „Maisto” B-vė

tuvoje gimimų skaičius ma
žėja ir nelabai seniai turėta 
tūkstančiui gyventojų 30 gi
mimų, o dabar tėra tik 22. 
Jis pareiškė, 
daug padeda 
tingumui.

— Kauno 
servatorijoje
studentas yra 8 metų am
žiaus mergaitė, o seniausias 
studentas — 36 metų.

— Pernai sveikatos cen
trai, kurių yra 22, aptarna
vo 86,000 motinų ir vaikų.

— Norvegijos įvairios 
bendrovės kreipėsi į Lietu
vos atitinkamas įstaigas, 
teiraudamos ar jos negalė
tų pirkti Lietuvoje šių me
tų derliaus javų didesnius 
kiekius.

— Šių metų rudenį į Vy
tauto D. universiteto teisių 
fakultetą įstojo 391 studen
tas: 140 į teisių skyrių ir 
251 į ekonomijos skyrių.

— Šiemet Birštono vasar
vietėje ir gydykloje gydėsi 
72 svetimšaliai; pernai jų 
buvo 50. Iš viso Birštone 
praeitą vasarą vasarojo per 
3000 žmonių.

— Šių metų pirmą pusmetį 
plačiaisiais geležinkeliais 
pervežta 1,842,917 keleivių 
(veik 16 nuošimčių daugiau 
nei pernai tuo laiku); per tą 
patį laiką siaurieji geležin
keliai pervežė 153,178 kelei
vius.

— Vilniuje iš spaudos iš
ėjo dr. J. Šlapelio paruoštas 
lenkiškas lietuvių kalbos žo
dynas, apimąs žodžius iki 
raidės U.

— Spalių 9 d. Butrimonių 
valsčiuje griaustinis užmušė 
ūkininką Dzidzelevičių, ga
niusį lauke gyvulius. Toje 
apylinkėje niekas neatsime
na, kad spalių mėnesį būtų 
nuo griaustinio žuvęs žmo
gus.

— Rugsėjo mėnesį iš Lie
tuvos į užsienius įvairių 
prekių išvežta už daugiau 
kaip 19 milijonų litų, o už
sienyje pirkta už daugiau 
kaip 17 mil. litų. Per pir
mus šiemet 9 mėnesius Lie
tuvos prekių išvežimas sie
kia 175,061,200 litų, o įveži
mas — 164,638,800 litų.

— Iki spalių 13 d. į Klai
pėdos uostą atplaukė 1230 
jūros laivų; tai rodo, kad 
šie metai Klaipėdos uostui 
vėl bus rekordiniai; pernai 
įplaukusių laivų skaičius 
siekė 1414. šiuo metu per 
Klaipėdos uostą daugiausia 
gabenama dideli kiekiai an
glių, cemento, popiermalkių, 
įvairių mašinų ir t.t.

VDV žinios:
— šaulių Sąjunga išleido 

populiarinių kariškų ir liau
dies dainų žodžių rinkinį 
„Dainuokime”. Leidinyje y- 
ra 100 dainų žodžiai.

— Kaune įsisteigė polici
jos vyrų choras su daininin
kų ir geležinkelininkų šaulių 
vyrų choras. Lietuvoje ma
žai yra vyrų chorų; dau
giausia vis mišrūs chorai, 
kur dainuoja kartu vyrai ir 
moterys.

— Šiemet Lietuvoje gra
žus, sausas ruduo. Aukštes
nių vietų ūkininkai negali 
įarti išdžiūvusią žemę, o dėl 
to kai kur 
žiemkenčiai 
čiai.

— Šaulių 
krašte įpareigoti ruošti šau
liams Lietuvos istorijos ir 
lietuvių kalbos kursus.

— Šiemet Lietuvoje ma
žiau buvo miškų gaisrų (šie-

Plačiau žiūrint, poetais 
galima pavadinti tuos žmo
nes, kurie iš epochos epo- 
chon atidengia prieš mus 
žmonijos kentėjimus, o gal- 
votojais — tuos žmones, ku
rie suranda priemonių pa
lengvinti ir išgydyti toms 
ligoms. — Pierr Lėni.

Energija ir tvirtas pasi
ryžimas daro stebuklus.

— Dickens.

Mėgstu vaikščioti po ka
pines. Niekur kitur tokia gi
li ramybė nevaldo mano sie
los, kaip čia, toje ašarų vie
toje. Taip vaizdžiai stovi čia 
prieš akis nepastovumas vi
sų žemės daiktų, tas amži
nasis faktas, kad viskas tik 
irios formos ir nykstantieji 
šešėliai. Kaipgi kvaila ir

juokinga iš visų jėgų kibti į 
įrias formas ir nykstančius 
šešėlius! Kaip kvaila ir juo
kinga dėti savo širdį į tai, 
kas turi savyje mirties grū
dą, gaudyti nykstančius še
šėlius !

Sukultos viltys, sugriauti 
sumanymai, neištarti žo
džiai, neišgertos taurės, ne
išdainuotos dainos... Ir kiek
viena ta dulkių sauja po 
kiekvienu kauburėliu — vi
sas pasaulis pats savyje, 
vienintelis kokio nebuvo ir 
nebus. O viršum jų žydi ir 
kvepia gėlės, paukšteliai Či
rena ir siaučia, senos pušys, 
lyg rūpestingos auklės, ser
gėdamos tuos, kurie miega 
jų ūksmėje, ošia jiems lop
šio dainą.

Gėlės, paukščiai, pušys, 
kurie šiandien yra, o rytoj 
nebebus. Ir aš, vaikščiojanti 
ir apie visa tai mąstanti, 
taip pat rytoj nebebūsiu.

— Marija Pečkauskaitė.

savo 
Klaipėdos • skyriaus tarnau
tojams ir darbininkams už
pirko Valstybės Teatro Klai
pėdoje tris spektaklius, 
einančią žiemą ketina 
keletą tokių spektaklių 
pirkti.

— Kauno konservatorijo
je aukštąjį muzikos mokslą 
eina 296 studentai — 167 
vyrai ir 129 moterys.

— Kaune steigiamas Bra
zilijos konsulatas. Netrukus 
atvyks naujai paskirtas 
konsulas iš Brazilijos.

— Kaune steigiama drau
gija, kuri rūpinasi įamžinti 
lietuviško teatro kūrėjo ar
tisto Juozo Vaičkaus atmi
nimą.

— Ateinančiais metais 
bus sušauktas pirmasis Bal
tijos kraštų gyvulių globos 
kongresas. Dėl kongreso vie
tos ir laiko dar nesusitarta.

— Lapkričio mėn.. pra
džioj į Kauną iš Vilnijos at
vyksianti 100 žmonių lenkų 
ekskursija.

— Kaune organizuojasi 
valdininkai, kurie nori įsi
gyti nuosavus butus. Jie 
stengsis vykdyti organizuo
tą namų statybą.

— Šiemet Valstybės Teat
ro drama iš Kauno ir Klai
pėdos daugiau lankys pro
vinciją su savo vaidinimais.

— Rugsėjo mėn. iš Lie
tuvos emigravo 104 žmonės, 
daugiausia žydai į Palesti
ną.

— Panevėžio vyskupija 
paskyrė komisiją, kuriai pa
vedė ištirti klausimą apie 
mažosios kunigų seminari
jos įsteigimą Panevėžyje.

— Buvęs teisingumo mi
nistras Stasys Šilingas il
gesnį laiką sirgo. Dabar jo 
sveikata taisosi. Jam bū
sianti paskirta pensija, ir 
jis į politinį darbą nežadąs 
grįžti.

— Vokietija šiemet žada 
supirkti visas žąsis, kiek 
Lietuva jų turės užsieniui 
parduoti. „Maisto” bendro
vė jau pradėjo žąsų supir
kinėjimą ir jų eksportą į 
Vokietiją.

Rusų laikraštis Posl. No- 
vosti duoda tokią žinutę:

Londone gyvena ponia 
Hitlerienė, kuri yra gryna- 
kraujė airė, tikra Hitlerio 
brolienė. Šitą moterį Adolfo 
Hitlerio brolis Aloizas buvo 
vedęs prieš daugelį metų. 
Buvo laikai, kad Aloizas 
Hitleris buvo priverstas 
emigruoti į Angliją, kur ir 
susituokė su minėta moteri
mi, kuri iš profesijos yra vi
rėja, 
nacių 
leris 
brolis
materialiai, tačiau su sąly
ga, kad žmona turi pasilikti 
Anglijoje.

Pasirodė, kad ponia Hit
lerienė, kaip sakoma, ne 
pėkščia. Kiekvieną mėnesį ji 
ateina į Vokietijos atstovy
bę ir reikalauja pinigų, prie
šingu atveju grasindama 
viešu skandalu.

— Kas gi išdrįs samdyti 
virėja Adolfo Hitlerio bro
lienę? — sako ji.

Ir atstovybė tvarkingai ir 
nuolat kiekvieną mėnesį jai 
išmoka po 300 markių.

Maine valstybė yra vie
nintelė šioj šalyje, kur įsta
tymai reikalauja, kad atsto
vų rūmuose būtų du indėnų 
atstovai. Maine valstybės 
ribose yra užsilikusios dvi 
indėnų giminės, kuriose dar 
yra apie 800 indėnų. Praei
to amžiaus įstatymai nuro
do, kad abi indėnų giminės 
savo visuotiniuose susirinki
muose išrenka savo giminės 
vadus ir po vieną atstovą į 
valstybės atstovų rūmus. 
Indėnai atstovai gali tik ta
da kalbėti, kai eina reikalas

Uodų įvairiausių rūšių 
priskaitoma net iki 1500. Jų 
visur rasi — ir šiltuose, ir 
šaltuose kraštuose. Uodai 
visur įkyri žmonėms ir gy
vuliams, čiulpdami jų krau
ją. Ištirta ir patvirtinta, 
kad uodai patinai niekada 
nečiulpia nei žmonių, nei gy
vulių kraujo. Jie maitinasi 
augalų saldžiomis sultimis. 
Taigi, žmones ir gyvulius 
kanda tik uodų patelės. Jei 
neranda kraujo, tai tada ir 
jos maitinasi augalų sulti
mis.

Mokslininkų tyrinėjimai 
parodė, kad kai kurioms uo
dų grupėms būtinai reika
lingas kraujas, kaip mais
tas, kad galėtų palaikyti 
veisimąsi.

Rhode Island valstybėje 
siautusios audros metu va
žiavo automobilium du kuni
gai. Vėjas pagriebė jų auto
mobilių ir įvertė į prūdą. 
Vienas kunigų, senas, tuo
jau nuskendo, gi antrasis, 
kun. McConnell, grūmėsi su 
putojančiu nuo šturmo van
denim. Netoli nuo savęs jis 
pamatė kitą žmogų, besi- 
griumiantį vandenyje. Kuni
gas tuojau klausia jo: „Ar 
Tamsta katalikas?” „Ne” — 
pasigirdo atsakymas. „Ar 
nori mirti, kaip katalikai 
miršta?” — „Taip”, — atsa
kė plaukikas.

Tuomet kunigas papasa
kojo jam-trumpai apie tiky
bą ir tuojau čia pat prūde jį 
su esančiu vandeniu apkrik
štijo. Po kiek laiko vis dėlto 
abu išsigelbėjo.
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— Buvo abejota, ar pa
vyks laiku gauti įrengimus 
cukraus fabrikui, kad galė
tų gaminti ir gabalinį cuk
rų. čekų škodos firma pra
nešė, kad užsakytieji įrengi
mai jau pagaminti ir laiku 
bus pristatyti į Lietuvą.

— Lapkričio 24 — 27 d.d.
Kaune šaukiamas Lietuvos gojimas. Bet susipažinkime 
inžinierių ir architektų su- * ir su tomis priemonėmis, 
važiavimas. Be kita ko, su- kurias vartoja negydytojai. 
važiavime pirmą kartą bus 
rodoma filmą apie Lietuvos 
architektūros ir technikos 
pažangą. •

— Į Kauną atvyko lenkų 
miškininkystės atstovai tar
tis miško plukdymo reika
lais. Lenkai ateinančią vasa
rą norį Nemunu plukdyti 
mišką į Klaipėdą.

— Artinantis seimelio 
rinkimams, Klaipėdos vokie
tininkai stengiasi atimti 
balsavimo teisę iš tų asme
nų, apie kuriuos mano, kad 
balsuos už lietuvių sąrašus. 
Tos teisės paprastai neturi 
tie Lietuvos piliečiai, kurie 
nėra išgyvenę Klaipėdos 
krašte tam tikro laiko ir 
tuo įgiję vietos gyventojo 
požymį. Bet paskutiniu lai
ku Klaipėdos Krašto Direk
torija pradėjo atiminėti vie
tos gyventojų požymį ir iš 
teisėtai jį įgijusių lietuvių. 
Šiomis dienomis Direktorija 
atėmė 868 lietuvių pasus, 
neskaitant autonominės po
licijos ir savivaldybių anks
čiau atimtų pasų.

— Spalių 26 d. įvykusia
me seimelio posėdyje vokie
tininkai protestavo
tautai ir valstybei saugoti 
įstatymą. Seimelio 
Gailius atrėmė jų priekaiš
tus. Seimelio posėdį vokieti
ninkai panaudojo priešrinki
minei agitacijai.
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Artistas Harrison Cady 
taip sako: „Aš uždedu savo 
rankas už galvos, ilsiuos ir 
galvoju apie tai, kas atsto
vauja dideliam ramumui, 
pavyzdžiui, vidurvasario 
mėnulį ir įsivaizduoju save 
gulintį žolėje po šešėliuotu 
medžiu ir matančiu tolimoje 
mėlynas gelmes”.

Artistė Kitty Carlisle: 
„Aš dainuoju sau senas dai- 
nas. Labai sunku atminti 
seniai dainuotų dainų melio- 
dijas ir, bemėgindama atsi
minti žodžius, aš užmiegu”.

Majoras Anthony Fiala: 
„Kelionėje į Braziliją drau
ge su pulk. Theodore Roose
velt aš išmokau geriausią 
pamoką: kai einu į lovą, tai 
tik vienu tikslu — užmigti, j tarpu kultūros min 
Jei negaliu užmigti, aš atsi
keliu ir darau mankštą, kol 
pavargstu”.

Paskaitininkas A. E. Wig
gam: „Jei nubundu nakties 
metu, išeinu į šaltą nakties __
orą ir paimu dviejų minučių I tai, ha darbas yra 
oro y aną. Už penkių minu- 
čių tada aš miegu kaip vai
kas. To išmokau iš Benjami
no Franklin”.

į Darbas žmogi 
nes žmogus dirbt 
čiuopiamu būdu t 
gimimą objektyvin 
wje. Darbas visad* 
jra kultūrinis veiki

pina žmogų išvidini 
nes tai yra džj 

savo misijos atl
M Darbas ir vargi 
1 Antroji darbo ž

Trys New Yorko žydeliai 
buvo pavogę 5,000 dol. ver
tės cigarečių mokesčių žen
klelių. Policija juos sučiupo 
ir surado, kad jie turi apie 
250,000 ženklelių.
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I. Dievas ir darbas
1. Darbas nėra kilęs iš 

vargo ar iš nuodėmės. Ap
reiškimas aiškiai mums sa
ko, kad žmogus buvo paskir
tas apvaldyti žemei (Gen. 1, 
28). Bet šitas apvaldymas 
galėjo įvykti tiktai darbu. 
Toje pačioje Genezėje, pasa
kojant kas buvo prieš žmo
gaus atsiradimą, pastebima, 
kad nebuvo žmogaus, kuris 
dirbtų žemę (Gen. 2, 6). Ki
taip sakant, žemė, tarsi lau
kė savo kultūrintojo ir ap
dirbėjo. Todėl, kai žmogus 
buvo sutvertas ir įkurdintas 
rojuje, jam tuojau buvo nu
rodytas šis jojo paskyrimas, 
kad savo gyvenamą vietą į- 
dirbtų ir ją saugotų (Gen. 2, 
16). Tai visa Įvyko dar prieš 
žmogaus puolimą, kada var
gas dar nebuvo žmogaus gy
venimo dėsnis ir kada nuo
dėmė savo prakeikimu dar 
neslėgė viso jojo veikimo.

2. Dievas nepastatė žmo
gaus į atbaigtą tikrovę. Jis 
jį leido į tokį pasaulį, kuris 
dar nebaigtas, kuris reika
lingas kūrėjo pratęsti pradė
tam Dievo veikimui. Dievas 
pirmykščiu savo aktu nu
brėžė tik pasaulio planą, ku
rį papildyti ir atbaigti turė
jo gamta ir žmogus. Žmo
gaus paskyrimas žemėje iš 
esmės yra kūrybinis pasky
rimas, ir kūrybos paneigi
mas tikrumoje reiškia savo 
pašaukimo paneigimą. Sto
vėdamas pasaulio centre, 
žmogus turi kurti, nes kitaip 
jis nepateisins nei savo pa
skyrimo, nei užimamos vie
tos. Pasaulis reikalauja kū
rybos, nes tik per kūrybą jis 
gali būti atbaigtas. Atsisa
kymas nuo kūrybos žmogui 
reiškia juo pasitikinčio pa
saulio apvylimą ir sunkų 
nusikaltimą savo misijai.

II. Darbas džiaugsmingas
1. Tik paviršium žiūrint, 

darbas yra kasdieninių rei
kalų tenkintojas ir vargo 
šalintojas. Bet kas prasklei
džia šitą paviršutinišką dar
bo lukštą, gali lengvai pa
stebėti, kad po juo glūdi 
daug gilesnė darbo prasmė, 
būtent, dalyvavimas visuoti
nėje pasaulio kūryboje ir 
būties atbaigime.

2. Šitoks darbo santykių 
su kūryba supratimas at
skleidžia mums pagrindines 
darbo žymes. Darbas visų 
pirma yra džiaugsmingas. 
Kiekvienas dirbąs prasmin
gą darbą pergyvena tikrą 
kūrėjo džiaugsmą, ir vaikas 
pasigaminęs žaislelį, ir ama
tininkas, baigęs batą ar dra
bužį, ir menininkas, nutapęs 
paveikslą ar nukalęs statu
lą. Darbas žmogų džiugina, 
nes žmogus dirbdamas ap
čiuopiamu būdu regi idėjos 
gimimą objektyvinėje tikro
vėje. Darbas visados žmogui 
yra kultūrinis veikimas. Tuo 
tarpu kultūros mintis suvir
pina žmogų išvidiniu džiaug
smu, nes tai yra džiaugsmas 
dėl savo misijos atlikimo.
III. Darbas ir vargingumas

1. Antroji darbo žymė yra 
tai, kad darbas yra ir var
gingas. Žmogus džiaugiasi, 
kad idėja pasauliui gema. 
Bet jis taip pat ir kenčia, 
kad šitoji idėja negema to
kia, kokia ji švyti dvasios 
gelmėse. Atšiauri medžiaga 
neleidžia josios realizuoti to
bulai. Todėl darbe glūdi sa
votiška tragedija ir savotiš
kas žmogaus nepasisekimas. 
Darbas reikalauja dažnai 
didelių fizinių pastangų, kad

bent kiek priverstų medžia
gą nusilenkti idėjai. Darbas 
taip pat reikalauja ir nema
žos dvasinės kančios, nes 
žmogus savame kūrinyje 
mato realizuojantis ne tai, 
ko jis norėjo.

2. štai kodėl darbas yra 
sykiu ir šventas ir prakeik
tas. Darbo palaima glūdi jo
jo kūrybiškume. Darbo tra
gedija tūno jo techniškume., 
Juo yra didesnis kūrybos 
momentas, tuo labiau dar
bas teikia žmogui džiaugsmo 
ir tuo labiau žmogus pergy
vena darbo šventumą. Bet 
juo didėja techninis momen
tas, tuo labiau žmogus ken
čia ir tuo labiau jis jaučia, 
kad prakeikimas lydi visą 
jojo veikimą.
IV. Darbas tobulina asmenį

1. Darbas turi įtakos dori
niam žmogaus charakteriui. 
Be darbo gyvenąs žmogus 
yra menkos dorinės vertės. 
Toks žmogus yra paprastai 
buržuazinio nusiteikimo, ieš
kąs malonumų, nuobodžiau
jąs, sumiesčionėjęs. Tai tik
ras peniukšlis iš Epikūro 
kaimenės, kaip yra pasakęs 
Horacijus . Jau apreikštoji 
Išmintis yra pasakiusi, kad 
tinginystė yra visų nuodė
mių motina. Tinginystė yra 
žmogaus nekūrybiškumas. 
Tinginys nekuria pats savęs 
ir tuo būdu sustingsta rea
lioje savo būtybėje, kas ir 
reiškia visų nuodėmių pra
džią.

2. Žmogus per savo darbą 
tobulinasi; jei ne, tai dar
bas nustoja prasmės. Nuas
menintas darbas, darbas, 
kuriame žmogiškojo asmens 
yra visiškai nepaisoma, yra 
nevertingas jokia prasme. 
Žmogus dar gali pakelti dar
bo kančią ir jo sunkumą. 
Bet jis negali pakelti savo 
nuasmeninimo. Nuasmenin
tas darbas paneigia žmogų, 
kaip asmenį. Tai yra giliau
sias žmogaus pažeminimas, 
prieš kurį šiaušiasi pačios 
žmogaus gelmės, kuris kelia 
revoliucijas, kuris žudo ir 
naikina.

(Iš dr. A. Maceinos 
„Socijalinis teisingumas”).

prie administracijos linijos 
ir negrįžo. Paskui paaiškė
jo, kad lenkai jį buvo su- 
mę, nusivedę į savo pusę ir 
patiekę kažkokių kaltinimų. 
Ukmergės apskrities virši
ninkas ir kitos Lietuvos į- 
staigos darė žygių, kad po
licininkas K. Maleckas būtų 
grąžintas. Tačiau lenkų Sto
rasta paaiškino, kad jis ne
galįs Malecką grąžinti, nes 
jis jau esąs teismo žinioje.

Kazys Maleckas iki šiol 
sėdėjo Lukiškių kalėjime 
Vilniuje. Dabar gauta žinių, 
kad Vilniaus Apeliaciniai 
Rūmai nuteisė K. Malecką 
10 metų sunkiųjų darbų ka
lėjimo. Paduotas kasacijos 
skundas. K. Malecką gynė 
Lietuvos atstovybėje Varšu
voje pasamdytas advokatas. 
Tuo tarpu nėra paskelbta, 
kuo polic. Maleckas kaltina
mas. Laisvoje Lietuvoje li
ko K. Malecko žmona ir aš- 
tuoni mažamečiai vaikai. 
(VDV).

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 
AGENTŲ SUVAŽIAVIMO 

NUTARIMAI

KLAIPĖDOJE NUŠAUTAS
KONTRABANDININKAS

■Klaipėda. — Spalių 10 d. 
Klaipėdoje pasienio polici
ninkai sulaikė išlipusius iš 
vokiečių laivo „Bernhard” 
vieną moterį ir jūreivį, ku
rie nešė kontrabandines 
prekes. Bevedamas į polici
jos nuovadą, jūreivis Harry 
Krannich metėsi žuvų tur
gavietės tamsiam kampe 
Krannich puolė jį atsivijusį 
policininką. Policininkas iš 
mažo revolverio paleido į- 
spėjamąjį šūvį, po kurio 
jūreivis vėl puolė policinin
ką, norėdamas jį nuginkluo
ti. Jiems besigriumiant, re- 
volveric netikėtai iššovė, 
kulka pataikė jūreiviui į 
galvą, ir jis krito vietoje 
negyvas.

Į įvykio vietą tuojau at
vyko pasienio ir krašto po
licijos pareigūnai ir pradėjo 
tardymą. Buvo atvykę ir 
vokiečių konsulato atstovai. 
Žuvęs jūreivis H. Krannich 
yra Vokietijos pilietis iš 
Hamburgo. Byla perduota 
Šiaulių apygardos teismui, 
kurio tardytojui pavesta 
pravesti tardymą. (VDV).

LENKAI NUBAUDĖ LIE
TUVOS POLICININKĄ

Kaunas. — Pernai rudenį 
Lietuvos pasienio policinin
kas Kazys Maleckas išvyko

Brooklyne įvyko vienuo
liktas metinis minėtos są
jungos suvažiavimas. Posė
dį sukvietė ir jam vadovavo 
s-gos pirm. p. J. Ambrazie
jus.

Sąjunga per 11 metų dėjo 
pastangas, kad ko daugiau
siai Amerikos lietuvių eks
kursijų vyktų per Klaipė
dos uostą. Su kai kuriomis 
linijomis teko susitarti ir 
tokių keletas ekskursijų iš
plaukė iš New Yorko be 
persėdimo į Klaipėdą, švedų 
Amerikos Linija kasmet 
leidžia savo modernų motor
laivį „Gripsholm” iš New 
Yorko į Klaipėdą; protar
piais ir kitos linijos leido 
laivus į Klaipėdą, iš jų buvo 
Cunard Line ir North Ger
man Lloyd.

Šis suvažiavimas buvo ir
gi tuo pačiu tikslu — aptar
ti turizmo į Lietuvą reika
lus ir paskirti ekskursiją į 
Lietuvą dienas 1939 m. se
zonui. Nutarta organizuoti 
penkias ekskursijas. Dvi iš
plauks Švedų Amerikos li
nija, kaip ir kasmet: „Grips
holm” gegužės 31 d. tiesiog 
j Klaipėdą ir antroji liepos 1 
d. su persėdimu. Apie kitas 
tris ekskursijas bus pa
skelbta vėliau.

Posėdžio dalyvius ir laik
raščių atstovus vaišino pie
tumis švedų Amerikos lini
ja, vakariene laive Nieuw 
Amsterdam Holland-Ameri
ca Line.

Juozas Ambraziejus,
Sąjungos pirmininkas.

LICENSES
BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2632 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 144 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHAS. P. FIELDER
144 Wyckoff Avenue, Brooklyn, N. Y.

KRIKŠČIONIŲ DARBININ
KŲ SĄJUNGOS SUVA

ŽIAVIMAS

Kaunas. — čia įvyko Kri
kščionių Darbininkų Sąjun
gos atstovų suvažiavimas. 
Sąjunga turi 42 skyrius su 
apie 6,000 narių. Suvažiavi
me dalyvavo apie 150 atsto
vų ir daugybė svečių.

Suvažiavime įvairiais klau
simais vyko gyvos diskusi
jos. Suvažiavimas priėmė 
keletą rezoliucijų, kuriose 
reiškiamas pageidavimas:

1. kad vyriausybė ir vi
suomenė susirūpintų darbi
ninkų namelių statyba, drau
dimu senatvėje, lietuvių dar
bininkų garbės apsauga, 
svetimšaliams meistrams 
darbo leidimų atėmimu ir 
kt.;

2. kad žemės ūkio darbi
ninkai dvaruose būtų darbo 
inspektorių priežiūroje;

3. kad darbininkams būtų 
duodama kuro papiginta 
kaina;

4. kad už menką nejudo- 
mąjį turtą nebūtų imami 
mokesčiai;

5. palengvinti darbinin
kams nuosavų namelių sta
tybos sąlygas ir kt.

Buvo dar pageidauta, kad 
šeštadieniais ir sekmadie
niais būtų uždarytos visos 
smuklės, kad darbininkai 
nepragertų savo uždarbių; 
be to, kad girtuokliaujančių 
uždarbis būtų išmokamas jų 
žmonoms.

Sąjungos vadovybė paaiš
kino, kad krikščionių darbi
ninkų sąjungos nariai su
trumpintai būsią vadinami 
„kadesais”; „kadesams” 
esanti suprojektuota unifor
minė raudonos spalvos ke
purė.

Suvažiavimui pasibaigus, 
jo dalyviai buvo susirinkę 
prie Nežinomojo Kareivio 
kapo, čia pagerbė žuvusius 
už Tėvynės Laisvę. (VDV).

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Pasirodo, kad sujungimas 
New Yorko ir apylinkės vir
šutinių ir požeminių geležin
kelių (subway) balsavimuo
se praeis, nes jau planuoja-

ma išleisti 300 milijonų dol.
paskolos lakštų tiems ke- |
liams nupirkti. |

Nassau apskrities ūkinin- i 
kai iš oro spėjimo stoties 
gaus pranešimų apie būsimą,^ 
orą per telefoną ir radiją. |

Netrukus pradės dirbti i 
nuo Brooklyno tilto parko i j į;
Meeker
Bridge) 
kaštuos

Ave. tiltą (Penny 
platų kelią, kurs 
11 milijonų dol.

Williamsburgho piliečiai 
ragina miesto valdžią Bush
wick Ave. sujungti plačiuo
ju keliu su Williamsburgho 
tiltu. Žadama patenkinti jų 
norą.

Flatbush Home Club jau
nuoliai pradėjo taisyti Kalė
dų Dieduko dovanas. Jie su-
laužytus žaislus sutaiso, nu- I 
dažo ir laiko Kalėdoms. Jų g 
dirbtuvė yra 2245 Bedford | 
Avė., Brooklyne. f

I V®
Nors jau 20 šimtmetis g 

baigia įpusėti, bet dar vis | 
atsiranda tokių, kurie perka | 
sklypus mėnulyje. Pernai
kažkoks Morris Katz pradė
jo pardavinėti nesamam 
parke bizniui vietas ir, susi
rinkęs nuo pirkėjų po 500 
dol., išdūmė savais keliais. 
Dabar žydai kelia „gevalt”.

Milwaukee, Wis. miesto 
gatvės pilnos sniego. Spalių 
22 d. visi keliai buvo užpus
tyti.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4462 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 214—39th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STEPHEN GUCWA
214—39th Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4452 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 5 Hamilton Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MANUEL S. RESINA
5 Hamilton Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6903 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 51 Havemeyer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY CORRENTI
51 Havemeyer Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2808 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 232 Underhill Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

UNDERHILL, INC.
232 Underhill Avenue, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1118 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 116-118 Engert Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOTTIE NURKEWITZ 
Flatiron Bar and Grill

146-148 Engert Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6714 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 1630 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
n the premises.

LILLIAN WYNN 
Rainbow Inn

1630 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 957 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 705 Blake Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT BORYSEVICZ 
d-b-a Linton Park Bar and Grill

705 Blake Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 802 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 225 Vanderbilt Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WINDSOR TAVERN, Inc.
225 Vanderbilt Street, Brooklyn, N. Y.

’ Visi mano seni draugai pranyko

ISSKYRUS VIENA!
„Žinoma, aš turiu sūnus ir dukteris, ir nė vienas 
žmogus negali norėti nieko geresnio.
„Bet tarp mano gyvenimo draugų aš turiu vieną li
kusį. Draugas, kuris buvo su manimi nuo vaikystės 
dienų — tai mano santaupos Williamsburgh Banke.
Aš taupiau reguliariai, kaip aš buvau jaunas, užtad 
dabar esu nepriklausomas.
„Dar tik aną dieną aš atidariau taupomą sąskaitą 
savo jauniausiam vaikaičiui. Aš žinau, kad Williams
burgh Bankas parodys ir jam tokį draugiškumą, 
kaip man parodė”.

WILLIAMSBURGH
THE 777/0 MUTUAL SAVINGS BANK

. Founded 185! S

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2782 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 2042 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ALEXANDER C. O’DONNELL
2042 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6454 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 3608 Clarendon Road, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANTON J. WENZLER
3608 Clarendon Road, Brooklyn, N. Y, 

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2781 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 2026 Church Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MORILLON RESTAURANT. Inc.
2026 Church Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5143 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 1550 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN M. KENNEDY
1550 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 739 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 4224—3rd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

KIBE LIQUORMAN
4224—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6473 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 55—4th Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FELICE MANCARUSO
55—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2616 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 3139 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OSCAR JOHNSON 
Norwood Grill

3139 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2635 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 899 Gates Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICO STANCO
899 Gates Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 819 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 256 Hamilton Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK IGOE
256 Hamilton Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
RL2625 has 
to sell beer, 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5601—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THIRD AVE. BAR & GRILL, INC. 
5601—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL949 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 5311—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SETTEMBRINO NATALE 
Savoy Tavern

5311—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No.
RL 6802 has been issued to the undersigned RW 581 has been issued to the undersigned
to sell beer, wine and liquor at retail under to sell beer and wine at retail under Section 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- ' 132A of the Alcoholic Beverage Control Law
trol Law at 6816—4th Avenue, Borough of at 222 Stone Avenue, Borough of Brooklyn,
” i.i n a_ ir- .. i— j County of Kings, to be consumed on the

premises.
RALPH SODANO

222 Stone Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 249 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 145 Franklin Street, Borough of Brooklyn,

i County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PETER NAAS
145 Franklin Street, Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 279 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 210—42nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FERDINANDO ELEFANTE
210—42nd Street, Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN P. GALLAGHER
6816—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4897 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 2924-26 Avenue S, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY WILTON 
2924-26 Avenue S, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2759 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 

I trol Law at 282 Flatbush Ave., Borough of 
I Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

on the premises.
JOHN KELLY

282 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 446 has been is^)ed to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 154 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER BRESSI
d-b-a Avenue U Wine and Liquor Store 

154 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2738 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 434 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HARRY C. BALDAUF
434 Coney Island Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3356 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1070 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AGOSTINO CASALE 
La Casa Restaurant Pizzeria

1070 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 660 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 32 Union Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTONIO CANEDO
32 Union Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 127 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 101 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

UNITED UKRAINIAN SOCIAL 
ORGANIZATION, INC.

101 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4890 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 212 Berry Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY SZYMASZEK
212 Berry Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1079 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 2188-2190 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANTHONY CARABELLA 
d-b-a Tony's Bar and Rest.

2188-2190 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5091 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 1058 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. McNIECE
1058 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 303 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 739 Sixth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOHN PERROTTA 
d-b-a Greenwood Grove

739 Sixth Avenue, Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2715 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 49 Ten Eyck St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH MOKOLA
49 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1125 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 226 Schenectady Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MARTIN DURKIN 
Martin’s Bar and Grill

• 226 Schenectady Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No. 
RW 833 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 76 N. Portland Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SEVERO SERANI
76 N. Portland Avenue, Brooklyn, N. Y.

RW 308 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 559 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH BONFIGLIO
559 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 339 has been issued to the undersigned 
to keli beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 269 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HENRY E. LYNER
269 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 264 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 615 Lorimer Street, 
County of Kings, to 
premises.

MICHAEL
615 Lorimer Street,

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

CAMUSO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 646 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 5416—16th Avenue, __ ‘ ‘___ 1!__
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

Borough of Brooklyn,

SCALIROCCO 
d-b-a Alps Bar and Grill 

5416—16th Avenue, Brooklyn, N Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 275 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 483 Park Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARIE GENTILE
483 Park Avenue, ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 324 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 15 Carrol 1 Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOMINICK MINNO
15 Carroll Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 751 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 534 Grant Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY LANDMANN
534 Grant Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 746 has been issued to the underisgned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 967—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

967—3rd
JEAN JURINICH

Avenue, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE 
RW 866 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 219 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GIUSEPPE PURRAZELLA 
d-b-a Central Bar and Grill and Rest.

219 Central Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 948 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 254 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FULTON BAR and GRILL, INC 
254 Fu’ton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2576 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 1546 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be‘consumed 
on the premises.

LITTLE ORIENTAL, INC.
1546 Pitkin Avenue, Brooklyn, N. Y.

..



rius. Palaidotas lapkr. 2 d.
ELIZABETH, N. J.

6 JERSEY CITY, N.
pasakė kun.

HARTFORD, CONN.

jubi-

LINDEN, N. J.BALTIMORE, MD.
MONTREAL, CANADA

ir

SHENANDOAH, PA.

KAIP BALSUOTI?

pa-
Su-

suvažiavimo 
s-gos pirm.

IŠ LIETUVOS VYČIŲ N. Y. 
IR N. J. APSKRITIES 

SUVAŽIAVIMO

Daugiausia žinių iš Lietu
vos rasi AMERIKOJE.

mi- 
keli

Mirė lietuviai Pįjusidainų aidais. Tikrai, art. J. 
Vaitiekūnas, Salemonas _Čes- Žukauskaitė yra talentinga

— Praeitą savaitę lankėsi 
New Yorko Aušros Vartų 
par. kun. Kazimieras Keido- 
šius. J. K.

Brooklyn, N. Y. j trol Law at 1224—8th Avenue, Borough of 
------ i Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
■------- • -• 'on the premises.

PARK TAVERN, INC.
1224—8th Avenue, Brooklyn, N. Y.

pimMIE LIETU

NEWARK, N. J.
Prakalbos 

sekmadienį, lapkr.

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
KOLEGIJOS RĖMĖJŲ 

SUVAŽIAVIMAS
AMSTERDAM, N. Y.

--------- . I Spalių 29 d. šv. Marijos 
Kristaus Karaliaus šven- ligoninėje mirė muzikas 

tėję Marianapolio kolegijos Vincas Mickus, daugelio lie
pimuose įvyko Kolegijos rė- tuviškų dainų kompozito- 
mėjų draugijos metinis su
važiavimas. 10 vai. ryte iš
kilmingas mišias atlaikė 
marijonų provincijolas kun.
J. Jakaitis, asistuojant kun. 
dr.Pauliukoniui ir kun. Šve
dui. Pamokslą 
dr. J. Starkus.

2 vai. popiet 
posėdį pradėjo 
kun. J. Vaitekūnas. Suvažia
vimo vadovybę sudarė: 
pirm. Juozas Laučka, vice
pirm. O. Ivaškienė ir V. Pa
rulis, sekretorijate M. De- 
lionienė ir stud. A. Kaspa
ras, rezoliucijų komisijoje 
kun. dr. A. Jagminas, M. 
Kilmonytė ir stud. P. Vens- 
lauskas, sveikinimų ir man
datų — kun. švedas ir stud. 
P. Aikšnoras.

Iš valdybos ir skyrių at
stovų bei šiaip veikėjų pra
nešimų paaiškėjo gražus 
vaizdas, kaip nuoširdūs Ko
legijos bičiuliai per praei
tus metus rūpinosi sukelti 
įvairius fondus kolegijai pa
remti. Jie ypatingai dabar 
susirūpinę pagelbėti kolegi
jai, skaudžiai nukentėjusiai 
nuo šiautusios audros. Su
važiavime numatyti įvairūs 
planai paramai dar padidin
ti.

Į naują valdybą išrinkti: 
pirm. kun. J. Vaitekūnas, 
vicepirm. O. Ivaškienė ir V. 
Parulis, sekr. M. Delionienė, 
ižd. kun. dr. J. Navickas, iž
do globėjai Urbonas ir Ridi- 
kienė.

Šiame' suvažiavime kolegi
jos reikalams sudėta apie 
200 dol. aukų. Po posėdžio 
Visi atstovai ir svečiai daly
vavo Palaiminimo pamaldo
se, a po to nuoširdžiai pa
vaišinti vakariene. R. K.

Šį
d„ 7:30 vai. vak. par. salėje 
įvyks LDS kuopos rengia
mos prakalbos. Kalbės Dar
bininko redaktorius Ant. F. 
Kneižys ir LDS N. Anglijos 
apskr. pirm. J. Kumpa.

Visi lietuviai kviečiami 
gausingai atsilankyti.

ROCHESTER, N. Y.

rudeninė 
parapijos nau-

žiausia alga — 25 c. per va
landą, o pilniems darbinin
kams pagal praeities uždar
bį. Taigi, visiems kontrak- 
toriams ir darbininkams, 
nauja tvarka panaši į per
versmą, iki viskas pereis į 
normalumą. Kontraktoriai

Lapkričio 4 d., 1938 m.
H, 1938

Lapkr. 5 d. šv. Elzbietos 
moterų ir merginų nepr. 

1 draugijos ruošia bendrą šo
kių vakarą rumunų salėje. 
Moterys ir merginos prašo 
visų montrealiečių gausiu 
būriu atsilankyti, nes pelnas 
skiriamas iždui, iš kurio šel
piama susirgusios lietuvės 
ir lietuvaitės. Reikia pasa- 

I kyti, kad šios draugijos pa
skutiniu laiku pradėjo spar
čiai augti narių skaičium ir 
Montrealo lietuves reikia 
pagirti už jų supratimą or
ganizacijų vertės. Vyrai jau 
turi gausingų organizacijų, 
bet moterų nebuvo gausios 
skaičiumi.

WS skyriaus dramos 
sekcija, kuriai pirmininkau
ja mokytoja Elena Bandžiū- 

| te, ruošia scenai veikalą 
„Pavergtųjų Kalvarijos”. 
Diena vaidinimui dar nepa
rinkta. Varg. žižiūnas cho
rą lavina operetei „Vestu
vės” Ji bus statoma po Nau
jų Metų. Lapkr. 26 d. WS 
skyrius ruošia savo meti
nius šokius, kurių pelnas 
skiriamas Montrealo lietu
vių vaikučių kalėdinei eglai
tei. Parapijos komitetas ir 
kun. Bobinas ruošiasi nau
jos klebonijos pašventinimo 
iškilmėms, spalių pabaigoje 

• ar lapkričio pradžioje. Tiki
masi svečių iš aukštesnės 
dvasiškių vyriausybės ir bū- 

<*rio lietuvių kunigų iš Ame
rikos. Tokiu būdu, visuome
ninio pobūdžio parengimų 
montrealiečiai turės apsčiai.

Lietuvis paskirtas 
Annapolin

Kongresmano Wm. Citron 
pastangomis lietuvis Juozas 
V. Peserevičius (Pesere- 
vich) iš Middletown paskir
tas Amerikos laivyno aka
demijoj Annapolis, Md. 
Sveikiname Juozą ir linkime 
jam sėkmes. Kongresmanas 
Citron yra, rodos, žydas; jo 
tėvai -gyveno Kaune. Jis da
bar turi Kaune giminių. 
(Taipgi žydas Farber, Hart
ford Times laikraščio re
daktorius yra kilęs iš Uk
mergės). Citron vėl yra kan
didatas į kongresą. Jis bai
gęs Weslyan ir Harvard 
universitetus. Karo metu 
tarnavo kariuomenėje. Cit
ron buvo vienas tų, kurie 
protestavo prieš katalikų 
persekiojimą Meksikoje.

Sidabrinis paminėjimas
Spalių 22 d. vietinė Šv. 

Elzbietos Draugija šauniai 
minėjo savo 25 metų jubilie
jų. Įvairios draugijos linkė
jo ir sveikino. Kun. J. Am- 
botas gražiai atpasakojo 
draugijos istoriją. Per klai
dą pirmesniuose aprašymuo
se nepažymėta Pugžlienė iš 
East Hartford, vicepirmi
ninkė, labai uoliai dirbanti 
ne tik draugijoje, bet ir pa
rapijoje. Agnė Stankevičie
nė vedė programą ir vaka
ras gražiai užsibaigė. Ragi
name moteris ir mergaites 
nuo 16 iki 45 metų amžiaus 
priklausyti prie šios draugi
jos.

Nors mūsų, Schuylkill, 
apskrityje yra daug lietuvių 
balsuotojų, kurie susivieniję 
galėtų vienai arba kitai par
tijai užtikrinti laimėjimą, 
lietuviai politikų nepaisomi 
dėlto, kad nėra jokios vie
nybės. Retai matome, kad 
lietuvis čia turėtų gerą poli
tišką darbą. Dabartinėje pa
dėtyje lietuviai turi būti pa
tenkinti tais darbais, ku
riuos politikai jiems nume
ta.

Keli energingi lietuviai į- 
steigė Schuylkill apskrities 
lietuvių demokratų klubą, 
kurs gyvuoja vos du mėne
sius, bet jau surašyti keli 
šimtai narių. Kituose mies
tuose lietuviai irgi tą daro. 
Matoma, kad anksti visi lie
tuviai susijungs į vieną ben
drą klubą su keliais tūks
tančiais narių ir pasirodys 
savo jėga.

Schuylkill apskrities liet, 
demokratų klubo valdybą 
sudaro pirm. B. Overa, vice- 
pirm. Alb. Makštutis, rašt. 
Alb. Matulevičius, iždo glob. 
Alb. Norkevičius ir maršal
ka Vikt. Pizauskas.

Albinas Matulevičius.

Spalių 30 d. par. salėje į- 
vyko pirmutinė 
pramoga 
dai vakarienė. Žmonės netil
po prie stalų; apie 50 asme- 

. nų turėjo laukti antros ei- 

. lės. Iš viso buvo apie 400 as- tikėjo, kad bus 44 valandų
, menų. Buvo atsilankę polit. darbo savaitė, o darbinin-
, partijų kandidatai. Pranas kai netikėtai nusidžiaugė.

Mocejūnas juos energingai 
su svečiais supažindino. Man 
tai buvo nepaprastai malo
nu, kad jaunuolis sugebėjo 
tinkamai viešai prakalbėti. 
Lietuviškai kalbėjo kun. J. 
Bakšys, dr. Montvydas iš 
Kenadego. Maldą kalbėjo 
kun. P. Valiukas.

Rochesterio lietuviai pa
rapijos rėmimo reikale 100 
nuošimčių susipratę. Būtų 
malonu, kad jie stipriau pa
sireikštų ir tėvynės rėmimo 
reikale. Bet man su Studen
tų žodžio platinimu per va
karienę nekaip sekėsi; 1 eg
zempliorių pardaviau, o dr. 
Montvydas paėmė adresą, 
pasižadėdamas užsisakyti 
metams. Abelnai, man ne
blogai sekasi žurnalą platin
ti. Ačiū Rochesterio lietu
viams. Daugiau perka žur
nalą iš Lietuvos atvažiavu
sieji lietuviai, o turėtų būti 
priešingai, nes žurnalas jau
nimo raštais užpildytas ir 
jaunuomenei pritaikintas.

Spalių 31 d. 4 vai. ryto 
prie Culver Rd. ir Norton 
St. jauną lietuvį Ant. Vai- 
tonį užklupo baisi nelaimė: 
automobilium lenktyniuo- 
jant su Pet. Dirsa ir kitais, 
naujas Chevrolet automobi
lius sudaužytas. Jis į ligoni
nę nuvežtas. Tai jau antra 
šiemet Rochesterio jauniems 
lietuviams skaudi automobi
lių nelaimė. Gal tai vėlyvų 
pasilinksminimų pasėka. Ar 
negeriau būtų, kad jaunimas 
būtų daugiau pratinamas 
dalyvauti teatrų, koncertų 
ruošime, patiems smagiau 
linksmintis ir senesniuosius 
džiuginti, o ne prie dvokian
čio raugalo jaunatvės žydė
jimą pūdyti. Ant. Žiemys

dėjo kat. moterų 53 kuopa, 
kurios pirmininkė yra p. 
Liudvinaitienė, veikėjas Nu- 
tautis ir kiti. Galima linde- 
niečius pasveikinti už gra
žaus koncerto surengimą, 
puikų užsilaikymą ir kultū
ringumą. Galima tik pasi
džiaugti jų kolonija.

Lauksime ir daugiau pa-< 
našių koncertų suruošiant.

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

No.

Misijos sekasi
Moterų misijos praėjo 

sėkmingai. Vyrų misijos 
prasidėjo sekmadienio vaka
re ir vyrai lankosi neblo
giausiai. Misijos užsibaigs 
sekmadienį, lapkr. 6 d., 7:30 
vai. vak. Visi žavėjasi turi
ningais ir gražiais misi j o- 
nieriaus Tėvo J. Kidyko pa
mokslais. Visi kviečiami su
sirinkti misijų užbaigai.

Choro balius ir šokiai
Parapijos choras lapkričio 

12 d. rengia parapijos salė
je šokius ir balių. Kviečia
ma gausingai atsilankyti.

Demokratų klubas 
darbuojasi

Neseniai atnaujinęs savo 
veiklą lietuvių demokratų 
klubas smarkiai darbuojasi 
prieš rinkimus. Parapijos 
salėje turėjo savo viešą 
tingą, į kurį atsilankė 
politikai.

Sidabrinis parapijos 
jubiliejus

Šiais metais šv. Onos 
rapijai sueina 25 metai,
kakties minėjimas bus lap
kričio 20 d., sekmadienį. Pa
minėjimas susidarys iš dvie
jų dalių. Ryte 10:30 vai. 
iškilminga suma su asista. 
Pakviestas dalyvauti ir ar
kivyskupas. Art. J. Žukaus
kaitė pagiedos sumos metu 
solo. Vakare 7 vai. įvyks iš
kilminga vakarienė.

Smarkiai darbuojasi 
lie jaus komitetas.

Spalių 15 d. Vinco ir Ma
rijonos Paulauskų giminės 
ir draugai surengė jų 25 me
tų vedybinio gyvenimo su
kakties minėjimą. Pokylio 
svočia buvo p. šilingienė ir 
svotas D. Anilionis. Svečių 
buvo iš Great Neck, Brook
lyn©, Cranfordo ir Elizabe
th©. Iš viso buvo per 100 
asmenų.

Šeimininkavo O. Kakštie- 
nė, B. Šimkienė, E. Paulau
skienė, Stadalniki.enė ir Gri- 
škienė.

Visiems aėkojo garbės 
svečiai. Po vakarienės pra
sidėjo pasilinksminimas. 
Paulauskų dukrelė Marijona 
paskambino pianą ir V. Ba
ranauskas sudainavo solo.

Dalyvis.

NOTICE is hereby given that License 
RL 6028 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 4719—5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KEARN'S BAR and GRILL 
4719—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7035 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 2837-39 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
NIEL RODDEN and CHARLES FRATELLO 
2837-39 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 2586 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 440—17th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL LANAHAN
440—17th Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5136 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 286 Oakland Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

THOMAS GUSS
286 Oakland Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1057 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 225 Franklin St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NICHOLAS KRASNAHIRA
225 Franklin Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2712 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 388 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM O'BRIEN
388 Court Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2806 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 1015 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICIA HILLS—CARL SHROPSHIRE 
Colonial Inn.

1015 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 939 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 2258 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DONATO BUGLIONE 
d-b-a Dane’s Spaghetti House, Bar and Grill 
2258 Pitkin Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6606 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 907 Livonia Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ORAZIO GUTHLLA 
d-b-a New Lots Bar and Grill and Pizzeria 

Napolitana and Spaghetti House
907 Livonia Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1035 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 333-5 Park Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH GIORDANO
333-5 Park Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5183 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 5001—8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIVART SARVOLD
5001—8th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 889 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 1012 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY KRAHAM
1012 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2612 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 1042 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STERLING TAVERN, INC.
, Brooklyn, N. Y.

F1ETO

Praeitą
tog, įlinkėsi

tan [ jibitis. Jis vie 
porį ditfi/pti Bs 
ų iris tea išvyko į Mi 
upolio kolegiją.

— Kristaus Karaliaus 
šventėje per 10 vai. mišias 
buvo pirma Komunija buv. 
protestantų, priėmusių ka
talikų tikėjimą. Po mišių! 
kun. dr. L. J. Mendelis įrašė 
juos į škaplierių ir rožančių.'

— Tą pačią dieną įvyko 
visų Baltimorės parapijų1 
šv. Vardo draugijos vyrų ei
sena į 5-to Regimento salę, 
kur sutilpo apie 20,000 vy- ^a2nai sakoma, kad publika 
rų. Visus jaudino vargonų 
griausmingas grojimas ir 
vyrų tūkstantinių minių [ 
giedojimas. Popiežiaus del
tas pasakė kalbą ir suteikė 
palaiminimą. Arkivyskupas 
tuo pačiu laiku dalyvavo 
Washingtone Kristaus Ka
raliaus šventės iškilmėse. 
Lietuvių šv. Vardo dr-jos 
vyrai dalyvavo drauge su 
altoriaus tarnais, vadovau
jami kun. A. Dubinsko. Ka
talikai pagerbė Kristų Ka
ralių puikiausiai.

Art. J. Žukauskaitės 
koncertas

Spalių 30 d. gražioje 
tikrai skoningai p. Nutaučio
išpuoštoje Linrose Klubo 
auditoriume įvyko art. Jo
nės Žukauskaitės koncertas. 
Atsilankė per 200 žmonių, 

* j kurių skaičiuje buvo miesto 
,mayoras Myles J. MacMa- 
nus, garsi dainininkė p-lė 
Price ir daug kitų. Nors

į koncertus nesilanko, bet 
t tik reikia nuoširdžiai pasi
darbuoti, o publikos bus.

Art. J. Žukauskaitė padai
navo keletą gražių mūsų 
lietuvių kompozitorių daine
lių, operų arijų lietuvių ir 
italų kalbomis. Jos gražus 
bei malonus, širdį veriantis 
balsas puikiai skambėjo au- 
ditoriume ir žavėjo publiką. 
Savo dainomis dainininkė 
sukėlė daug kilnių jausmų 
ir publika kartais kvapo ne
tekusi gėrėjosi melodingų

navičius, Ona Brazienė ir 
Juozas Danielius, AMERI
KOS skaitytojas.

Danielių šeimai reiškiame 
didžiausią paguodą dėl tė
velio mirties. J. Danielius 
mirė Kristaus Karaliaus 
šventėje per sumą; pirma
dienio vakare šv Vardo vy
rai jo namuose su kunigu 
sukalbėjo dalį rožančiaus už 
jo vėlę; velionis buvo tos 
draugijos narys.

— Spalių 31 d. paskelbta 
visų siuvėjų dirbtuvėse 36 
vai. darbas per savaitę; ma-

ir gabi dainininkė ir meni
ninkė. Sveikintinas ir nau
dingas artistės darbas ir 
tenka palinkėti jai gero pa
sisekimo šioje meno srityje.

Koncerte pasirodė vyrų 
choras, kuris, diriguojant 
muz. V. Justui, gerai atliko 
keletą dalykėlių, o p-lės J. 
Jociūtė ir J. Demskytė pui
kiai padainavo duetą.

Koncerto surengimu rūpi
nosi komitetas su veikėju p. 
Liudvinaičiu priešaky. Jis 
buvo didžiausiu judintoju ir 
organizatorių. Jam daug pa-

Spalių 23 d. šv. Mykolo 
par. salėje, Bayonne, N. J., 
įvyko L. Vyčių New Yorko 
ir New Jersey apskrities su
važiavimas, kuriame dalyva
vo 61 atstov. nuo 8 kuopų ir 
19 svečių. Tai vienas gau
singiausių suvažiavimų.

Suvažiavimui vadovavo 
apskr. pirm. L. Ketvirtis. 
Mandatų ir rezoliucijų ko
misiją sudarė J. Pocius, J. 
Bulevič'us ir Z. Mažeikienė. 
Išrinktas naujas vicepirm., 
A. J. Mažeika, vietoje vieno 
buvusių, nedalyvaujančio 
suvažiavimuose.

Apie apskrities sportą 
pranešė Kaz. Basanavičius. 
Jau sudaryta kėglių (bow
ling) lyga ir organizuojama 
krepšinio vaikinų ir mergai
čių lygos. Dirbama ir kitose 
sporto šakose. A. Mažeika 
kalbėjo apie Lietuvą. Daly
vavęs buvęs apskr. pirm. 
Mačiulaitis irgi pasakė kal
bą. Pranešta, kad Kalėdų 
Vyties laida bus šios apskr. 
išleista; joje bus atspaus
dinti apskrities ir visų jos 
kuopų istoriniai aprašymai.

Plačiai svarstyta organi
zacijos stipendijų klausi
mas. Išrinkta stipendijų ko
misija iš A. J. Mažeikos, J. 
Bulevičiaus ir J. Masalskio. 
Apskrities nariai, įdomau
jantys stipendijomis, buvo 
prašomi kreiptis į šią komi
siją.

Vietinė 67 vyčių kuopa iš
kėlė puikias vaišes, po kurių 
sekė šokiai, lietuviškos dai
nos ir žaislai, grojant pui
kiam orkestrui. Visur vy
ravo nepaprastai graži nuo
taika ir visi skirstėsi į na
mus didžiausiu pasitenkini
mu.

Vyčių pramogos
Spalių 22 d. Apreiškimo 

par. salėje įvyko L. Vyčių 
41 kuopos šokiai, kurie pra
ėjo nepaprastai gražiu pasi
sekimu. Gražiai vyčių iš
puošta salė buvo pripildyta 
jaunimu, daugumoje vyčiais, 
atvykusiais iš New Jersey, 
Long Island ir kitų kuopų.

Spalių 29 d. Jersey City 
124 kp. turėjo savo šokius 
vietos parapijos salėje, ku
rie irgi pavyko nepaprastai 
gražiai. Jaunimas linksmi
nosi ir šoko lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius.

Dalyvis.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 868 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.

VINCENZA VARRICHIO 
Bell Vedere Restaurant

161 Rockaway Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3433 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 405 Livonia Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
LEO S. STARR & BENJAMIN GOLDSTEIN 
405 Livonia Avenue, Brooklyn, N. Y.

^NOTICE is hereby given that License No.
RL 4491 has been issued to the undersigned-i 
to sell beer, wine and liquor at retail under 1042 Nostrand Avenue, 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- | --------------1
trol Law at 858 Glenmore Ave., Borough of NOTICE is hereby given that License No. 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed -- - • - . ..
on the premises.

GIOVANNI NAPOLITANO 
Blue Eagle Tavern

858 Glenmore Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby grven that License No. 
RL 6453 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 2243 Kimball St., Borough of 
Brooklyn, County of King*, to be consumed 
on the premises.

GUSTAV HARMS 
Tally Ho Casino

2243 Kimball Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4495 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 959 Gates Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. *

GATES BAR and GRILL, INC.
(Kate Filsinger Exec.)

959 Gates Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2780 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 247 Pennsylvania Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANK MARKIEWICZ
247 Pennsylvania Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 779 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 561-563—5th Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROCCO ROBERT SAVINO 
Alp Tavern

561-563—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 882 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 2423 Avenue U, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETROS COCOROS 
d-b-a Pete Strand’s Tavern

2423 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5334 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 233 Moore Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MURRAY CAFE, INC.
233 Moore Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1096 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 2110 Cortelyou Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY STERN 
d-b-a Henry’s Restaurant and Tavern

2110, Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 875 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 107 Tompkins Ave., and 9C7 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

LOUIS WISCH
107 Tompkins Ave., and 907 Myrtle Ave., 

Brooklyn, N. Y.

RL 6363 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 304 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN TUOHY
304 Court Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6310 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 1593 East New York Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

CANTON TAVERN. INC.
1593 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6024 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 109 Graham Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NIKITA MUCHA
109 Graham Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5333 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 699 Gates Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK HANNON
699 Gates Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6315 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 1120 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
SAM HAIMSON and LOUIS RACKLEFF 

1120 Broadway, Brooklyn, N .Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6958 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 270 Smith Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY WHITE
270 Smith Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7081 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 43 Debevoise Pl., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARAMOUNT RECREATION CENTRE 
43 Debevoise Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1108 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 451 East New York Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

QUARANTA’S RESTAURANT. INC.
451 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2784 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 1296 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AGNES DUNN
1296 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5872 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 1490 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consume! 
on the premises.

LILLIAN O’CONNOR
1490 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5182 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 2770 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALBERT ZANONI
2770 Atlantic Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE .3 hereby given that License No. 
RL 1082 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 252 Third Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CARMELA BORTONO
252 Third Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herebv given that License No.
_ _______

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con-
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NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5875 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 3901 Second Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. —

MARGARET MORGIA
3901 Second Avenue, Brooklyn, N. Y.

IOTICE is hereby given that License No. 
RL 3421 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 88-22 Third Avenue, Borough of 
Brooklyn, County cf Kings, to be consumed 
on the premises.

ERNEST A. WOBBER
88-22 Third Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4444 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 5823—3rd Avenue, Borough of _____ ____ _ _______
Brooklyn, County of Kings, to be consumed RL 4469 has been issued to the undersigned 
on the premises. to sell beer, wine and liquor at retail under

MARTIN BROMMER Section 132A of the Alcoholic Beverage Con-
5823—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y. ' trol Law at 4021-4023 Glenwood Rd., Borough

-------------- I of Brooklyn, County of Kings, to be con- 
NOTICE is hereby given that License No. 1 sumed on the premises.
RL 2757 has been issued to the undersigned | POLLACK and LAURO, INC. 
to sell beer, wine and liquor at retail under . 4021-4023 Glenwood Road, Brooklyn, N. Y. 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- |-------------- --------------
trol Law at 384—5th Avenue, Borough of NOTICE is hereby given that License No. 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed RL 5733 has been issued to the undersigned 
on the premises. to sell beer, wine and liquor at retail under

ROSE D’AMBROSIO I Section 132A of the Alcoholic Beverage Con-
384—5th Avenue, P " 1................................— ■ - - -___________________ i
NOTICE is hereby given that License No.

I RL 1151 has been issued to the undersigned 1 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol I.aw at 3521 Quentin Rd., and 1678 
East 36th St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

BOYLE’S BAR and GRILL, INC 
3521 Quentin Road, and 1678 East 36th St., 

Brooklyn, N. Y.
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AMERIKA

vo išrinktas New Yorko (giai laiką praleido. Gaila, 
miesto tarybos nariu prieš į kad keli valdybos nariai ne- 
20 metų. Įsteigus darbo par-1

NOTICE is hereby given that License No. i NOTICE is hereby given that License No. 
RL6359 has been issued to the undersigned ' RL 1145 has been issued to the undersigned 
T Coll Winn nr»/l — 4- tinzlnM ozill — A- —tl —

LANKĖSI 
PROVINCIJOLAS

Praeitą savaitę mūsų lai
kraščio įstaigoje lankėsi Tė
vų Marijonų Provincijolas, 
kun. J. Jakaitis. Jis viešėjo 
porą dienų pas kun. Balkū- 
ną ir iš ten išvyko į Maria- 
napolio kolegiją.

PAMATYKIME LIETUVĄ!

Grįžę iš Lietuvos pasako
ja apie Lietuvos gamtos 
grožybes, apie nuolat pro
gresuojančią Tėvų Žemę. 
Bet pasakojimai negali pa
tenkinti lakios žmogaus 
vaizduotės ir noro apčiuo- 
piamiau savo akyse susida
ryti vaizdą visos Lietuvos 
įvairių jos vietų, įdomių 
apylinkių, šiomis dienomis 
yra puikiausia proga tai 
turėti. Broliai Kazys ir Me
čys Motuzai sugrįžo netuš
čiomis rankomis iš Lietuvos, 
kurioje jie per daugiau kaip 
vieneris metus lankėsi, važi
nėjo, kropščiai gamindami 
rinkinį įdomiausių paveiks
lų, kurių jie atsivežė net 
penkių valandų rodymui.

Brooklyne Motuzai bus 
dar apie vieną savaitę ir po 
to leisis po plačiąją Ameri
ką, lankydami lietuvių kolo
nijas, kur jie mielai laukia
mi, kaip geriausių apie Lie
tuvą judomų paveikslų ga
mintojai ir rodytojai. Visa 
Lietuvos spauda, be išim
ties, Motuzų paveikslus la
bai šiltai priėmė ir įvertino, 
pažymėdama, kad ir Lietu
vos žmonės dar nebuvo ma
tę tokių gražių savo šalies 
judomų paveikslų. Tai ge
riausias liudijimas, kokios 
vertės yra Motuzų atvežti 
judomi paveikslai.

, Brooklyn© lietuviams la
bai gera proga pamatyti 
šiuos reikšmingus paveiks
lus šiuos du vakarus: sek
madienį, lapkričio 6 d., 7:30 
vai. vak. šv. Jurgio par. sa
lėje, 207 York St. ir pirma
dienį, lapkričio 7 d., 8 vai. 
vak. Apreiškimo par. salėje, 
No. 5 ir Havemeyer gatvių 
kampas. Bilietai tik po 35 
c., vaikams 15 c.

Visi lietuviai kviečiami 
pamatyti šiuos įdomiuosiuc 
gražiosios Lietuvos paveiks
lus.

riaus vietai (Lehman ir 
Dewey), buvęs gubernator. 
Smith ir kiti įžmūs asme
nys. „Tame amendmente yra 
svarbus katalikams punk
tas, kurs leidžia privatinėms 
mokykloms gauti valstybės 
pašalpą, todėl už šį amend- 
mentą (No. 1) verta balsuo
ti YES. Labai svarbus vi
siems darbo žmonėms prie
das 6-tas, kurs nustato ir 
apsaugo darbininkų teises. 
Už šį priedą visi balsuokite 
YES. Taigi, pasisakome už 
Pirmą ir šeštą amendmen
ts. Be to, manome, kad ir 
8-tas amendmentas turėtų 
būti priimtas.

PAMALDOS UŽ ŽUVUSIUS 
LIETUVIUS KARIUS

Lapkričio mėn. 11 d., paliau
bų paskelbimo sukakties 
proga, Dariaus-Girėno pos
tas Nr. 1 užprašė mišias už 
žuvusius pasauliniame kare 
lietuvius karius. Mišias at
laikys kun. Laurynaitis An
gelų Karalienės par. bažny
čioje 10 vai. ryto. Mišių me
tu bažnyčioje bus papuoš
tas grabas, prie kurio sto
vės uniformuoti posto sar
gybiniai su vėliavomis. Pra
šoma galinčiųjų dalyvauti 
toje susikaupimo ir maldos 
valandoje už žuvusius lietu
vius karius.

D.-G. Postas Nr. 1.

DEMOKRATŲ PIETŪS

KAIP BALSUOTI?

tiją, Vladeck įstojo į ją ir 
buvo vienas jos veikliausių 
narių.

Spalių 31 d. Roosevelt 
viešbutyje įvyko pietūs gu
bernatoriui Lehman pagerb
ti. Pietus ruošė naturalizuo- 
tų piliečių draugija; juose 
dalyvavo įvairių tautų laik
raščių atstovai. Dalyvavo ir 
keli lietuviai. Demokratų 
partijos komitete gub. Leh
man remti lietuvių grupei 
•vadovauja adv. A. Vencius.

NEUŽMIRŠKIME!

AMERIKOS bičiuliai pra
šomi neužmiršti, kad šių 
metų gruodžio 4 d. minėsi
me savo laikraščio penkerių 
metų sukaktį. Tą dieną Ap
reiškimo par. auditoriume 
įvyks Jubiliejinė Vakarienė, 
kurios bilietai jau platina
mi. Prašoma iš anksto bilie
tus įsigyti pa» įvairius drau
gijų veikėjus ir AMERI
KOS administracijoje.

MOTERYS NAŠLĖS
VEIKIA

pnsidėio, o buvo žadėję.

Vyčių vaikinai susitarę 
nešioti vienodos spalvos 
švarkus. Kitą savaitę jau 
bus viešai pasirodyta; švar
kuose bus įsiūtas vyčių žen
klelis.

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 951 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRIENDLY BAR & GRILL, INC.
951 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1017 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 821—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATT MASLANKA
d-b-a Wonder Bar & Grill & Rest. 

821—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
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MIRĖ TARYBOS NARYS

Spalių 30 d. nuo širdies 
ligos smūgio mirė New Yor
ko miesto tarybos narys B. 
Charney Vladek, žydų vieno 
laikraščio vedėjas. Jis buvo 
kilęs iš Rusijos, atvykęs į 
šią šalį 1908 m. Jaunystėje 
buvo veiklus rusų revoliu
cionierius, sėdėjęs kelis me
tus kalėjime. Amerikoje 
ėmėsi mokslo ir veikliai da
lyvavo socialistų partijoje, 
kurios sąrašu du kartus bu-

BROOKLYNO LIETUVIAI BALSUOKITE UŽ 
AMERIKOS DARBO PARTIJOS KANDIDATUS
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Herbert H. Lehman
Charles Polletti
Robert Wagner
James Mead

tįsia žinių iš14 
AMERKO®

W *-■'

*5 Louis Waldman 
Dorothy Bellanca 
Bernard Reswick 
Dving €. Velson 
August Claessens

Į New Yorko Stato Gubernatorius
Į New Yorko Stato Lieut. Governor
Į Jungtinių Valstybių Senatą
Į Jungtinių Valstybių Senatą

Kings County Kandidatai
Į Kings County Teisėjus
Į Kongresmenus nuo 8to Distrikto
Į Kongresmenus nuo 7to Distrikto
Į N. Y. Stato Senatą nuo lito Distr.
Į Assemblymenus nuo 14to Distr.

V; i'.'. '" ■

Šv. Monikos moterų naš
lių draugija dar jaunutė, 
bet smarkiai veikia. Spalių 
25 d. Apreiškimo par. salėje 
paruošė arbatėlės vakarą su 
skaniais našlių pagamintais 
užkandžiais, žmonių buvo 
gausingai prisirinkę. Kal
bas pasakė kleb. kun. Pa
kalnis, Amerikos redakto
rius ir p. Stagniūnienė. Va
karą gražiai įvairino jau
nuoliai A. Vaitekūnas ir V. 
Kriaučiūnas, už ką draugija 
taria didelį ačiū.

Penktadienį, lapkričio 4 
d., 8:30 vai. vak. draugija 
turės savo mėnesinį susirin
kimą. Yra svarbių reikalų. 
Kviečiame visas nares . gau
singai atsilankyti ir atsives
ti naujų narių. R. K.

Skaitykit AMERIKĄ — 
rasite naujausias žinias iš 
mūsų veiklos. Vietinis.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6018 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 1650 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM DITALIA
1650 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

PRAKALBOS

Lietuvių namų savininkų 
org-ja rengia prakalbas šį 
penktadienį, lapkričio 4 d., 
7:30 vai. vak., Apreiškimo 
par. salėje. Įžanga — dykai.

Adv. Kl. Voketaitis aiš
kins valstybės konstitucijai 
paruoštus priedus, kuriuos 
piliečiai šio mėn. 8 d. turės 
užtvirtinti arba atmesti, šio
se prakalbose bus gera pro
ga susipažinti su konstitu
ciniais priedais ir nusistaty
ti, kaip už juos balsuoti.

Bus ir daugiau gerų kal
bėtojų, kurių tarpe ir keli 
partijų kandidatai. Šios pra
kalbos labai įdomios ir nau
dingos namų savininkams, 
bet sykiu yra kviečiami at
silankyti ir visi kiti lietu
viai. Komisija.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju myli
moms draugėms, surengu
sioms mano namuose spalių 
18 d., jau 15 metų sergan
čiai mano dukrelei sukaktį 
paminėti. Dėkoju p.p. Meš- 
kienei, Morkūnienei, Juočie- 
nei ir visoms kitoms, kurios 
tik prisidėjo šiame kilnia
me reikale, už aukas ir atsi
lankymą.

Visų jūsų kilnūs sumany
mai mudvi taip sujaudino, 
kad mes neturėjom žodžių 
jums tinkamai padėkoti. Lai 
gerasis Dievulis užlaiko jus 
sveikas ir gyvas ilgiems me
tams.

Marcelė Adomaitienė ir 
dukrelė Julytė.

GREAT NECK, L. I.

Šį pirmadienį, lapkr. 7 d., 
7:30 vai. vak., šaukiamas 
Federacijos susirinkimas, 
kuriame tikimės turėti kun. 
J. Balkūną. Jis pakalbės 
mums apie labai svarbius 
reikalus. Į praeitą susirinki
mą irgi buvo atvykęs vienas 
Maspetho kunigas, bet jis 
čia buvo suklaidintas prane
šimu, kad susirinkimas neį
vyksiąs.

Lapkričio 12 d., šeštadie
nį, Munsey Park salėje bus 
vyčių kuopos balius — šo
kiai. Kviečiam jaunimą iš 
visos apylinkės atsilankyti. 
Vietinė kuopa parūpins nak
vynes tiems, kurie bus iš to
liau atvykę ir norės nakvoti.

Praeitą savaitę vyčiai tu
rėjo mėgėjų vakarą. Atsi
lankė 35 jaunuoliai ir sma-

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Maspetho čigonai gruo
džio 1 d. turės kraustytis iš 
dabar užimamų vietų. Da
bar ten pievose gyvena apie 
50 čigonų šeimynų.

Italas Bono sumanė pasi
juokti iš žydų ir Amerikos 
laisvės. Jis atspausdino ma
žus lapelius, pašto ženklelių 
didumo ir lipinėjo prie stul
pų, bet suimtas ir gaus ke
lis mėnesius pailsėti ir pa
dirbėti miesto naudai.

Buvęs uraganas New Yor
ko Fire Island beveik visai 
nušlavė nuo žemės pavir
šiaus. Dabar miestas pla
nuoja viską atstatyti. Visas 
darbas atsieis apie $9,250,- 
000. Manoma gauti ir iš fe
deralinės valdžios pašalpą.

Mayoras La Guardia pa
skyrė adv. J. H. Choate iš
tirti pieno kainos pakėlimą 
mieste.

Iš Camden, N. J. praneša
ma, kad ten suareštuoti 
Žane Vaitkus ir St. Para- 
džiūnas, apkaltinti skleidi
me netikrų pinigų.

Italas D. Savarola, 1040 
Herkimer St., Brooklyne, 
važinėdavo gatvėmis ir rink
davo gelžgalius. Kadangi to
kie „kolektoriai” turi veži
me pritaisę skambalą, tai 
Savarola prikabino net tris 
skambalus. Gyventojai pasi
skundė policijai, kad Sava
rola su savo skambinimais 
neduoda jiems ramybės. 
Policija paprašė jį pas tei
sėją ir šis turėjo užsimokėti 
2 dol. bausmės ir palikti sa
vo vežime tik vieną skamba
lą.

Planuojama Fort Greene, 
Brooklyne, pastatyti tam 
tikrą paminklą 1812 metų 
revoliucijos karžygiams. Tas 
reikalas jau pasiekė Wa- 
shingtoną ir ten planuoja
ma tą klausimą svarstyti 
būsimame Kongrese.

Oyster Bay savivaldybė ir 
piliečiai nutarė sumažinti 
nejudamo turto mokesčius.

HAVEMEYER 8-0259
'RALPH KRUCH :

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue

MĄSPETH. N. Y--- • -

LICENSESBEER, WINES & LIQUUORS
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2683 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 427 Wilson Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANCES VAIVADA
•127 Wilson Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW2.57 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
nt 755—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BENITA TAMELIS
755—3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2768 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 5302—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

YETTA GROSSMAN 
Old Reliable Cafe

5302—3rd Ave., Brooklyn, N. Y. 1

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2636 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 1193 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM H. WENDLAND 
1193 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1118 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 4304 Avenue D, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RUPERT KINZELMANN
4304 Avenue D Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1116 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 371 Johnson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK MARTIN
371 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1143 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 657 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GERHARD BOHLSEN 
George’s Restaurant

657 Broadway, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2656 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 575 Johnson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SCHAEFER
575 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6061 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 64 Meseroie Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FLORENCE BRODERICK
64 Meseroie Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6047 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 1155—57 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LANTERN BAR & GRILL, INC. 
1155—57 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

261 Fifth

' County of Kings, to 
premises.

JOSEPH
1060 B’way

Y.

is hereby given that License No.

the premises.
DAVID FRIEDMAN 

New Deal Bar and Grill 
Avenue, Brooklyn, N.

CANEPA
Brooklyn, N. Y.

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 99—5th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PATRICK J. MURPHY 
(Murph’s Bar and Grill)

99—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that license No. 
RL 916 has been issued to the undersigned 
o sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1506 Neck Road, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PATRICK SOLAN 
d-b-a Ocean Tavern

1506 Neck Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3426 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 808-820 Jamaica Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN WEISMANTEL 
808-820 Jamaica Avenue, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2807 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 261 Fifth Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on

NOTICE
RL 6712 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 221 Wyckoff Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

I HENRY A. BRODMAN
I 221 Wyckoff Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L56 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec- 

. tion 132A of the Alcoholic Beverage Control 
I Law at 1060 B’way, Borough of Brooklyn, 
, County of Kings, to be consumed off the

I NOTICE is hereby given that License No. 
| L1503 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7721—Third Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

j SHORE ROAD LIQUOR STORE, INC.
I 7721—Third Ave., Brooklyn, N. Y.

, NOTICE is hereby given that License No. 
ICL121 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under

i Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
, trol law at Bedford Ave., cor. Dean St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

UNITY CLUB OF BROOKLYN, Inc. 
Bedford Ave., cor. Dean St., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1058 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 39 Graham Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHARLES BROWN
39 Graham Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is. hereby given that License No. 
RL 944 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 161—5 th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MICHAEL J. MITCHELL 
(Lincoln Tavern)

161—5th Avenue, ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 934 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 156—7th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

THOMAS ROACHE
Avenue, Brooklyn, N. Y.156—7th

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE 
RL 1104 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 315 Flatbush Avenue, 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.
DANIEL MORIARTY and JAMES

(d-b-a Moriarty and Reilly Tavern) 
315 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y.

Borough 
be con-

REILLY

NOTICE is hereby given that License No. 
RL*-4475 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 344 Marcy Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

BENJAMIN HANERFELD 
(Armory Tavern)

344 Marcy Avenue, Brooklyn, N. Y.

IŠNUOMOJAMAS
kambarys vienam arba 
dviem asmenim. Graži gy
venamoji vieta. Susisieki
mas patogus. Kreiptis į:

Amerikos Administracija 
423 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

PARDUODAMAS
3-jų šeimų mūrinis namas, 
17 kambarių, 3 maudynės ir 
apšildymo sistema geram 
stovyje. Kaina $9,000. Mort- 
gičiaus $4,500 ir įmokėti 
reikia $4,500. Kreiptis į:

Kroder, 499 Ridgewood 
Ave., Brooklyn, N. Y. Tele
fonas: APlegate 7-8127.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB10896 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 112A 
Nassau Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ROSE LEVINE 
Roseland Dairies

112A Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW262 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 47 Atlantic Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

JOSE ARAZOSA
47 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW335 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 299—5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GASPARE PONZO
299—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW294 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 128 No. 10 St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

128 No.
MARGARET HERAGHTY
10 St., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE i_______  ___________ _
RW237 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1145 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL FRADIN
1145 Broadway, Brooklyn, N. Y.

*•----------------- - ---------------------------------- -------

NOTICE is hereby given that License No. 
RW263 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 12 Carlton Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK TECHET
(Midwood Restaurant)

12 Carlton Ave., Brooklyn, N. Y.

Notice ir hereby given that License 
No. CW 00008 has been issued to the under
signed to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 386 Troutman St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LIBERAL CIVIC CLUB 
386 Troutman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE to hereby given that License No. 
RW 259 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 170 Avenue T, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GIOVANNI PIZZUTO 
and

BASILIO IMBURGIA
170 Avenue T Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW829 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1053 Flushing Avenue, Borough, of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SYLVESTER BUONAROTTI, Sr. 
Tonyls Bar & Grill

1053 Flushing Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RW261 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1833—35 Douglas Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROUMANIAN PEASANT, INC. 
1833—35 Douglas St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW232 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1148 Myrtle Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

FRANK & THERESA KUHNERT 
1148 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW241 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 31 Greenpoint Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN MIECZNIKOWSKI
31 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW352 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4105 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE H. POHMER 
“George’s Log Cabin’’

4105 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6794 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 148 Grattan St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN JUREVICH
148 Grattan St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1144 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 899 Franklin Ave & 980 Carroll 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

CHARLES G. ANAGNOS 
d-b-a College Rest. Bar & Grill 
Franklin Ave.,
Carroll Ave., Brooklyn, N. Y.

899
980

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2699 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 & Rest.) 

687—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6396 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 617—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HAMILTON INN, Inc.
617—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

•Skaityk ir platink savo 
laikraštį AMERIKĄ.

LIETUVOS-AMERIKOS IMPORTO
IR EKSPORTO BENDROVE

Importuoja ir parduoda Lietuviškus Maisto B-vės 
Konservuotus kumpius ir Picnic hams didelėse ir 
mažose skardinėse, rūkytus kumpius, rūkytą beko
ną, luncheon meat, raugintus agurkus ir kepeninį 
paštetą (Liver Paste).

Užsakymai priimami nemažesniems kiekiams 
kaip 5 dėžės.

LITHUANIAN-AMERICAN 
IMPORT & EXPORT CORPORATION

157 Chambers Street, New York.
Tel. REctor 2-2786

jTel. EVergreen 7-4335 Telefonas: STagg 2-4409

STEPHEN AROMISK1S
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto jas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamuotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat' Apreiškimo bažnyčia)

Duodu automobilius vestuvėms.

krikštynoms ir visokiems

pasivažinėjimams.

STagp 2-5043 Notary Public
EVergreen 8-9770

•

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

M. P. BALLAS JOSEPH GARSZVA
JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas
Graborius ir Balsamuotojas Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

660 Grand St. Brooklyn, N.Y. [
231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

■< ======1==^

337 Union Av., Brooklyn, N.Y
Namus tas pats, tiktai miesto pa 

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.



Lapkričio 4 d., 1938 m.

VAKARIENE BANKETAS
^sukaktis, 
jį'jfflt norai! 
lį vienodi 
įjjįą bėdos, 
flop pirmenybė, 
^'iššnekėjo.ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS

Auksiniam Jubiliejui Paminėti
Sekmadienį, Lapkričio - Nov. 13 d., 1038

GRAND PARADISE SALEJE.

Seniausia šios kolonijos lietuvių parapija, sulaukusi 
garbingo 50-ties metų Jubiliejaus, gali didžiuotis nu
veiktais per tą laikotarpį darbais Dievui ir Tėvynei. Bet 
ne vien turi džiaugtis šios parapijos lietuviai parapijie
čiai. Šis įvykis turi rasti nuoširdaus pritarimo kiekvie
no lietuvio kataliko širdyje. Taigi, visi esate kviečiami 
dalyvauti šiose iškilmėse ir džiaugtis pasiektais laimė
jimais.

BILIETAI $2.50 ASMENIUI. Bilietų galima gauti 
pas visus parapijos veikėjus, klebonijoje ir Amerikos 
administracijoje.

Grand ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.
<010101010.

SVARBUS SUSIRINKIMAS

Šį pirmadienį, lapkričio 7 
d., 7:30 vai. vak., Apreiški
mo par. mokyklos patalpose 
įvyks AMERIKOS penkme
čiui paminėti komiteto svar
bus posėdis, į kurį prašomi 
atvykti visi draugijų išrink
ti atstovai. Pasitarsime įvai
riais mūsų laikraščio sukak
ties minėjimo reikalais. Vi
sų išrinktų atstovų dalyva
vimas labai pageidaujamas.

rusius parapijiečius.
Gruodžio 11 d. 9 vai. ryte 

visų parapijiečių komunija.

Amžino Rožančiaus drau
gija žengia pirmyn. Nu
trauktas paveikslas parapi
jos jubiliejaus knygai.

Reikia paminėti, kad pa
rapijoje susiorganizavo jau
nuolių, abiejų lyčių, kadetai 
ir daro karines pratybas 
parapijos salėje.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS
PARAPIJOS

Parapijos auksiniam jubi
liejui paminėti vakarienė į- 
vyks lapkričio 13 d. Beliko 
tik savaitė. Bilietai vakarie
nei gerai platinami ir mano
ma, kad didžioji Grand Pa
radise salė bus pilnutėlė 
svečių. Vakarienėje tikimasi 
turėti įžymių dainininkų ir 
kalbėtojų. Šokiai prie gero 
orkestro duos jaunimui daug 
malonumo. Vakarienė prasi
dės 6 vai. vakare, šokiai nuo 
9 vai. vak.

Su vakariene parapijoje 
prasideda ištisa eilė paminė
tinų įvykių:

Lapkričio 14 d. misijos, 
kurias ves kun. Bonaventū
ra Pauliukas, dominikonas. 
Misijos tęsis dvi savaites.

Lapkričio 27 d. 11 vai. ry
to bus iškilmingos mišios, 
kuriose dalyvaus J. E. vys
kupas Thomas E. Molloy. Po 
pamaldų bus dirmavonė ir 
vyskupo pamokslas.

Gruodžio 4 d. 11 vai. ryto 
bus iškilmingos mišios už 
gyvus parapijiečius.

Gruodžio 10 d. 11 vai. ry
to iškilmingos mišios už mi-

Šv. Vardo dr-jos 
pavyko. Nors žmonių 
daugiausia buvo, bet 
ėjo net braškėdamos. Dr-jos
bičiuliai visuomet atsilanko 
į jų parengimus, nes žino, 
kad jie bus patenkinti.

balius 
ir ne- 
silkės

Moterų Sąjungos 24 kp. 
mėnesinis susirinkimas į- 
vyks lapkričio 7 d., 8 vai. 
vak. parapijos salėje.

Susirinkimas bus labai 
svarbus ir įdomus, nes turė
sime viešnią kalbėtoją, kuri 
papasakos savo įspūdžius iš 
Lietuvos. Po susirinkimo į- 
vyks šeimyninė arbatėlė.

Visos narės kviečiamos 
dalyvauti. Rašt.

MASPETHO INIOS

Pradeda krepšinio sezoną
Lietuvių krepšinio koman

da pradeda savo sezoną lap
kričio 4 d. vakare, Klasčiaus 
salėje. Žais su Policemen’s 
League. Žaidimai įvyks 
kiekvieno penktadienio va
karą toje pat vietoje. Kiek
vieną kartą bus ir šokiai. 
Komanda susideda iš tų pa
čių vaikinų, kaip ir pernai. 
Ji stipri ir vėl kovos dėl

LIETUVIŠKAME MONOPOLY
Naujanybe

PHILADELPHIA RYE, 4 metų bonded degtinė, 
100 proof, kurios kaina buvo kvortai $3.39, dabar 
$2.49 kv., $1.29 pt. ir 68c puspt.

TWO NATURALS, Kentucky bourbon, Glenmore 
distilerio degtinė, 90 proof, metų senumo, nustaty
ta kaina kv. $1.84, mes parduodame pilną kvortą už
$1.45, o 3 KVORTAS UŽ $4.00^

t

TAIPGI TŪKSTANČIAI KITOKIŲ DEGTINIŲ, 
KONIAKŲ, SCOTCH IR VYNO.

Republic Liquor Store
415-417 Reap St. (arti Grand St.), Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-2089 Lic L72

Long Island čempijonato. klausė prie Moterų S-gos 
Paremkime feavo lietuvišką 29 kp. Kilus iš Skirsnemu- 

|nės parapijos, Vensloviškių 
kaimo, Raseinių apskr.

komandą.
I

Šv. Vardo vyrų vakaras
Lapkr. 6 d. 8 vai. vak. pa

rapijos salėje šv. Vardo dr- 
ja ruošia prakalbas su už
kandžiais. Įžanga nemoka
ma. Visi vyrai kviečiami at
silankyti. Bus svečias kalbė
tojas. Tai vyrų vakaras vy
riškai pasirodyti. Kalbės, 
kun. B. Pauliukas, O.P.

Choras slysta
Kaip „Slidžiuoju keliu” 

galima eiti, parodys choras 
lapkr. 13 d. 6 vai. vakare. 
Ateikite į parapijos salę ir 
pamatykite komediją, kaip 
choras slysta. Paremkite 
chorą. Bus ir šokiai.

Žinutės
— Tretininkės AMERI

KAI paremti nutarė nupirk
ti vieną šėrą. Tretininkų 
valdyba pasiliko ta pati, tik 
vietoj mirusio sekretoriaus 
K. Brusoko išrinkta Pr. 
Ražickienė. Ligonių lanky
toja bus O. Balkūnienė.

— Maspethan atvyko dar 
dvi vienuolės pranciškonės. 
Dabar mokykla bus vedama 
5 dienas savaitėje. Pranciš
konių vienuolyno adresas: 
6934 — 53 Avė.

— Maspethe porą dienų 
svečiavosi Tėvų Marijonų 
provincijolas kun. J. Jakai
tis, kuris išvyko į Kolegijos 
Rėmėjų seimą, Marianapo- 
lin.

— Rožančiaus dr-jos mė
nesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, lapkr. 6 d. tuoj 
po mišparų 4:30 vai.

MIRĖ PR. BRIGAITIENĖ

Spalių 31 d. savo namuo
se, 110 W. Merrick Road, 
Bellmore, L. L, mirė Pran
ciška Brigaitienė. Buvo pa
šarvota A. J. Valantiejaus 
koplyčioje, 54-41 — 71 St., 
Maspethe.

Dideliame nuliūdime liko: 
vyras Bonifacas; sūnus Jo
nas, policininkas, vedęs; 
duktė Marijona Krasnienė, 
anūkai Pilypas ir Edvardas, 
anūkės Florencija, Julijona 
ir Marytė; sesers sūnus An
tanas Mileris, kurį atsikvie
tė iš Lietuvos prieš 5 me
tus; broliai Jonas ir Pran
ciškus Sakalai, sesutės Ona 
Erizelienė ir Veronika Mile
rienė. Laidotuvės buvo lap
kričio 3 d. iš Atsimainymo 
par. bažnyčios į šv. Jono ka
pines.

A. a. Pranciška buvo išti
kima katalikė, ilgus metus 
priklausė Rožančiaus ir Tre
tininkų dr-jose, seniau pri-

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Misijos
Šią savaitę mūsų parapi

joje nepaprastu pasisekimu 
vedamos misijos. Pamoksli- 

I ninkas kun. Pauliukas žavė- 
te žavi visus klausytojus, 

■kurie gausingai lankosi.

Sąjungiečių veikla
I

Sąjungiečių kuopos veikė
ja M. Kučinskienė yra labai 
pamilusi savaitraštį AME
RIKĄ; ne tik pati prenume
ruoja, bet yra užrašiusi ir 
savo draugėms Reading, Pa. 
Per sąjungiečių vakarą ji 
padovanojo gražų daiktą iš-

laimėjimui AMERIKOS nau
dai. Daugiau tokių susipra
tusių veikėjų!

Šį sekmadienį, 4 vai. po
piet bus sąjungiečių susirin
kimas. Visos narės prašo
mos atsilankyti.

Serga M. Ignatavičienė; 
linkime jai ko veikiausiai 
pasveikti.

. Obuolių balius bus lapkri
čio 13 d. Kviečiam visus 
skaitytojus atvykti.

VYRŲ SUSIRINKIMAS

Šį šeštadienį, lapkr. 5 d. 
tuoj po vakarinių pamaldų 
įvyks šv. Vardo vyrų dr-jos 
susirinkimas. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Bus už
kandžių. Tam reikalui yra 
aukojęs P. Šalinskas.

Valdyba.

Pamatykime Lietuvą
SEKMADIENĮ,

Lapkričio - Nov. 6 d.
ŠV. JURGIO PARAPIJOS 

SALĖJE
207 York Street, 
Brooklyn, N. Y. 
7:30 vai. vakare

PIRMADIENĮ,

Lapkričio ■ Nov. 7 d.
APREIŠKIMO 

PARAPIJOS SALĖJE 
No. 5th ir Havemeyer Sts. 

Brooklyn, N. Y.
8 vai. vakareBroliai Motuzai

Rodo 100% spalvotoje filmoje ir garsais

jį sekmadienį, M 
I b i, M6"1'?“.'

LlWwiieivijoje, ta 
aoistyviausių oi

I /jotį branduolių, pade 
Storiams būti ištik 
jitalikybei ir Lietuvy' 
Džiaugdamiesi drauj 

jįįilieją mininčiais A 
Karalienės parapijieči 
įf vadais, nuoširdžiai

rupijos išlaikymo dj 
t

—*

MIRĖ Atsiminkite, kad Lietuvių 
R. K. Susivienyme galima 
apdrausti savo gyvybę ir 
sveikatą, Neatidėkite ryto
jui.

Adomas Barkauskas, 80 
metų, gyv. 69 So. 4 St., mi
rė spalių 27 d. Palaidotas 
spalių 31 d. iš Angelų Ka
ralienės par. bažnyčios į šv. 
Trejybės kapines. Laidotu
vėse patarnavo grab. J. 
Garšva.

Praeitą savaitę išvyko 
Romon kardinolas Munde
lein. New Yorke į laivą pa
lydėjo jį apie 3,000 asmenų. 
J. E. išvyko Romon Motinos 
Cabrini palaimintųjų skai- 
čiun paskyrimo iškilmėms.

* 1
Lietuviai, nelaukite, kada 

jums kokia nelaimė atsitiks, j

----------------------- :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

VALANDOS: 
8—10 ryt® 
1—2 P. P. 
6—8 vak.

Šventadieniais eusltarui 
Tel.: EVergreen 8-9229

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
1)14 FOSTER AVENUE

VALANDOS: 
1—2 P. P. 
6—8 vak 
Ir pagal autartj 

Tel.: MAnafleld 6-878?

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS;
9—12 ryte
1— 8 vak.

Penktadlenlala uždaryta
Tel.: EVergreen 7-9108

1 Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

20 mt. Lietuvos Nepriklausomybės
Pirmoji dalis

Klaipėdos atvadavimo sukaktuvės, Vasario 16 d. šven
tė, Kovo 19 d. vaizdai, Greitoji automotrisa, Iškilmės Ka
ro Mokykloj, A. a. prof. Leono laidotuvės, Kariuomenės ir' 
visuomenės šventė, Pradžios mokyklų šventė, Amerikos 
lietuviai atvyksta, Pavasarininkų Kongresas, Tarptautinė 
regata Klaipėdoj ir kt.

Metai Lietuvoje
Pirmoji dalis 

PAVASARIO RŪPESČIAI
Laukai ir sodai, Sapnas žydinčiam sode, šienapiūtė Ne

vėžio lankose, Devintinės Raseiniuose, Turgus Plungėj, 
Studentiška gegužinė.

VASAROS DARBAI
Trumpi gamtos, ūkio darbų ir žmonių vaizdeliai: po Su

valkiją, Šiaurės Lietuvą, Žemaitiją, Klaipėdos Kraštą, 
Kauni ją ir Rytų Lietuvą.

Jeigu broliai Motuzai pereitą kartą su filmą „LIETUVA 
KALBA” Jūsų neapvylė, tai šį kartą dar labiau patenkins.

2y2 valandos rodymo. 100% spalvom su garsais (gra
žiom melodijom, dainom ir maršais — autentiškais gar
sais !).

Amerikos lietuvių dovanotas Laisvės Varpas, šiais 20- 
tais Jubiliejaus Metais skambėjęs per Nepriklausomybės 
Šventę Vasario 16 d., prabils iš ekrano.

Tėvai, neužmirškite savo jaunimo ir atsiveskite pama
tyti šiandieninę Lietuvą ir jos jaunimą, žaidimuose, spor
te ir gyvenime.

Įžanga: suaugusiems 35 c., vaikams 15 c.

Tel. EVergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Inc.

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA - ŽMOGAUS SVEIKATA 

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tikrą Lietuvišką
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, kelksus 

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

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

Tel. EVergreen 4-7142SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

bravorų Parengimams priimami užsakymai. Krelpkltfia:

J. GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y J

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

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

Lenkų Kurjer Po 
iiikrastis nesigėdi j 
ipe tariamus lenkų ] 
ėjimus Lietuvoje ir 
iiLietuvos lenkų ir Vi 
inšto lietuvių tautinę 
į Laikraštis nurodi 
Jjetuvos lenkai maži 
įm turi turėti 
hip Vilniaus krašto 

įnai”.
I Sunku ką nors ir pa 
k tokio lenkų akiplė 
po. Vilniaus krašto 
mis paliktos tik di 
fc mokyklos ir viei 
tapyta gimnazija, č 

Įjos uždarytos, spauda 
Įprastai suvaržyta, dr 
tartai sukonfiskuoti 
kokias gi teises V 
krašto lietuviai turi?

Į Anglijos darbo j 
įtakingas dienraštis 
Herald paskelbė st 

įkuriame svarstomi 
w reikalai. Laikraš. 
rodo, kad Anglija tm 
jau išsiaiškinti, ar K1 
įu svarbi; jei taip, tai 

pja turinti pradėti 
po reikalu.
j Ir darbieciai tokie p? 
pi, kaip premjero C 
prlaino konservatoriai 
tai tik to, kas An 
prbu. Jiems visai ne 
p Klaipėda yra Liet 
raštingumo pamatas, 
ui vienintelis Lietuvoj 
■imas j jūrą. Darbieciai 
i atstovauja kairiesi 

sluoksniams, kurie 
$ komunistų filosoi 
lėti; rūpėti mažųjų ta 
tanas. Bet taip nėra. I 
amo tikrovė nuožn 
dija,kad tik savoje 
įgalima pasikliauti. S 
lieji, nežiūrint kok: 
togijos — jokia paran

[Winje lenkai suren;
Lietu?pešimus apie 

fejo Lietuvoje
I įžymūs pareigūnai. Al 
Ri palankiai papasako. 
J Lietuvos ekonomir 
ft, ypač teigiamai pas 
tylami apie valdininkui 
Nešimuose labai misi 
įta dėl Lietuvos lenki 
^taikos, kuri esanti len 
tautos tragiška nelaimi 

j*są jokių vilčių tai ne 
Rikai prašalinti.
ftiaus oficialūs ponai 
k apie Lietuvos lenkų 
įtaiką, bet nė žodeliu 
limena apie savo vals- 

lenkų nesantaikas. 
tik įvyko jų seimo

= «mai, kuriuos griežtai 
*°tavo opozicija. Ar tai 
^ikos ženklas?

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS ŠALINSKAS) 

GRABORIUS IR BALSAM UOTO J AS
Graži, modemiška Šarvojimui koplycūa Ir poilsiui gražūs kambariai duodama

■josios Romuvos žur
nemokamai. Samdo automobilius įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos 11’’ praneša nesmagią Zl' 
84-0? Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

(Prie FOREST PARKWAY)
T girtavimo srityje tarp 
putą Lietuva užimanti 

vietą. Prieš Didįjį


