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Šį sekmadieni, lapkričio 
13 d., Angelų Karalienės pa
rapija Brooklyne mini savo 
gyvavimo 50 metų sukaktį. 
Tai viena seniausių parapi
jų lietuvių išeivijoje, tai vie
nas ankstyviausių organi
zuotų branduolių, padėjusių 
lietuviams būti ištikimais 
Katalikybei ir Lietuvybei.

Džiaugdamiesi drauge su 
jubiliejų mininčiais Angelų 
Karalienės parapijiečiais ir 
jų vadais,' nuoširdžiai svei
kiname ir linkime ištvermės 
parapijos išlaikymo darbuo
se.

Lenkų Kurjer Poranny 
laikraštis nesigėdi rašyti 
apie tariamus lenkų perse
kiojimus Lietuvoje ir lygin
ti Lietuvos lenkų ir Vilniaus 
krašto lietuvių tautinę būk
lę. Laikraštis nurodo, kad 
„Lietuvos lenkai mažų ma
žiausia turi turėti teisių, 
kaip Vilniaus krašto lietu
viai”.

Sunku ką nors ir pasakyti 
dėl tokio lenkų akiplėšišku
mo. Vilniaus krašto lietu
viams paliktos tik dvi pra
džios mokyklos ir viena ap
karpyta gimnazija, draugi
jos uždarytos, spauda nepa
prastai suvaržyta, draugijų 
turtai sukonfiskuoti, tad 
kokias gi teises Vilniaus 
krašto lietuviai turi?

Anglijos darbo partijos 
įtakingas dienraštis Daily 
Herald paskelbė straipsnį, 
kuriame svarstomi Klaipė
dos reikalai. Laikraštis nu
rodo, kad Anglija turi tuo
jau išsiaiškinti, ar Klaipėda 
jai svarbi; jei taip, tai Ang
lija turinti pradėti veikti 
tuo reikalu.

Ir darbiečiai tokie pat an
glai, kaip premjero Cham- 
berlaino konservatoriai: jie 
žiūri tik to, kas Anglijai 
svarbu. Jiems visai nerūpi, 
kad Klaipėda yra Lietuvos 
gyvastingumo pamatas, kad 
tai vienintelis Lietuvos iš
ėjimas į jūrą. Darbiečiai ne
va atstovauja kairiesiems 
anglų sluoksniams, kuriems, 
pagal komunistų filosofiją, 
turėtų rūpėti mažųjų tautų 
likimas. Bet taip nėra. Gy
venimo tikrovė nuožmiai 
liudija, kad tik savo jėgo
mis galima pasikliauti. Sve
timieji, nežiūrint kokios 
ideologijos — jokia parama.

Vilniuje lenkai surengė 
pranešimus apie Lietuvą. 
Kalbėjo Lietuvoje lankęsi 
du įžymūs pareigūnai. Abu 
labai palankiai papasakojo 
apie Lietuvos ekonominę 
būklę, ypač teigiamai pasi
sakydami apie valdininkus. 
Pranešimuose labai nusi
skųsta dėl Lietuvos lenkų 
nesantaikos, kuri esanti len
kų tautos tragiška nelaimė 
ir nesą jokių vilčių tai ne
santaikai prašalinti.

Vilniaus oficialūs ponai 
kalba apie Lietuvos lenkų 
nesantaiką, bet nė žodeliu 
neužsimena apie savo vals
tybės lenkų nesantaikas. 
Juk ką tik įvyko jų seimo 
rinkimai, kuriuos griežtai 
boikotavo opozicija. Ar tai 
santaikos ženklas?

Naujosios Romuvos žur
nalas praneša nesmagią ži
nią: girtavimo srityje tarp 

e visų tautų Lietuva užimanti 
’ ketvirtą vietą. Prieš Didįjį

SAVAITES ĮVYKIAI
Po dvidešimties metų

Šiandie, lapkričio 11 d., 
sukanka lygiai 20 metų, kai 
užsibaigė Didysis karas. 
Prieš 20 metų suvargintos 
Vokietijos atstovai pasirašė 
Sąjungininkų padiktuotas 
taikos sąlygas ir tuoj many
ta, kad sulaukta pasaulinės 
taikos ilgiems laikams, šio
je valstybėje ir kitur džiū
gauta, kad sutriuškinta Vo
kietijos galybė, grėsusi vi
sai Europai vergijos pavoju
mi. Europoje įsigalėjo tada 
Anglijos ir Prancūzijos są
junga, kuri prie savęs glau
dė mažąsias valstybes, pri
pažindama joms lygias tei
ses Tautų Sąjungoje, užtik
rindama joms apsaugą prieš 
galinčią atkusti Vokietiją.

Šiandie paveikslas visai 
kitas, nei prieš 20 metų. 
Nugalėtos Vokietijos jau 
nėra, šiandie žygiuoja nuga
linti Vokietija, kuri atsigin
davo, atgavo turtingą Saa- 
ro kraštą, paglemžė Austri
ją, visiškai sužalojo Čeko
slovakiją, pasiėmė savo įta
kon Lenkiją ir Vengriją, su
sibičiuliavo su Italija ir Ja
ponija, savo įtakos sparnus 
jau išplėtė virš Turkijos, 
Bulgarijos. Jugoslavijos.

Didžiajame kare prieš Vo
kietiją kovojo Prancūzija, 
Anglija, Italija, Jungtinės 
Amerikos Valstybės, Rusija, 
Japonija, Belgija, besikūru- 
sios Čekoslovakijos savano
rių pulkai, Anglijos ir Pran
cūzijos kolonijos ir dar ke
lios mažesnės jėgos. Vokie
tija dabar vėl žygiuoja do
minavimo kryptimi. Atsi
gindavusi Vokietija nese
niai drįso gąsdinti Angliją, 
Prancūziją ir Sovietų Rusi
ją. Jos reikalavimai išpildy
ti iki paskutinio taško. Di
dįjį karą laimėjusios vals
tybės nebepajėgia imtis ap
čiuopiamų priemonių prieš 
vokiečių, italų ir japonų sie
kius.

karą girtavime pirmą vietą 
užėmė Rusija, bet šiandie 
rusai užimą tik tryliktą.

i Lietuviai pasiekė aukštos 
vietos girtavime, tad visai 
suprantamas nuoširdžių pa- 
trijotų susirūpinimas tautos 
ateitimi. Neseniai Šaulių są
jungos vadas išleido įsaky
mą šauliams savo pramogo
se nevartoti svaigiųjų gėri
mų. Panašaus žingsnio lau
kiama ir iš kitų kultūrinių 
organizacijų. Kova prieš 
girtavimą pavyks, kai ir 
aukšti pareigūnai ir žymūs 
šviesuoliai duos pavyzdį.

Chicagos Naujienoms ne
patiko mūsų nepasitenkini
mo pastaba dėl jų ruoštų 
„gražuolės” rinkimų ir šo
kių vakaro Vėlinėse. Jos ra
šo, kad „tai yra be pamato 
priekaištą, kadangi tas Nau
jienų vakaras įvyko lapkri
čio 2 d.”. Bet kada gi buvo 
Vėlinės, jei ne lapkričio 2 
d.?

Įdomu pastebėti ir tai, 
kad Naujienos neskiria Vė
linių nuo Visų Šventų die
nos. Kai net tokių dalykų 
Naujienos nežino, tad visai 
nenuostabu, kad jos dažnai 
nušneka tikybiniuose klausi
muose. Na, ar gali laukti 
gero švarko iš batsiuvio 
rankų ?

A. LIET. KATALIKŲ VISKO. 
MENINIO IR KULTŪRINIO 
GYVENIMO SAVAITRAŠTIS 
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Dalinimas baigtas
Čekoslovakijos dalinimas 

užbaigtas praeitą savaitę, 
kai Italijos ir Vokietijos už
sienio reikalų ministerial 
nustatė naujas Čekoslovaki
jos ir Vengrijos sienas. Abu 
ministerial, gavę iš anksto 
čekų ir vengrų sutikimą, 
sudarė naują žemėlapį, at- 
kirsdami nuo Čekoslovakijos 
apie 4,800 kv. mylių žemės 
ploto, kuriame gyvena 1,- 
060,000 žmonių. Iš viso Vo
kietijos, Lenkijos ir Vengri
jos naudai atimta iš Čeko
slovakijos 16,200 kv. mylių 
su 4,800,000 gyventojų. Per 
paskutinį dalinimą labiau
siai nuskriausti ukrainie
čiai, kurie iš savo autonomi
nės srities neteko kelių 
svarbių miestų ir apie 120,- 
000 gyventojų.

Japonai ieško Kinijai 
valdytojų

Japonija užimtą Kinijos 
dalį nori oficialiai valdyti 
per kinų žymesniuosius as
menis. Centralinės vyriau
sybės vadovu parinktas ge
nerolas Wu Pei-fu, prieš 11 
metų pralaimėjęs pilietinį 
karą prieš gen. Čankaišeką. 
Nauja centro „vyriausybė” 
apimsianti Kantono, Nan- 
kingo ir Pekingo rajonus. 
Gen. Wu Pei-fu sutikęs pri
imti japonų siūlymus arti
mai bendradarbiauti su Ja
ponija prieš komunizmą ir 
kituose reikaluose, bet jis 
reikalauja, kad Kinija vis 
dėlto turėtų nepriklausomy
bę.
Algos plieno darbininkams

Darbo sekretorė Perkins 
plieno industrijos. darbinin
kams pasiūlė mokėti 62V2 
cento per valandą 36 valsty
bėse ir po 45 centus valan
dai 12-koje pietinių valsty
bių. Darbo sekretorė savo 
siūlymus pareiškė, išklau
siusi specialaus komiteto 
pranešimo apie plieno dar
bininkų ir plieno gamybos 
padėtį.
Nauji darbų projektai

Viešųjų darbų adminis
tracija (PWA) paskyrė 7,- 
322,222 dol. 146 naujiems 
darbų projektams, kuriuos 
paruošė ne centro vyriausy
bė. Nauji darbų projektai 
daugiausia savivaldybių na
mai, gaisrininkų įstaigos, 
vandentiekiai, mokyklos ir 
pan.
Gaisro aukos

Norvegijoje praeitą sek
madienį įvyko skaudi nelai
mė; vieno fotografo įstaigo
je, minint jos 40 metų su
kaktį, suruoštos vaišės, ku
riose dalyvavo daug jauni
mo. Dėl neišaiškintų prieža
sčių kilęs gaisras atėmė 29 
jaunuolių gyvybes. Manoma, 
kad gaisras kilęs nuo ciga
retės; įstaigoje buvo daug 
cheminės medžiagos, todėl 
gaisras staiga apėmė visą 
butą ir koridorių ir sve
čiams nebuvo laiko pabėgti.
Meksika keičiasi

Meksikos miesto centrali- 
nėje orlaivių stotyje buvo 
didelės statulos, pajuokian
čios Mussolinį ir Hitlerį. 
Italijos ir Vokietijos atsto
vams užprotestavus, statu
los pašalintos. Ta pačia pro
ga iš stoties pašalinta ir vie
na statula, įžeidžianti kata
likų jausmus.

KLAIPĖDIEČIAI NERIN
KO PREZIDENTO 

RINKIKŲ

Kaunas. — Lapkričio 4 d. 
savivaldybių susirinkimuose 
išrinkti vadinami tautos at
stovai, kurie lapkričio 14 d. 
rinks Respublikos Preziden
tą. Tautos atstovų rinki
muose visame krašte, išsky
rus Klaipėdą, dalyvavo veik 
100% rinkikų. Klaipėdos sa
vivaldybės rinkimuose neda
lyvavo.

Iškilmingai priėmė 
kardinolą

Lapkričio 5 d. į Italiją at
vyko Chicagos arkivysku
pas, kardinolas Mundelein. 
Neapolio uoste kardinolą 
pasitiko Amerikos ambasa
dorius Phillips su savo paly
dovais, Vatikano atstovai ir 
Italijos vyriausybės atsto
vai. Į Romą iš Neapolio kar
dinolui duotas specialus 
traukinys. Amerikos amba
sadorius kardinolui pagerbti 
suruošė dvi puotas. Kardi
nolas atvyko pranešti Po
piežiui apie praėjusį Ameri
koje tautinį eucharistinį 
kongresą. Be to, užsienio 
spauda spėlioja, kad laukia
ma Vatikano ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių diplo
matinių santykių užmezgi
mo, nors šios žinios Wa
shingtone visai ginčijamos. 
Egiptiečiai remia arabus

Egipto studentai turėjo 
masinius susirinkimus, ku
riuose pareikštas didelis ne
pasitenkinimas1 dėl ameri
kiečių palankumo žydams 
Palestinos reikalu. Egiptie
čiai studentai pareiškė savo 
visišką pritarimą Palestinos 
arabams, nesutinkantiems, 
kad Palestina taptų žydų 
nepriklausoma valstybe.

Revoliucijos sukaktis
Lapkričio 7 d. Sovietų 

Rusijos komunistai minėjo 
revoliucijos 21 metų sukak
tį. Maskvoje ir kituose mie
stuose suruošti atitinkami 
minėjimai. Operos rūmuose 
įvyko viešas posėdis, kuria
me dalyvavo ir Stalinas, bet 
jis nieko nekalbėjo. Kalbą 
pasakė komisarų tarybos 
pirm. Molotovas.

RESPUBLIKONAI RINKIMUOSE DAUG LAIMI
Lapkričio 8 d. įvykusiuo

se rinkimuose daugelyje val
stybių respublikonų partijos 
kandidatai susilaukė tvirtos 
paramos iš milijonų balsuo
tojų. Labiausiai domėtasi 
New Yorko gubernatoriaus 
rinkimais, kuriuose rungėsi 
dabartinis gubernatorius 
Herbert H. Lehman,
kratas ir prokuroras Tho
mas E. Dewey, respubliko
nas. Prieš dvejis metus Leh
man laimėjo pusės milijono 
balsų dauguma, bet šį kartą 
jis laimėjo tik apie 68,000 
balsų dauguma. Paskutiniai 
daviniai rodė, kad Lehman 
gavo 2,382,140, o Dewey — 
2,313,582 balsus. Drauge su 
Lehmanu išrinktas ir visas 
demokratų sąrašas svar
bioms pareigūnų vietoms. Iš 
demokratų kandidatų sąrašo 
daugiausia balsų gavo sena
torius Wagner — 2,411,175. 
Konstitucinių papildymų 
balsavime . praėjo pirmas 
amendmentas, kurs užtikri
no katalikų mokykloms tei
sę gauti valdžios paramą —

Klaipėdos Direktorija Sauvaliauja
NACIAI UŽDARĖ KATA

LIKŲ UNIVERSITETĄ

Viena. — Nacių vyriausy
bė uždarė austrų katalikų 
universitetą Salzburge. Uni
versitetas buvo pavadintas 
Alberto Didžiojo vardu ir 
jis planuotas jau nuo 1884 
metų. Universiteto pilna 
veikla turėjo prasidėti šį ru
denį. Pastatyti nauji rūmai 
atimti ir pavesti nacių ži
niai.

KLAIPĖDOS ŽYDAI IEŠ
KO NAUJŲ VIETŲ

Klaipėda. — Klaipėdos 
mieste ir krašte gyvenantie
ji žydai pradėjo ieškoti nau
jų vietų. Žymi jų dalis lan
kosi Kaune, ieškodami gy
venti butų ir patalpų savo 
įmonėms. Klaipėdos vokieti
ninkai padidino priešžydiš- 
ką propagandą.

Kardinolo drąsus žodis
Miuncheno arkivyskupas, 

kardinolas Faulhaber lap
kričio 6 d. pasakė keliems 
tūkstančiams tikinčiųjų pa
mokslą, kuriame nurodė na
cių skriaudas valstybės gy
ventojams. Kardinolas gynė 
asmens teises, kurias naciai 
visai paneigia. Kardinolas 
nurodė pagrindines žmogaus 
teises: tikėti į Dievą; gar
binti Dievą ir dalyvauti pa
maldose; išreikšti savo nuo- 
'monę ir elgtis pagal savo 
sąžinės nurodymus; bendra
darbiauti visuose tautos už
daviniuose. Be to, kardino
las nurodė, kad į koncentra
cijos stovyklas uždaryti as
menys neleidžiami atlikti 
savo tikybines pareigas.
Amerikos valstybių vienybe

Jungtinių Valstybių se
kretoriaus padėjėjas Welles 
per radiją pasakytoje kalbo
je pareiškė šios šalies tvir
tą pasiryžimą stovėti visų 
Amerikos respublikų sargy
boje. Jis pažymėjo, kad 
Šiaurės ir Pietų Amerikų 
valstybes šiandien daugiau 
negu kada jungia bendrai 
ryšiai skleisti gerą valią 
tarp tautų.

jų vaikai bus vežami val
džios parūpintomis susisie
kimo priemonėmis.

Kitose valstybėse respub
likonams nepaprastai gerai 
pavyko. Jie išrinko savo 
partijos žmones gubernato
riais Michigan, Connecticut, 
Wisconsin, Pennsylvania, 

em0'{Massachusetts, Ohio, Kan
sas, Minnesota, Oregon, 
Iowa, Rhode Island, Colora
do, Idaho. Be to, jie pravedė 
stambų skaičių savo kandi
datų į senatą ir atstovų rū
mus.

Demokratams skaudžiau
sias pralaimėjimas buvo Mi
chigan valstybėje, kur neat
silaikė ir toks populiarus 
gubernatorius, kaip Frank 
Murphy, kurio naudai Ro
osevelt net dviejose kalbose 
pasisakė. Connecticut vals
tybėje pralaimėjo guberna
torius Cross, ėjęs tas parei
gas 6 metus; jo išrinkimui 
pakenkė socialistų kandida
tas, kurs surinko netikėtą 
balsų skaičių.

ATVYKS ANGLIJOS 
KARALIUS

Londonas. — Parlamento 
posėdžių atidaryme karalius 
Jurgis pasakė kalbą, kurioje 
pranešė, kad kitais metais 
drauge su savo žmona jis 
atsilankys Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse, kur jis 
maloniai pakviestas prezi
dento Roosevelto. Jis pa
kviestas jo būsimo lankymo
si Kanadoje proga.

Anglijos karaliaus būsi
mas atsilankymas reikšmin
gas ta prasme, kad tai bus 
pirmas anglų karalius, atsi
lankęs šioje valstybėje nuo 
pat nepriklausomybės pra
džios. Manoma, kad drauge 
su karališka pora atvyks ir 
premjeras Chamberlain.

Po karaliaus kalbos par
lamento nariai turėjo gin
čus, kuriuose darbiečiai ir 
kiti vyriausybei priešingi 
nariai kritikavo premjero 
Chamberlaino vedamą poli
tiką, ypač ryšium su nusilei
dimais Vokietijai.

Darbiečių partija šiomis 
dienomis turėjo džiaugsmo 
— jų vienas kandidatas lai
mėjo rinkimus į tautos at
stovybę prieš konservatorių. 
Darbiečių kandidatas į rin
kimus ėjo protesto šūkiu 
prieš vyriausybės vedamą 
tarptautinę politiką.

ITALAI NORI PRANCŪZŲ 
ŽFMIŲ

Mussolini priėmė 100,000 
karo veteranų paradą, ku
riame pasakė kalbą. Vetera
nai jo kalbą palydėjo gar
siais šūkiais, kuriuose skam
bėjo reikalavimai atgauti 
Nicos, Savojaus ir Tuniso 
teritorijas, kurios seniau' 
priklausė Italijai. Nicos ir 
Savoj aus Italija neteko 1860 
metais, o Tuniso 1881 m. 
Mussolini savo kalboje pa
reiškė, kad italai kariai ne
gali dar ramiai miegoti; jis 
priminė, kad jiems reikia 
miegant laikyti galvas ant 
kariškų kuprinių.

HITLERIO NAUJI GRASI
NIMAI DĖL KOLONIJŲ

Miunchenas. — Minėda
mas savo nepavykusį 1923 
metų sukilimą, Hitleris na
ciams pasakė kalbą, kurioje 
nurodė siekius prarastų ko
lonijų grąžinimo klausimu. 
Jis sustiprintu tonu pareiš
kė: „Mes nieko iš Vakarų 
valstybių nenorime, išsky
rus kolonijas, į kurias mes 
turime teisę. Mes esame vi
sada pasiruošę pradėti dery
bas, bet jei kiti atsisakys 
užtikrinti mūsų teises dery
bomis, niekas neprivalo nu
stebti, jei mes imsimės kito
kių priemonių”.

Padaręs savo laimėjimų 
apžvalgą, Hitleris nurodė, 
kad Vokietija pasauliniame 
kare nebūtų sulaukusi pra
laimėjimo, jei jis tada būtų 
jai vadovavęs. Ir šį kartą 
jis pabrėžė, kad Vokietija 
bus stipriai apginkluota. Be 
to, Hitleris nepagailėjo kar
čių žodžių demokratijos ad
resu. Jis save vadino di
džiausiu demokratu ir su
minėjo, kad jis sunaikinęs 
dvi diktatūras — šušnigo ir 
Benešo.
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Klaipėda. — Klaipėdos 
krašto vokietininkiška di
rektorija lapkričio 8 d. atlei
do iš darbo keturis lietuvius 
mokytojus. Direktorija, vi
sai nesiskaitydama su vei
kiančiais valstybės įstaty
mais, pradėjo ištisą eilę žy
gių, nukreiptų prieš krašto 
lietuvišką visuomenę.

Seimelio rinkimų komisija 
suteikė balsavimo teisę vo
kietininkams, baustiems Ka
riuomenės ir Apeliacinių 
Rūmų teismų už priešvals
tybinius nusikaltimus. Iš lie
tuvių gyventojų pradėta ati
minėti pasai, kurie liudija 
apie vietos gyvenimą; be 
paso — vietos gyventojo po
žymio klaipėdiečiai neturi 
teisės dalyvauti seimelio 
rinkimuose. Direktorijos ai
ški politika: atimti iš susi
pratusių lietuvių pasus, kad 
lietuvių sąrašai rinkimuose 
gautų ko mažiausiai balsų.

Direktorija imasi ir kito
kių žygių, kad tik pasiprie
šintų visos valstybės gero
vės reikalams. Neseniai gu
bernatorius atmetė du sei
melio priimtus įstatymų 
projektus, kurie liečia dar
bininkų surašinėjimą ir dar
bo gavimą; gubernatoriaus 
pasipriešinimą direktorija 
dabar mėgina apeiti, ruoš
dama išleisti savo dekretus, 
kurių tikslas bus įvykdyti 
tai, ko vokietininkai nori.

Pažymėtina ir tai, kad bu
vusiems -Yok’eti-ninkams ka
liniams duodamos įvairios 
pareigūnų vietos.

Rusnėje vokietininkų bū
riai demonstravo, dainuoda
mi Vokietijos ir nacių him
nus. Panašių demonstracijų 
buvo ir kitose vietose.

Klaipėda susidomėjimas 
pasaulinėje spaudoje didėja. 
New Yorko Herald Tribune 
bendradarbis Driscoll vėl 
pakartoja dažnai minimus 
spėliojimus, kad anksčiau ar 
vėliau Lenkija su Vokietija 
susitarsiančios Lietuvos li
kimo klausimu. Esą, Lenki
ja užimsiant! Lietuvą, Vo
kietijai sutinkant, o Vokie
tija už tai gausianti Klaipė
dą, Dancigą ir tiesioginį su
sisiekimą su Rytprūsiais. 
Tas pats rašytojas nurodo, 
kad gruodžio 5 d. Londone 
lankysis Latvijos užsienio 
reikalų ministeris Munte- 
ras; šiam lankymuisi esą 
teikiama nemažos reikšmės, 
mes Londone būsią kalbama 
apie likimą Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos, kuriose Len
kija su Vokietija norinčios 
dominuoti arba net visai 
šias tris valstybes pašalinti.

LENKAI PUOLA 
UKRAINIEČIUS

Praeitos savaitės gale 
Lvove lenkų įsiutusios mi
nios gatvėse užpuldinėjo uk
rainiečius, daužė jų gyvena
mų namų langus. Jų minios 
mėgino padegti ukrainiečių 
kooperatyvą. Lenkai savo į- 
tūžimą ukrainiečiams pa
reiškė po to, kai ukrainie
čiai buvo surengę savo susi
rinkimus, kuriuose pasisakė 
už ukrainiečių autonomiją 
Čekoslovakijoje. Ukrainie
čių pranešimu, lenkų sukel
tose riaušėse keliolika ukrai
niečių nužudyti,
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Lietuvos Saugumo Reikalu
Lietuvos kariuomenės va

das ir einąs krašto apsaugos 
ministerio pareigas genero
las St. Raštikis spalių 19 d. 
per Kauno radiją pasakė 
kalbą apie Lietuvos saugu
mą bei kariuomenės svarbą. 
Pradžioje pažymėjo, kad 
Lietuvos visuomenė yra pa
rodžiusi daug meilės ir pri
sirišimo jausmų kariuome
nei, paremdama ją morališ
kai ir medžihgiškai. Tačiau 
visuomenėje atsirandą kraš
tutinių minčių bei nuomonių 
apie saugumą ir kariuome
nę. Vieni linkę kovoti visur 
ir su visais, be jokių nuolai
dų; kiti net mano, kad ma
žoms valstybėms kariuome
nė nevaidinanti žymesnio 
vaidmens. Dėl tokių nuomo
nių kariuomenės vadas gen. 
St. Raštikis pasakė:

„Mūsų tautai, norinčiai 
amžinai gyventi laisvai ir 
nepriklausomai, nuoširdžiau
siai siekiančiai tik taikos, 
tvirtai pasiryžusiai būti 
neutraliai ir nesikišti į kitų 
tautų konfliktus, pasiryžu
siai saugoti ir ginti tą, ką 
turime, ir nieko naujo iš ki
tų nenorėti, yra visi duome
nys optimistiškai^ žiūrėti į 
mūsų ateitį. Lietuvių tauta, 
nuo senų amžių apsigyvenu
si šiame Europos kampelyje 
ir likimo 
pasilikti, neturėdama jokių 
didesnių gamtos turtų, ku
rie kitus viliotų, per amžius 
aplaisčiusi savo žemę lietu
vių krauju ir prakaitu ir dėl 
savo laisvės pasiryžusi ir 
ateityje viską aukoti, vargu 
ar galėtų kada nors sudary
ti kitiems jų puolimo objek
tą, nes jis neapsimokėtų ir 
nebūtų vertas šiam tikslui 
pasiekti būtinai reikalingų 
aukų. Tačiau šį mūsų įsiti
kinimą visą laiką turi lydė
ti mūsų pačių realūs darbai 
savo laisvei ir nepriklauso
mybei saugoti ir stiprinti.

„Būtų didelė klaida ma
nyti, kad mūsų nepriklauso
mybę gali ir turi apsaugoti 
tik viena kariuomenė. Dar 
didesnė klaida būtų tvirtin
ti, kad kariuomenė nereika
linga, ir kad nepriklauso
mybė galima išsaugoti viso
mis kitomis priemonėmis, 
kultūros ginklais. Ne, tai 
netiesa. Laisvei ir nepri
klausomybei, šiam brangiau
siam tautos turtui saugoti 
turi būti panaudotos visos 
tautoje esančios priemonės 
— moralinės, dvasinės, kul
tūrinės, politinės, ekonomi
nės ir karinės, šiame pasi
rengime neturėtų likti nė 
vienos spragos”.

Toliau apie kariuomenės 
vaidmenį gen. Raštikis 
ko:

„Atsiminkime mūsų 
riuomenės vaidmenį per 
rą dėl Lietuvos nepriklauso
mybės ir, padėję ranką ant 
širdies, dabar, po dvidešim
ties metų, pasistenkime vi
sai širdingai ir atvirai atsa
kyti į klausimą, ar dabar 
mes nekaltintume 1918 ir 
1919 metų tautos ir val-

stybės veikėjų, jei jie 
da nebūtų organizavę 
riuomenės ir nebūtų griebę- 
si ginklo, nors toji kariuo
menė buvo ir maža ir silp
na, lyginant ją su Lietuvos 
kaimynų ginkluotomis pajė
gomis. Jei tada nebūtume 
turėję kariuomenės, tai ar 
šiandien turėtume visa tai, 
ką turime, pagaliau net ar 
šiandien būtume laisvi ir 
nepriklausomi. Į tokius 
klausimus dabar visi mes 
turime tik vieną atsakymą: 
Taip, būtų buvusi didelė 
klaida, jei tada būtume pa
sitikėję tik svetimųjų gera 
valia ir pagalba, bet ne 
vimi. Ir iki šiai dienai, 
dvidešimtų metų, mūsų 
riuomenė buvo vienas
svarių faktorių Lietuvos 
saugumo politikoje”.

Baigdamas savo kalbą, 
kariuomenės
Raštikis kvietė tautą į vie
nybę ir saugumo stiprinimo 
darbą:

„Sunkios valandos dažnai 
ateina labai staigiai, neti
kėtai, ir sudaro daug sunku
mų ir pavojų tiems, kurie iš 
anksto nėra prie tų pavojų 
pasiruošę. Tik Neryžtingi ir 
trumparegiškų pažiūrų žmo
nės bejėgiškai laukia įvykių 
ir reaguoja tik tada, kada 
įvykiai jau pradeda diktuo
ti savo valią, vieton to, kad 
iš anksto užbėgtų įvykiams 
už akių. Iš tų samprotavi
mų išeidami, nebūkime pe
simistai, nepasiduokime 
jausmų bangai, neleiskime 
plisti savo tarpe nepasitikė
jimo gandams, nesiblašky- 
kime, bet žiūrėkime, ką da
ro kitos mažosios valstybės, 
ir nemažinkime tempo sau
gumo reikalų tvarkymo dar
be. Žinokime, kad šis darbas 
yra labai platus, ir kad šio
je srityje dar ne viskas pa
daryta. Stiprinkime kariuo
menę, stiprinkime jos talki
ninkę šaulių sąjungą, stip
rinkime ir visos mūsų tau
tos moralinį, kultūrinį ir 
medžiaginį gyvenimą; ne- 
skaldykimę, bet burkime vi
sos tautos jėgas, juk visi 
pripažįstame, kad vienybėje 
galybė, tad kodėl gi kelias į 
tą vienybę yra toks sunkus. 
Ar tik ne mes patys dažnai 
darome kliūtis tautos vieny
bei realizuoti? Tautos galy
bei ir saugumui sustiprinti 
reikėtų, kad ir šitoje srityje, 
kaip ir visose kitose, viskas 
būtų atlikta iš anksto. Viso
je tautoje ir valstybėje pir
moje eilėje turi būti viskas 
daroma saugumui užtikrinti, 
nes tik tokiomis sąlygomis 
yra galima * visų kitų sričių 
pažanga. Šiam tikslui turi 
būti koncentruojamos visos 
jėgos ir priemonės, nes kiek
vienas iš mūsų ir visi kartu 
esame atsakingi prieš visą 
mūsų tautą ir istoriją dėl 
mūsų tėvynės dabarties ir 
ateities. Kariuomenės vado- . 
vybė, savo paruoštu ir aukš- , 
tesniųjų valstybių instituci- . 
jų patvirtintu planu vado- . 
vaudamasi, ir toliau planin- .

— Lapkričio 2 ir 3 dieno
mis Lietuvos, Estijos ir Lat
vijos atstovai parengė ben
drą neutralumo įstatymą vi
siems trims kraštams, ku
riuo bus tvarkomas neutra
lumo klausimas.

— Palangos klebonas pre
latas Šniukšta dėl senatvės 
ir nesveikatos pasitraukė iš 
klebono pareigų, kurias Pa
langoje jis ėjo 43 metus. 
Atėjęs į Palangą jis rado 
medinę bažnytėlę ir apie 
1000 tikinčiųjų; miestelis 
buvo visai nuskurdęs. Po ke
lių rūpestingo sunkaus dar
bo metų buvo surinkta dide
lė suma pinigų ir pastatyta 
mūrinė bažnyčia. Prelatui 
dabar 75 metai; gyventi jis 
pasiliksiąs Palangoje.

— Vysk. T. Matulionis 
paskirtas Kauno arkivysku
pijos kurijos oficijolu.

— Kainų Tvarkytojas 
pradėjo bausti tuos Kauno 
namų savininkus, kurie be 
jo leidimo pakėlė nuomos 
kainas.

— Per automobilio nelai
mę Lietuvoje buvo sužeista 
Pilsudskio giminaitė Jukne
vičiūtė; ji baigia jau sveik
ti ir netrukus išvyks į Len
kiją.

— Praeitą mėnesį Italija 
Lietuvoje pirko didelį kiekį 
bulvių. Kadangi italai moka 
žemas kainas, todėl bulvės 
superkamos tik Klaipėdos 
apylinkėse, kad pigiau apsi
eitų bulvių pristatymas į 
uostą.

— Šiais metais Lietuva iš 
užsienio 
apie 109 tūkstančius tonų. 
Cemento paklausa nuolat 
didėja. Kauno mieste kas
dien cemento parduodama 
po 3 tūkst. maišų.

— Studentų Atstovybė 
norėjo surengti studentų 
ekskursiją į Vilnių, bet Len
kijos atstovybė nedavė lei
dimo vykti.

— Maisto bendrovė jau 
pradėjo statyti darbinin
kams namus. Tuo tarpu sta
tomi šeši namai, kuriuose 
galės apsigyventi apie 20 
darbininkų šeimų. Pavasarį 
manoma pradėti statyti dau
giau namų.

— Gervės Lietuvoje vasa
rą gyvena daugiausia pelkė
tose vietose; paskutiniu lai
ku gervių Lietuvoje buvo 
apie 800 šeimų; jos jau iš
skrido į Šiaurės Afriką, iš 
kur vėl sugrįš pavasarį. 
Gulbių praeitą vasarą Lie
tuvoje buvo tik 13.

— Spalių mėnesio gale į- 
vyko Liepojos pirmo vysku
po Urbšio iškilmingas ingre- 
sas; vysk. Urbšys yra lietu
vis, kilęs iš Rokiškio.

— Šiemet Rygos lietuvių 
gimnazija mini 15 metų su
kaktį. Iki šiol gimnazija yra 
išleidusi daugiau kaip 200 
abiturientų. Dabartiniu me
tu gimnaziją lanko per 90 
mokinių. Direktorium yra 
prel. Jasinskis. Gimnazijai 
Latvijos vyriausybė duoda 
metams 18,250 latų pašal
pos, o Rygos miestas duoda 
3000 latų metams, patalpas 
ir kurą.

— Turkai Lietuvoje pasi
ryžę pirkti apie 1,500 ark
lių, už kuriuos sumokės apie 
200,000 litų.

gai tokiu pat tempu tvarkys 
jai pavestą darbą. Šiam 
darbui mes prašome visų 
tautiečių moralinės para
mos, didesnio pasitikėjimo 
savimi, optimizmo ir nepa- 
sidavimo fantastiškoms iš
vadoms arba nepamatuo
tiems gandams, galvoji
mams ir abejonėms”.

— Vilniaus lietuvių cho
ras Varpas norėjo ruošti 
ekskursiją į Nepriklausomą 
Lietuvą; choras leidimą 
„gavo”, bet choristai negau
na leidimų, tad ir negali iš
važiuoti.

— Lietuvoje gyvenančių 
ukrainiečių sąjunga didžio
sioms valstybėms pasiuntė 
platų memorandumą Čeko
slovakijos ukrainiečių reika
lu; jie protestavo prieš len
kų ir vengrų bendras pa
stangas užimti autonominę 
ukrainiečių sritį.

— Vilniaus universiteto 
vadovybė išleido taisykles, 
kurios nurodo žydams stu
dentams paskaitų kamba
riuose sėdėti tik kairėje pu
sėje esančiuose suoluose.

— Šaulių sąjungos vadas
išleido šauliams įsakymą, Federacijos kongresui, kuris

Tarybos suvažiavimai
Svarbiesiems dienos klau

simams aptarti ir atei
ties veikimo gairėms nusta
tyti, šių metų gruodžio mė
nesio pradžioj bus sušauk
tas ALRK. Federacijos Ta
rybos suvažiavimas. Nei die
na nei vieta suvažiavimui 
dar nenustatyta. Bus pa
skelbta spaudoj. Suvažiavi
me bus tokie klausimai: 
moralinės ir medžiaginės pa
ramos teikimas Lietuvai; 
praplėtimas Vilniaus vada
vimo darbų išeivijoje; mūsų 
tampresnio susiorganizavi- 
mo reikalai; jaunimo klau
simas; mūsų tautos reika
lai ryšium su naujais įvy
kiais Europoje; nustatymas 
laiko, vietos ir programos

ragindamas šaulius savo 
pramogose nevartoti alkoho
linių gėrimų.

— Kada bus atnaujintos 
prekybos derybos su Lenki
ja, dar nežinoma; prieš de
rybas dar manoma išsiaiš
kinti miško plukdymo ir lai
vybos klausimais.

— Klaipėdos teismas vie
ną merginų suvedžiotoją ir 
apgaviką nubaudė 5 metais 
kalėjimo.

— 1937 metais Klaipėdos 
krašte pastatyti 244 gyve
nami namai, kurių vertė sie
kia per 5 mil. litų. Negy
venamų namų pernai pasta
tyta 595 už 5,205,300 litų. Iš 
viso statybos darbai pernai 
kaštavo per 10 mil. litų.

— Šių metų pradžioje Lie
tuvoje saugumo policijai bu
vo žinoma 2,915 degtinda
rių. Daugiausia jų buvo 
Kauno, Tauragės, Raseinių, 
Ukmergės, Šiaulių ir Utenos 
apskrityse. Rasta, kad šie
met 689 ūkininkai nusigyve
no tik todėl, kad gamino ir 
gėrė naminę degtinę.

— Keliaujančią naminės 
degtinės žalos atvaizdavimo 
parodą įvairiose vietose ap
lankė per 100,000 žmonių.

— Švietimo ministerija 
paragino visas mokyklas 
prisidėti prie vedamos kovos 
prieš degtindarystę; moki
niai prašomi ruošti kaimuo
se paskaitas ir aiškinti savo 
tėveliams naminės degtinės 
žalingumą.

— Studentų ateitininkų 
sąjunga suorganizavo pran
cūzų, anglų ir vokiečių kal
bų kursus, kuriuos lanko 
per 40 klausytojų. Ateitinin
kai mano suruošti ir mašin
raščio kursus.

— Kauno namų savinin
kai nusiskundė dažnu kačių 
pradingimu. Vėliau paaiškė
jo, kad kates gaudo vaikai 
ir parduoda atvykusiam cir
kui, kurs kates sušeria savo 
žvėrims.

— Krakėse mirė kun. Ant. 
Ožalas, 76 metų, buvęs kelis 
metus bolševikų kalėjimuo
se. Paskutiniu laiku jis buvo 
kotryniečių kapelionu.

— Pas užsienio reikalų 
ministerį lankėsi Popiežiaus 
atstovybės vedėjas ir perda
vė Vatikano atsakymą į vy
riausybės pasiūlymus dėl 
konkordato vykdymo.

— Ryšium su Klaipėdos 
vokietininkų padidinta veik
la pasaulio spauda stropiau 
seka Klaipėdos krašto gyve
nimą ir todėl Klaipėdoje pa
didėjo užsienio korespon
dentų skaičius.

— Vienas Kauno darbi
ninkas į pašto ženklą įrašė 
3,500 žodžių. Per kelis me
tus kruopštaus darbo jis iš
moko nepaprastai smulkiai 
rašyti. Į pašto atviruką jis 
įrašo 25,000 žodžių.

įvyks 1939 m. rudenį; New 
York o Pasaulinės parodos 
reikalai.

Federacijos apskritys, 
skyriai ir atskiri veikėjai 
prašomi šiais klausimais iš
sitarti ir savo nusistatymą 
prisiųsti Federacijos sekre- 
torijatui, kuris visus suma
nymus priduos Tarybos su
važiavimui.

Metiniai susirinkimai
Daugumas draugijų viso

se kolonijose gruodžio mė
nesį turi vadinamus meti
nius susirinkimus, renka 
valdybas, nustato ateities 
veikimui planus. Narių pa
reiga tuose susirinkimuose 
dalyvauti ir stengtis padėti 
išrinkti tinkamas valdybas 
ir įtraukti jas į platesnį, or
ganizuotą katalikišką ir tau
tišką veiklą. Federacijos 
skyrių veikėjų pareiga yra 
vietines katalikiškas draugi
jas prirašyti prie ALRK. 
Federacijos. Kaip tai pada
ryti, visas informacijas ra
site Federacijos konstituci-

— Spalių 19 d. Biržuose 
mirė atsargos generolas Sta
sys Nastopka, 57 metų am
žiaus. Kurį laiką jis buvo 
kariuomenės vadas.

— Alytaus teismo apylin
kės sekretorius Juškevičius 
nusišovė dėl išeikvojimų. 
Atrasta, kad jis 
valstybės pinigų 
litų.

— Šiemet per
mėnesius Lietuvoje buvo 
12,921 jungtuvės, gimė 35,- 
325 kūdikiai, mirė 18,419 
asmenys.

— Panaikinus karo stovį, 
Klaipėdos krašto miesteliuo
se vokietininkai ruošia eise
nas bei demonstracijas. Iš
daužyti kelių lietuviškų mo
kyklų langai, nulaužtas lie
tuviškojo krašto jaunimo 
organizacijos „Santaros” 
simbolinis ąžuolėlis. Naujai 
įsteigtoji vokiečių organiza
cija „Memeldeutscher Kul- 
turverband” bauginimais 
telkia narius. Lapkričio 5 d. 
įvyko paskutinis penktojo 
seimelio posėdis, kuris taip 
pat baigėsi demonstracijo
mis. Dabar smarkiai ruošia
masi naujo seimelio rinki
mams.

— Lapkričio 3 d. atvyko 
estų generolas Jonsonas ir 
įteikė prezidentui A. Smeto
nai Estijos Baltosios žvaigž
dės ordiną — grandinę.

— Varnių sinagogoje 
smarkiai buvo susipešę žy
dai, kurie pasidalino į rabi
no ir seniūno šalininkus. 
Tvarką grąžinti padėjo žy
dai kareiviai, kurie atosto
gavo.

— Skautų vadų suvažiavi
mas broliškai sveikino už
sienio lietuvius ir užsienio 
lietuvių skautus.

dėtinga, todėl gali būti leng
vai ir masiniai giedama”.

Laiškas savaime aiškus. 
Reikia tik pridėti, kad šie 
paveikslėliai parduodami po 
vieną centą. Dėl to visi mū
sų chorai lengvai gali įsigy
ti. Gerbiamieji chorų vedė
jai prašomi kreiptis šiuo 
reikalu į Federacijos centrą. 
Parašykite, kiek egzemplio
rių norėsite. Gavę užsaky
mus, paveikslėlius su gaido
mis tuojau partrauksime.

Neužmirškime, kad Studi
jų Rateliuose lapkričio mė
nesį gvildename švietimo ir 
auklėjimo reikalus, o gruo
džio

Lietuvos žmonės kiekvie
nam žemės sklypeliui, kiek
vienam upeliūkščiui, ežerui, 
laukui, pievai, pelkei turėjo 
skirtingus pavadinimus ar
ba vardus. Tie vardai daug 
pasako apie ankstybesnes 
gyvenimo aplinkybes, iš jų 
galima spręsti apie žmonių 
būdą, palinkimus, galvojimą,

/į septyneriy i 
Prieš septynerif 

palikęs saviškius, di 
gražią vasarą Tėv] 
jau j Ameriką, su 
vau atsisveikinęs, 
mas viso labo 
nesiūs amžiau 
gyvenimo nepažino, 
apie jį daug buvau 
ir pasakojimų prisi 
prie visko dar prii 
turistiniai palinkima 
mane paskatino vy 
kaštą, is kur taip 
šukė visokeriopa 

jetuvai sunkiausio; 
genimo valandos! 
Raitant tų milijon 
į milijonų parašų 
jjy, Amerikos lietu’ 
įien, Laisvės Vai 
įisį žadina Lietuve 
i dvasią, ragindami 
įjos laisvės sargyix 
jj Amerikos lietuvis 
r budės, kol jų se 
tirtos akys bus už 
aėmis...
Eis daugelį anapus 

i gyvenančių vyrauja 
jį kad Amerika yra 
r laimės šalis, į kurią

joje. Kas jos neturėtų, para
šykite, prisiusime. Kuriai 
kolonijai reiktų specialių 
draugijoms laiškų apie Fe
deraciją, pareikalaukite jų 
centre, žodžiu, pasiruoški- 
me tinkamai panaudoti me
tinius draugijų susirinki
mus katalikiškojo 
stiprinimui.

Budėkime
Gyvename tokiais 

kuomet lietuviams
kams ypatingai yra labai 
svarbu būti gerai organi
zuotais. Ne tuščiai mūsų va
dai per spaudą ir gyvu žo
džiu ragina stiprinti mūsų 
veikimo centrą — ALRK. 
Fedeciją. Mes tiek daug tu
rime darbų, tiek daug rū
pesčių, kad atskirai veikda
mi jų neįveiksime. Be vietos 
reikalų: katalikiško ir tau
tiško veikimo, be kovos su 
mūsų idėjos priešais, Lietu
va, kurią mylime ir kuriai 
tiek daug dirbome ir auko
jome, mūsų pagalbos laukia. 
Jai susidaro rimto pavojaus 
ir iš Rytų ir iš Vakarų kra
što. Turime būti stipriai su
siorganizavę ir gerai prisi-'
rengę reikale teikti morali- apie buvusią ir esančią aug- 
nę ir medžiaginę paramą, meni ją ir gyvūniją; pagal 
Prisirenkime tuoj, kad galė
tume, atėjus reikalui, tarti 
savo žodį, stoti į pagalbą. 
Pagaliau, jau dabar reiktų 
šaukti gausingi masiniai su
sirinkimai, kuriuose griežtai 
užprotestuoti prieš vokiečių 
nacių varomą šlykščią pro
pagandą, nukreiptą prieš 
mūsų tautą, prieš pasikėsi
nimus atplėšti nuo Lietuvos 
Klaipėdos kraštą. Reikia 
tarti griežtas žodis ir prieš 
lenkus, kurie baigia smaug
ti lietuvių veikimą Vilniaus 
krašte ir, be to, stato netu
rinčius jokio pagrindo rei
kalavimus suteikti Lietuvos 
lenkams daugiau laisvės. 
Kadangi Lietuvos lenkai tu
ri tiek laisvės, kiek visi kiti 
piliečiai, dėl to tie reikala
vimai yra niekas daugiau, 
kaip tik provokacija, kuri 
šiuo momentu yra pavojin
ga. Tad, budėkime ir renki
mės!
Aušros Vartų paveikslai ir 

giesmė
Vilniui Vaduoti Sąjunga, 

kaip jau esame pranešę, iš
leido gražius, didelius spal
vuotus Švč. Panelės Aušros 
Vartų Marijos paveikslus, 
kurie parduodami po 50 c. 
Jų šimtas buvo prisiųstas 
Federacijai ir jau beveik vi
si išplatinti. Jei kurios ko
lonijos tų gražių paveikslų 
norėtų, praneškite, partrau
ksime daugiau. Po paveikslu 
yra tokia malda: „Marija, 
mūsų žemės Motina, kuri iš 
Aušros Vartų per amžius 
globojai mūsų kraštą, pa
dėk mums nugalėti visas 
kliūtis ir grįžti į savo sosti
nę Vilnių, kur vėl linksmo
mis širdimis galėtume gar
binti Tave ir Tavo Dievišką
jį Sūnų. Amen”.

Vilniaus Geležinio Fondo 
Komitetas Federacijai pri
siuntė tokio turinio laišką:

„Skubame Tamtoms pra
nešti, kad neseniai išleido
me Aušros Vartų Dievo Mo
tinos paveikslėlius, kuriuos 
platiname per klebonus pa
rapijose; pirmoje eilėje pa
veikslėliai įteikiami bažny
čių choristams, kad jie iš
mokę čia esančią giesmę ga
lėtų pagiedoti spalių ir.ge
gužės mėnesiais per pamal
das bažnyčiose. Giesmės žo
džiai mūsų nemirtingojo po
eto Maironio, kompozicija 
muziko B. Budriūno. Gies
mės gaida nėra per daug su-

žemės vardus galima susek
ti, kuri sritis yra tautiniu 
atžvilgiu atsparesnė, kur 
gyventa kitataučių; kai ku
rie vietų pavadinimai pri
mena ir svarbesnius istori
nius įvykius.

Tačiau žemės ir vietų var
dai gali būti gera mokslinė 
ir istorinė medžiaga tiktai 
tada, kada jie surašyti, tin
kamai sutvarkyti. O Lietu
vos vietovardžiai iki pasku
tinių laikų nebuvo surašyti. 
Tuo tarpu tie vietovardžiai 
jau buvo pradėję nykti. Mat, 
kai išsidalino dvarų žemės 
ir kaimai baigia skirstytis 
vienkiemiais, tai daugybės 
vietovių pavadinimai žmo
nėms neteko reikšmės. Vien
sėdijos kiekvienas ūkinin
kas turi visą savo žemę vie
nam sklype, ir jam senieji 
pavadinimai nerūpi. Tokiu 
būdu per ilgesnį laiką galėjo 
išnykti iš žmonių atminties 
daugybės vietovių senieji 
vardai.

Prieš trejetą metų buvo 
sudaryta žemės vardams 
rinkti komisija, kuri ėmėsi 
surašyti visus Lietuvos že
mės ir vietų vardus. Komi
sija, norėdama savo darbą 
paspartinti, pakvietė net 
apie 6000 talkininkų — mo
kytojų, miškininkų, mati
ninkų ir kitų; Todėl dabar 
jau yra surašyta apie 300,- 
000 vietovardžių. Manoma, 
kad tai bus apie trys ketvir
tadaliai visų Lietuvos že
mės ir vietų vardų. Vadina
si, dar teks surašyti apie 
100,000 vietovardžių. Paskui 
visa surašymo medžiaga bus 
sutvarkyta, surūšiuota ir at
spausdinta atskiru leidiniu. 
Tai bus 
Lietuvos 
mui bei 
(VDV).

Am. 
praneša,
Jungt. Am. Valstybėse be
darbių yra 10,539,427. Rug
sėjo mėn. sumažėjo 547,490 
bedarbių.

Penktas iš eilės darbinin
kų atstovų suvažiavimas 
šaukiamas lapkr. 14 — 16 
d.d. Washingtone. Guberna
toriai paskirs atstovus, ku
rie turės vykti į konferenci
ją. Jau 36 valstybių atsto
vai išrinkti, kitos valstybės 
dar rinks.

u keliautų. M 
io didelio entuziazm 
, bet turėjau įsit 
kad čia progų net 

kad su inicijatyva i 
m žmogus gali su 

iy gyvenimą. Gyveni 
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tykios suolus trinant 
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matyti gražiąją Lie 
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nidžiojau rasotą pie 
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71 iš visų kraštų , 
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5^ kiti atke-l;- 
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šiemet Lie- cij 

J atvykę nemaža. I s v;
seniai paliko mL



Lapkričio 11 d., 1938 m.

Reikia tį * 
pareitai^*1’Ws 
vieną centą r^t“Mlani Į 

sų chorai 
ti. Gerbia??^ 
jai prašomai’* 
reikalu I H? * 
Parašykite, 
rių norėsite, 
mus, paveikalė^ 
mis tuojau

Neužmiršt. ’ 
jų Rateliuose^ Į 
nesį gvildenami ' 
auklėjimo reife^’ I 
džio mėmapeju?! 
ką.

Kelionės Nuotrupos Marija Aukštaitė
KAI AŠ VIENA

SURASI®^

Lietuvos žmonėg fyJ 
nam žemės tad 
vienam upeliįįęj 
laukui, pievai, pelkei į^I 
skirtingus J 
ba vardus. Tie J 
pasako apie 
gyvenimo aj^ s J 
galima 
būdą, paluiiiffi,^^ 
apie buvusį į 
meniją ir 
žemės vardus galima

atžvilgiu atsparai, k 
gyventa kitataiąttk 
'ie vietų pavatth 
nena ir svarbesnio 
liūs įvykius.

Tačiau žemės Hi

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS
TARP NEW YORKO IR KLAIPĖDOS PER GOTHENBURGį

Kelionė prasideda Ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais.
Nuo Švedijos, vyksta Iš Stockholm© ar Kalmaro 

moderniškuoju S. S. „Marieholm”
Nerelk švedų vizos keleiviams J Lietuvą per Švediją

Laivų Išplaukimai Iš New Yorko:

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3110 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
948 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. •'

LEON CHAMPAGNE
948—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11016 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6336 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE DANKERS
6336 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11095 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6015 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY J. KUCK
6015—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4503 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
89 Wyckoff Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

JOHN 
89 Wyckoff Avenue,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4901 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
333 Sumner Avenue Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consurtied off the 
premises.

BENJAMIN BICKEL
333 Sumner Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7936 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
555 Throop Avenue, 
County of 
premises.

555 Throop

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4581 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5909 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY KRAVITZ
5909 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4747 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1838 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING GEVIRTZ
1838 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10812 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2277 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARNOLD SIEVERTSEN
2277 McDonald Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8849 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
757 Fulton _Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

757 Fulton

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4456 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
356 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MOLLIE and MARY LEVINTON 
356 Sumner Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5856 has been issued tp the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 170 Stuyvesant Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEO PROCE and WILLIAM LOMUSCIO 
170 Stuyvesant Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4461 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1558 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES REIMANN 
Reimann’s Bar and Grill

1558 Myrtle Avenue, Brooklyn, N.

Po septynerių metų...
Prieš septyneris metus, 

palikęs saviškius, draugus ir 
gražią vasarą Tėvynėj, grį
žau į Ameriką, su kuria bu
vau atsisveikinęs, turėda
mas viso labo devynis mė
nesius amžiaus. Šio krašto 
gyvenimo nepažinojau, bet 
apie jį daug buvau skaitęs 
ir pasakojimų prisiklausęs. 
Prie visko dar prisidėjo ir 
turistiniai palinkimai, kurie 
mane paskatino vykti į tą 
kraštą, iš kur taip gausiai 
plaukė visokeriopa parama 
Lietuvai sunkiausiose jos 
gyvenimo valandose. Juk 
neskaitant tų milijonų dole
rių, milijonų parašų ir peti
cijų, Amerikos lietuviai ir 
šiandien, Laisvės Varpo ai
dais, žadina Lietuvos žmo
nių dvasią, ragindami budė
ti jos laisvės sargyboj, ku
rioj Amerikos lietuviai budi 
ir budės, kol jų senosios 
kartos akys bus užbertos 
žemėmis...

Pas daugelį anapus Atlan
to gyvenančių vyrauja min
tis, kad Amerika yra aukso 
ir laimės šalis, į kurią kiek
vienas, jei tik galėtų, su 
džiaugsmu keliautų. Manyje 
tokio didelio entuziazmo ne
buvo, bet turėjau įsitikini
mą, kad čia progų netrūks
ta, kad su inicijatyva ir pa
tyrimu žmogus gali sukurti 
gražų gyvenimą. Gyvenimiš
ko patyrimo daug neturė
jau, anglų kalbos — nė žo
džio, bet pramatyti sunku
mai manęs nebaidė, nes ir 
mokyklos suolus trinant te
ko rūpintis pragyvenimu, o 
ir jaunystėj pačioj „raška- 
žių” patirti neteko.

Įsiskolinęs ir apie trylika 
JĮ didelių žalių dolerių kiše- 
^Jniuj turėdamas, atvykau į 

■New Yorką naujo gyvenimo 
Į patirti. Tokiam mano nuo
sprendžiui savyje turėjau 

Ė pateisinimą, kuris vėliau rė
klaus gyvenimo buvo pa- 
Ineigtas.

Metai lydėjo metus, gyve- 
Inimas keisdamasis slinko, 
lišdildydamas senas malo- 
Įnias pažintis ir visiškai su- 
I traukydamas ryšius su mok- 
| slo draugais, kurie dabar 
Į jau susikraustę į šiltas tar- 
I nystas. Naujas gyvenimas 
I pareikalavo daug, daug 
I energijos. Tačiau apsčios 
Į kliūtys pasišalino... Aš vėl 
Į pradėjau galvoti apie gali- 
Imybę aplankyti tėvų pasto
li gę, paguosti tėvelius senat- 
I vėj, pamatyti gražiąją Lie

tuvą, kurioj dar vaiku būda
mas braidžiojau rasotą pie
vą, suskilusiomis kojomis 
ankstybą rytą išginęs ban
dą... Kiek kartų mačiau iš 
uosto skubančius laivus Eu
rope's link, tiek kartų mano 

.širdį draskė troškimas ke- 
[liauttten, į tėvų žemę. Ir 
štai, kai atėjo 1938 metų pa
vasaris, atnešdamas Lietu

vai džiaugsmingą nepriklau- 
jsomo gyvenimo dvidešim
ties metų sukaktį, aš nuta
pau ten nukeliauti ir kartu 
Įsu visais pasidžiaugti ben- 
fdru džiaugsmu. Vandens, 
toro ir sausumos keliais vy- 
| ko lietuviai iš visų kraštų 
[savo laisvon tėvynėn. Vien 
Įiš Jungt. Am. Valstybių čia 
[buvo suplaukę per 1,000. Jų 
[daugiausia vyko Švedų Am. 
[linija, .kuri palaiko nuolati- 
hį susisiekimą su Klaipėda. 
[Vieni vyko aplankyti Lietu
vos, kurią paliko prieš ke
liasdešimt metų, kiti atke
liavo dar pirmą kartą: tai 
[svetur gimęs lietuviškasis 
[jaunimas, kurio šiemet Lie
tuvon buvo atvykę nemaža, 
[fr tie, kurie seniai paliko
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Lietuvą, kai dar ji buvo 
svetimųjų priespaudoj, arba 
tuoj po karo, ir pirmą kar
tą atvykę netikėjo rasią 
taip gražiai atsistačiusią ir 
besitvarkančią Lietuvą. A- 
pie jos gyvenimą ir noriu 
čia pasidalinti įspūdžiais, 
kuriuos pareikšiu objekty
viai, kiek galima, tačiau 
vargu ar galėsiu apsieiti ir 
be asmeninės nuomonės, ku
rios įsiskverbimas neišven
giamas. čia noriu atsiprašy
ti tų, kurie norėjo kelionės 
įspūdžius skaityti su viso
mis smulkmenomis. Aš pasi
tenkinsiu paliesdamas žy
mesnius įvykius ir patieksiu 
bendrus įspūdžius apie pačią 
Nepriklausomą Lietuvą, Vil
nių, Klaipėdą.

(Bus daugiau)
Kazys Vilniškis

STUDENTŲ ŽODŽIO LAP
KRIČIO NUMERIS

Jau išėjo Studentų žodžio 
lapkričio mėnesio numeris, 
kurio turinyje:

Redakcinis — Mes ir jie, 
Marija Aukštaitė — Pašiep
tos Rožės, S. P. Vaičaitis — 
Taip, Skaudi Tikrovė; A. P. 
Sandys — Didysis Genijus; 
A. J. Miciūnas, MIC. — Vi
suomenės Atmatos; A. Ski- 
rius — Lietuvos Studentų 
Organizacijos; Dzūkų Vytas 
— Vėlinių Naktį (eilėraš
tis) ; Balys Laučka — As
meniškumas Organizaci j o j e; 
Petras Aikšnoras — Vysku
pas Motiejus Valančius; L. 
K. — Dvasiškija Sovietuose; 
Įvairumai; Ką sako žymieji 
žmonės; Gaudeamus (juokų 
skyrius); Asmenys ir Nuo
tykiai ; Žinios iš Lietuvos; 
Korespondencijos; Recenzi
jos.

Turinys tikrai įvairus, ne
nuobodus, lengvai skaito
mas ir suprantamas, šis vie
nintelis Amerikoje lietuviš
kas žurnalas metams kaš
tuoja tik 2 dol. Visi šviesūs 
lietuviai turėtų paremti žur
nalą, kurs garbingai atsto
vauja geriausiai jaunajai 
kartai. Adresas: Marianapo- 
lis College, Thompson, Conn.

ŽMOGŽUDYS PAGELBĖJO 
NEREGIUI

San Francisco. — čia vie
noje ligoninėje padaryta ne
paprastai svarbi akių opera
cija vienam neregiui, 27 me
tų asmeniui, niekada nema
čiusiam pasaulio šviesos. Į 
jo akis įdėta sveikos akies 
lėlelės plėvelė. Operacija pa
vyko ir neregys jau mato.

Salt Lake mieste įvykdy
ta mirties bausmė prisipaži
nusiam žmogžudžiui 
Deering davė progą 
specialistams padaryti 
bų bandymą. Prieš
Deering liepė jo akis pavar
toti neregių gydymui. Jo 
akių lėlyčių plėvelės panau
dotos trims akliesiems, 
visų operacijų daviniai 
nežinomi.

John 
akių 

svar- 
mirtį

bet 
dar

Dar viena „čistka”
Sovietų Rusijos komisarų 

vadovybė prašalino laivyno 
viršininką admirolą Smirno
vą, kurio likimas visai neži
nomas; manoma, kad jis ka
lėjime arba jau jo nėra gy
vųjų pasaulyje. Pašalintasis 
Smirnovas buvo senas ko
munistas, pernai išrinktas į 
Sovietų tarybą. Nauju lai
vyno komisaru paskirtas 
Frinovski, iki šiol užėmęs 
svarbią vietą slaptoje poli
cijoje, kurioje jis ruošė 
svarbias bylas prieš taria
mus išdavikus.

O, rudenio naktys beldžiasi už lango,
Ir virpa ant medžio nugeltęs lapas:
Ir aš išsiilgus tarp pasaulio štangų,
Laukiu, kad vyliams atsivežtų kapas!

Už langų sušniokščia vėjas vakarinis, 
Ir ieško man lūpos Marijos rūbo ...
O čia, krucifikso kraujas purpurinis —
Guodžia bedalę, ir siela man kniūbo...

Mano Dieve, kaip gražu ten toliuos ...
Ištieski, žvaigžde, vakaro rūbą...
Erdve pabėgsiu... viešėsiu poliuos ...
Kažko nuo žemės vis širdis skuba...

Skliautai aksominiai, zumrūdais kaišyti...
Debesų kolonos lyg bokštus stato ...
O tenai mėnulio takais išrašytais —
Ištroškusios akys vis Tave mato...

Kai aš esu viena, o vilyčios širdy —
Tu ateik pas mane, nuodėmių vaiką...
Ir neapleiski manęs skrupulų nakty...
Ateiki, Mielasis, ateik į laiką...

Ta žvaigžde varsota pamoki ištolo ...
Štai, širdies mano kruvina kopa!
Ne rožė, ne tulpė, nei ne gladijola...
Tik žaizda krūtinėj... o taip sopa...

Kai aš liksiu viena ten ... kapų šventoriuj ..
Lyg rudenio lapas nuneštas šalnos ...
Pasilik, su manim krūtinės altoriuj...
Aš laukiu ... ilgiuosi... vis meilės Tavos ...

Neužmiršk, Mielasis, kad naktys man ilgos...
Šlama klevai grožį, ežerai ūžia ...
Karoliais nusviro ir kliombai ir smilgos, 
O vis nauji vėjai sielon atūžia...

Ateiki pas mane, nors laukiu be sostų...
Skurdžią sielos lūšną skausmu iškaišysiu ...
Simfonijas vėjų žalsvu jūrų mostu —
Į pokylį dvasios šilais užprašysiu.

Kai aš esu viena, taip baisu ir nyku:—
„Ar ilgai siela erškėčiuose klūpos?!”
Štai aplinkui naktys ciklonuotos tyko...
Kai šermenų žvakės spraga man lūpos.

636 Fifth Ave., Rockefeller Center, New York, N. Y.

KALĖDINĖS EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
Išplauks Iš New Yorko 

DROTTNINGHOLM------------------------- lapkričio 30
GRIPSHOLM------------------------------------ gruodžio 7

Platesnių žinių Ir laivakorčių kreipkitės Į 
vietini laivakorčių agentą, arba

Kings, to

PHILIPP 
Avenue,

PASITRAUKĖ
PROF. TAMOŠAITIS

Kaunas. — Neseniai suor
ganizuotos Visuomeninio 
Darbo Vadybos generalinis 
sekretorius prof. Iz. Tamo
šaitis pasitraukė. Kas nauju 
gen. sekretorium paskirtas, 
dar nepranešta.
Hitleris prieš karo 
„agitatorius”

Lapkr. 6 d. Veimare Hit
leris šimtatūkstantinei na
cių miniai pasakė kalbą, ku
rioje pasmerkė karo „agita
torius” Anglijos ir Prancū
zijos politikus, kurie dabar 
neturį valdžioje vietos, bet 
varą didelę agitaciją prieš 
Munchene pasiektą taiką. 
Hitleris nurodė, kad Vokie
tija siekianti tik taikos.
Lenkų rinkimai

Lapkričio 6 d. Lenkijoje 
įvyko rinkimai į seimą; iš
rinkta 280 atstovų, kurie, be 
išimties, vyriausybės parti
jos žmonės. Rinkimuose vy
riausybei priešingos politi
nės partijos nedalyvavo, 
reikšdamos savo protestą 
prieš nelaisvus rinkimus, 
kuriuose savo kandidatus 
galėjo išstatyti tik valdžia. 
Valdžios kontroliuojami lai
kraščiai skelbia, kad rinki
muose dalyvavę 67 nuošim
čiai piliečių, todėl rinkimai 
esą visai pasisekę, šį sekma
dienį bus renkamas senatas 
ir po to susirinks nauja 
„tautos atstovybė”. Mano
ma, kad naujo seimo laiko
tarpis nebus ilgas. Seimas 
pakeisiąs rinkimų įstatymą 
ta prasme, kad rinkimuose 
galės laisvai dalyvauti visos 
grupės ir po to būsią pa
skelbti nauji rinkimai. Vil
niuje rinkimuose laimėtojas 
išėjo Vilniaus užgrobikas 
gen. Želigovskis.
Rankos kišenėse...

Šią savaitę grįžo ameri
kietis Robert J. Watt, daly
vavęs tarptautinės darbo or
ganizacijos suvažiavime. Jis 
spaudoje pagarsėjo savo el
gesiu, kalbėdamas su Angli
jos karaliumi. Susitikęs su 
karaliumi, jis kalbėjosi, lai
kydamas rankas savo kel-

nių kišenėse. Watt pareiš
kęs visai . užmiršęs, kad 
kalbąs su karaliumi, nes jis 
labai demokratiškas žmo-

Peršovė vokiečių sekretorių
Lapkričio 7 d. Paryžiuje 

vienas jaunuolis žydas at
vyko į Vokietijos atstovybę 
ir revolverio šūviais sunkiai 
sužeidė atstovybės sekreto
rių. Jaunuolis norėjo pama
tyti Vokietijos atstovą, bet 
sekretorius prie jo neprilei
do; tada šūviai pateko į se
kretoriaus kūną. Jaunuolis 
šovimą įvykdęs, keršydamas 
Vokietijai už ištrėmimą 
Lenkijos žydų kilmės, gi
męs Vokietijoje.

— Lietuvių Rašytojų 
ja susirūpinusi paruošti 
rašą lietuviškų veikalų, ski
riamų versti į svetimas kal
bas. Rinktiniai veikalai bus 
verčiami į anglų, prancūzų, 
vokiečių ir rusų kalbas.

dr- 
są-

Kova dėl Vilniaus tik ta
da pasibaigs, kai Gedemino 
kalne Lietuvos vėliava lais
vai plevėsuos.

Beer, Wine, Liquor
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that License 
RW 841 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 485-487 Nostrand Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

PAUL GESCHE
485-487 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

No-

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 771 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
12 Adelphi Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

HEINRICH F. D. FISCHER 
d-b-a New Ship Tavern

12 Adelphi Street, Broklyn, N. -Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 977 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 70 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
471a—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

471a—5th

NOTICE ___  _
EB 840 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
180 West Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

180 West

NOTICE _ _____ „
EB 923 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
142 Driggs Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.
FRANCES PIOTROWSKI as Adm. of 

Estate of Benjamin Piotrowski— 
Park Bar and Grill

142 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.

the

MICHAEL HUGHES
Avenue Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

JOHN KOTULAK
Street, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

the

the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

BRUNO
Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

LAUBEN
Brooklyn, N. Y.

Kings, to be consumed off the

ANNIE MIRER
Street, Brooklyn, N. Y.

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7138 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 627 Central Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CLIFFORD W. RHODES 
Evergreen Gardens

627 ’Central Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7164 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4317—18th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

COSMAR, INC.
4317—18th Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4864 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 406 Rogers Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELLEN FICKEN 
The Old Timer Bar and Rest.

406 Rogers Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2637 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 31 So. 3rd Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

31 South

NOTICE 
RL 6060 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1243 Myrtle Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EVERGREEN TAVERN, INC.
1243 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 927 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 137 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAX MEYERSON
d-b-a Court Atlantic Bar and Grill 

137 Court Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7069 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 1332 Halsey Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
ANTON KROPF and ARTHUR MICHELINI 
1332 Halsey Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4416 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4702—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

4702—4th

NOTICE
GB 11063 _______________
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1647 East 96th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PIOTER BIENIOWSKI
1647 East 96th Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11033 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
374 Avenue P, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. 

HARRY SHANIK
374 Avenue P, Brooklyn, N. Y.

AUGUST GOODARD
3rd Street, Brooklyn, N. Y.

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

FRED GEHRMANN
Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2685 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 8510—18th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN CIACCIO 
d-b-a Knock-Knock Inn.

8510—18th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 823 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 73 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY TAUTKUS
73 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6823 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 1018 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN and MARY ALTYN 
1018 Manhattan Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4437 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 101-103 Ditmas Avenue, 755-9 
Me Donald Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RAYMOND SCHUBERT
101-103 Ditmas Ave. & 755-9 Me Donald Ave. 

Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2641 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 297 Stagg Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL STAKER
297 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6431 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 103 Reid Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES FRUCCI
103 Reid Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 945 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 1168 Liberty Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES V. WILLIAMS 
1168 Liberty Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3428 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE CORNO
407 Marcy Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 897 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 1436-38 Myrtle Ave., Borough ofx 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUSTAV DOERZBACHER 
(Bratwurst Glockle)

1436-38 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7021 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 789-791—3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARTHUR MILLS 
789-791—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6600 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 205 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARTHUR KELLY
205 Court Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 724 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 949 Willoughby Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BROOKLYN LABOR LYCEUM ASS’N. 
949 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1156 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 385 Arlington Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROSA GRATZER
385 Arlington Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6064 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 245 Smith Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL GRACE
245 Smith Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1085 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 470 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS J. CUNNINGHAM 
470 Court Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5086 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 1450 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS A. CAWLEY
1450 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7122 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 95 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK DALEY and ANNE FECHTNER 
Parkview Inn

95 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10756 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL FROH
263 Wilson Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 319 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at6502—14th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY GALONE
6502—14th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 316 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 693 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EMIL VISONE 
d-b-a Emil's Restaurant

693 Liberty Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 240 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 140 Frost Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GIUSEPPE PALUMBO
140 Frost Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1055 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6216 New Utrecht Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

JAMES SANTI
6216 New Utrecht Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3106 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
541 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA WIEDMER
541 Knickerbocker Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3412 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
513 Leonard Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

STELLA KARP 
d-b-a New Starlight Cafeteria

513 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1212 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Pearl Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN BEHRENS
301 Pearl Street, Brooklyn, N. Y.

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

LOUIS FREEDMAN
172 Havemeyer Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2820 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 8702—4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY SHEEHAN 
8702—4th Avenue, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4075 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4724—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERNHARD KATT
4724—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1178 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4501 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DION RESTAURANT, INC.
4501—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 931 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
72 Sands Street, Borough f* Broklyn, 
County of Kings, to be consumed ob. 'he 
premises.

MAMIE SNIKE
72 Sands Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW839 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 166 Columbia St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PEDRO PEREZ ALVAREZ 
& JOHN PONTES

166 Columbia St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 896 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 7503 New Utrecht Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CAESAR BONANNO 
Joe’s Bar and Grill

7503 New Utrecht Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW876 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 95 Navy Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GINO CASCIANI
95 Navy Street Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 662 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3044 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, tp be con
sumed on the premises.

JOHN T. WAMSLEY
3044 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 344 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6 Reid Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

DONATO RAINONE 
Dan’s Bar & Grill

6 Reid Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB3433 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section' 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
325 Smith St., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the premises.

MICHAEL F. KEOUGH
325 Smith Street Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1164 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 443 Evergreen Avenue 
& 97 Palmetto St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES M. BROWN
443 Evergreen Ave.
& 97 Palmetto St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4473 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 8356-58 Flatlands Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JAMES McDADE 
3856-58 Flatlands Ave. Brooklyn, N. Y.



IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
MONTREAL, CANADA susirinkime. Ketinama pa

gerbti Suomijos ministerį 
Eero Jarnefelt gruodžio mė
nesį, prieš jo išvykimą į 
naują paskyrimą Italijoje.

Norvegijos 
dainininkė dalyvavo susirin
kime norvegiškame kostiu
me; ji buvo garbės viešnia.

Ant. Pociūnas.

Didelės iškilmės
Šį sekmadienį, lapkričio 

13 d., įvyks šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos 
klebonijos pašventinimas. 
Pakviestas vysk. Dechamps 
atlikti šventinimo apeigas. 
Po to, 5 vai., par. salėje į- 
vyks didžiulė vakarienė, ku
rioje dalyvaus daug žymių 
svečių. Tikimasi ir ameri
kiečių lietuvių.

Visi lietuviai raginami 
dalyvauti šiose iškilmėse.

naujos--S°la Holmen,

PHILADELPHIA, PA.

bet
ko-

tu-

SHENANDOAH, PA.

lapkri- 
koncer-

Misijos
Lapkričio 13 d. prasidės 

misijos šv. Andriejaus baž
nyčioje. Pirma savaitė mo
terims ir merginoms, antra 
vyrams ir vaikinams. Pasi
naudokite.

Stambi auka
Didelė parapijos rėmėja 

ponia Petronėlė Staniškienė 
paaukojo šv. Andriejaus pa
rapijos bažnyčiai labai gra
žų gedulingoms pamaldoms 
arnotą, išrašytą iš Lietu
vos. Už tą auką Vėlinių die
noje kun. J. čepukaitis pa-

mažai skelbimų. Salę papuo
šti apsiėmė sodalietės. Val
gius gamins šaunios šeimi
ninkės: Pažerienė, Jasilio- 
nienė, Zabotkienė, Skardie- 
nė, Link, Marcinkienė, Ja
saitienė, Maldeikienė. Prie 
stalų patarnaus grupė mer
gaičių iš sodaliečių ir vyčių.

Kviečiame gausingiausiai 
dalyvauti lietuvių visuome
nę ne tik iš Jersey City, 
ir iš apylinkės lietuvių 
lonijų.

Choro pramoga
Lapkričio 12 d. choras

ri savo šokius ir balių. Cho
ras smarkiai darbuojasi, 
ruošdamasis jubiliejui. Ir ši 
pramoga skiriama kai ku
rioms išlaidoms padengti.

Misijos sėkmingos
Jubiliejinės parapijos mi

sijos užbaigtos lapkričio 12 
d. Jas vedė tėvas J. Kidy
kas, S. J. Žmonių lankėsi 
neblogiausiai. Misijų pa
mokslais visi patenkinti. Pa
mokslai turiningi ir nuosek
lūs. Tikimasi, kad tos misi
jos padarys žmonių širdyse 
didelę atmainą.

vystytas lietuvaičių veiklu
mas ir vieningumas.

Pralaužus pirmuosius le
dus, tikima, kad LRKSA 
„Femenine Fancies” mergi
nos kasmet suruoš panašius 
vakarus.

Taigi, kilkit aukštyn, mū
sų jaunos gražios merginos 
ir žadinkite kitas su jumis 
veikti. Šokių vakaro rengi
mo komitetas buvo: L. Eur- 
kaitė, M. Sucilla, Jieva Lu
košiūtė, M. Pilot, H. Yuss ir 
kitos narės darbu prisidėjo: 
O. Berneckaitė, F. Yuss, H. 
Kadzewick, 
Mikšis,

S. Malin, K.
S. Lukošiūtė, J. 

Peters ir E. English.
S. K.

Red. pastaba: Graži veik
la, tik gaila, kad kai kurių 
merginų pavardės visai 
lietuviškos.

ARTISTE JONE 
ŽUKAUSKAITE

ne

tylaus Nemuno

bakužė samano- 
nukeliavęs Lie-

Dainos mylėtojai 
čio 27 d. turės tokį 
tą, kokio šioje apylinkėje 
dar nebuvo, šv. Jurgio par. 
choro nariai darbuojasi net 
sušilę.

Atvažiuoja dainos žvaigž
dė art. Jonė Žukauskaitė 
koncertuoti sykiu su choru.

Dalyvaus jau mums gerai
žinoma Anastazija Medonie- reiškė padėkos žodžius, 
nė, smuikininkė, melodijų 
žavėtoja ir Jieva Jurkevičiū
tė, pianistė.

Varg. Vincas Medonis de
da visas pastangas padary
ti šį koncertą vienu gražiau
sių, koks tik buvo.

Koncertas įvyks Cooper 
High School auditoriume. 
Jei dar nesi įsigijęs savo bi
lieto, tai pasiskubink! Jų 
galima gauti pas choro ve
dėją ir choro narius.

Ene.

F. P.
NEWARK, N. J.

BALTIMORE, MD.

WASHINGTON, D. C.

Baltijos Amerikos draugi
jos susirinkime — vakarie
nėje, įvykusioje tarpt, salė
je, 1708 New Hampshire 
Ave., adv. Stagger kalbėjo 
apie Čekoslovakiją ryšium 
su paskutiniais įvykiais Eu
ropoje. Jis paminėjo, kad 
Čekoslovakijos nepriklauso
mybės deklaraciją pasirašė 
Washingtone Masarykas 
ant to paties stalo, kur bu
vo pasirašyta ir šios šalies 
neprikl. deklaracija. Adv. 
Stagger priminė ir apie ki
tą, visuomeninių tikslų de
klaraciją, kurią Philadelphi- 
joje paskelbė 12 tautų žmo
nės.

Adv. Stagger nurodė ir 
dabartinius pavojus Lietu
vai iš Lenkijos ir Vokieti
jos. Jo kalba buvo labai įdo
mi.

Draugijos pirmas pirm. L. 
J. Esiūnas išrinktas gen. se
kretorium; kiti valdybos na
riai: prof. dr. Ellis Haworth, 
Wilsono mokytojų kolegijos 
mokslo departamento vedė
jas — pirm.; Ruth Beckman, 
Amerikos Raudonojo kry
žiaus užsienio koresponden
tė — I vicepirm. ir Ameri
kos sekcijos pirm.; Augus
tus Nikula — H vicepirm. 
ir suomių skyriaus pirm.; 
ponia Elshęth Johnson —
III vicepirm. ir estų skyr. 
pirm.; Alfred Schroeder —
IV vicepirm. ir latvių skyr. 
pirm.; Ant. Pociūnas — V 
vicepirm. ir lietuvių skyr. 
pirm.; Lilly Nikula — regis
truojanti sekretorė; Adelė 
Žukaitė — socialinė sekreto
rė; Ant. J. Sadauskas — 
tvarkdarys, Vera Gaudelytė 
komiteto narė ir laikinoji iž
dininkė; dr. J. de S. Coutin- 
ko, ekonomijos profesorius 
Katalikų ir Georgetown uni
versitetuose — komiteto na
rys.

Nutarta pagerbti Latvijos 
ministerį Bilmanį kitame

— Visų šventėje bažny
čioje ankstyvas mišias atna
šavo kleb. kun. J. Lietuv
ninkas; ir kitose mišiose bu
vo gausingai žmonių, o jau 
12 vai. tiek prisikimšo, kad 
sunku buvo praeiti, net už 
bažnyčios durų meldėsi žmo
nės. Vakare per pamaldas 
kunigas išskaitė vardus mi
rusių lietuvių, apie 25 asme
nis, kurie šiemet nesulaukė 
Visų šventės.

— Mirė Silvestras Gra
jauskas, varg. Petro Gra
jausko brolis. Lapkričio 3 d. 
mirė seniausias lietuvis biz
nierius Antanas Abromaitis, 
jau prieš 50 metų turėjęs 
krautuvę; jis buvo pirmuti
nis lietuvių parapijos iždi
ninkas; mirė senatvės liga, 
visą amžių išbuvo nevedęs. 
Jo sutaupyti pinigai žuvo 
patekusioj į resyverių ran
kas lietuviškoje įstaigoje; 
baigė amžių tik gautais tru
piniais iš resyverio.

— Lapkričio 3 d. lietuvių 
bendrovės salėje Januškevi
čius rodė krutamus paveiks
lus iš Lietuvos. Žmonėms 
patiko.

— Lietuvių parapijos sa
lėje mokyklos vaikučiai su
vaidino veikalą, kurs publi
kai patiko. Vaikučiai pakar
totinai sugiedojo Avė Mari
ja ir Lietuvos himną; mer-' 
gaitės buvo tautiškai apsi
rengusios. J. K.

Lapkr. 6 d. mūsų vyčių 
kuopos bowling žaidėjai su
sitiko su Elizabetho koman
da ir mūsiškiai laimėjo 2:1.

Buvusio žaidimo
Newark

daviniai:

196M. Monty
Laugžemis

158
174

159
170

Banis
Barkauskas 166 179
J. Monty 159 210
Daukšys 241 179

898 897
Elizabeth No. 1
Yankunas 152 153
Rakštis 130 —
Oškutis — 147
Viškaškus 167 213
Gaines 213 172
Degutis 146 155

807

178

167
154
177
139

150
170
132
159

808 840 815
13 d. mūsiškiaiLapkr.

žaidėjai keliaus į Paterson; 
jie yra laimėję 12 žaidimų, 
pralaimėję — 6.

CHICAGO, ILL.

JERSEY CITY, N. J.

Parapijos jubiliejus
Šv. Onos parapijos 25 me

tų sukakčiai paminėti ruo
šiamos šios iškilmės: lapkr. 
20 d. 10:30 vai. bus iškil
mingos Padėkos Mišios, ku
rias laikys kun. J. Simonai
tis, Elizabetho klebonas. Pa
mokslą sakys kun. J. Balkū- 
nas, Maspetho klebonas. Pa
maldose dalyvauti pakvies
tas J. E. arkiv. Walsh. Pa
maldų metu, be paties vieti
nės parapijos choro, solo 
maloniai sutiko giedoti art. 
J. Žukauskaitė. Laukiama ir 
šiaip žymių asmenų, kaip iš 
dvasiškijos, taip lygiai ir iš 
pasauliečių.

Vakare 7 vai. įvyks vaka
rienė. Atsilankant laukiama 
apylinkės kunigų, miesto at
stovų ir daug žymių svečių.

Leidžiama parapijos isto
rijos knygutė. Surinkta ne-

Susiorganizavusios L.R.K. 
S. A. „Femenine Fancies” 
merginos suruošė lapkričio 
5 d. puošniam Windermere 
viešbutyje savo šaunų va
karą.

Smagu buvo matyti ko 
gražiausiai pasirengusią lie
tuvišką jaunuomenę, links
mai skraidančią erdvioje sa
lėje.

Į šokių vakarą atvyko 
daug svečių, kurių tarpe bu
vo: LRKSA pirm. L. Šimu
tis su sūnum, LRKSA Cen
tro daktaras kvotėjas, dr. 
Rakauskas; LRKSA Chica- 
gos apskr. pirm. P. Čižaus- 
kas; Chicagos apskr. rašt. 
Ig. Sakalas su dukrele Aldo
na; Chicagos apskr. organi
zatorius ir 163 kp. pirm., 
Juozas Mickeliūnas su žmo
na; Simano Daukanto Fede
ral Savings & Loan Ass. 
pirm. John Kazanauskas su 
žmona, adv. K. Savickas, 
grab. S. Lachavičius su 
žmona, Muzikos Žinių red. 
varg. N. Kulys su žmona, 
komp. Sarpalius, dr. Drau
gelis, dr. Kadylwick, dain. 
Stanaitė ir daug kitų.

„Femenine Fancies” mer
ginos įsirašė gražų lapą į L. 
R. K. Susivienijimo istoriją. 
Dėl to labiausiai tenka svei
kinti neišsemiamos energi
jos sumanią Jievą Lukošiū
tę, „Femenine Fancies” pir
mininkę, Jos vadovavimu iš-

arba smagioje dainelėje berto ir Sullivano komišką 
„Vasilkėliai” lyg vaikiškai 
gėriesi tų vasilkėlių žaidi
mais; tai vėl dainoje „Ty
liai, tyliai Nemunėlis plau
kia” atsiduri gražaus Ne
muno pakrantėse ir gerėjies 
poetingu
plaukimu; nejučiomis dai
noje „Kur 
ta” pajunti 
tuvon, ties savo gimtąja ba
kūžėle, kuri sukelia daug 
malonių atsiminimų. Ir taip 
melodingų dainos aidų, ža
vingų jausmų pagautas, 
žmogus, besiklausydamas 
vaizdžios vaizduotės veda
mas, pergyveni ir atjauti 
drauge su artiste visus per
gyvenimus, išeinančius iš 
dainos turinio. Ir jei artistai 
sugeba tai padaryti, jie yra 
tikri menininkai. Art. Jonė 
Žukauskaitė tikrai tokia 
yra. Ji yra tikroje to žodžio 
prasmėje menininkė, kurian
ti savo dainomis tuos kilnius 
grožio pasigerėjimo jaus
mus ir praturtinanti mūsų 
vaizduotę.

Art. Jonė Žukauskaitė tik
rai yra žymi soprano daini
ninkė. Ji savyje turi tiek 
daug ir tiek puikių ypaty
bių, kaip balso malonume, 
mokėjime jį valdyti, jos 
temperamente bei jausmuo
se, kad tikrai galima tik pa
sigėrėti. Pridėjus dar jos 
gilią inteligenciją ir aukštą 
dvasinę kultūrą, tikrai jai 
lieka atviras kelias plačiai 
išgarsėti ir tapti pirmaeile 
dainininke. Neveltui art. J. 
Žukauskaitė, dar jai bestu
dijuojant dainavimo moks
lus Italijoje ir dalyvaujant 
koncertuose, buvo teatrinei 
publikai Romoje žinoma 
kaipo „pagarsėjusi savo so
pranu lietuvaitė Jonė Žu
kauskaitė” ir sostinės spau
dos skiltyse tinkamai įver
tinta. Tat linkime Jonei sa
vo darbštumu žengti prie 
naujų laimėjimų ir tapti 
dainos žvaigždute plačiosios 
Amerikos horizonte savo ir 
savo mylimos lietuvių tau
tos garbei. Skrajūnas.

Mums, lietuviams, Ameri
koje tikrai labai retai tenka 
išgirsti iš muzikos bei dai
navimo srities ką nors kil
nesnio bei gražesnio. Mūsų 
muzikalinių parengimų pro
gramos dažniausiai susidaro 
iš lengvo, tuščio juoko bei 
džiazinių dalykėlių, o jų at
likimas koks tai šaltai šab
loniškas, be jokios dvasios. 
Nenuostabu, kad žmogus in
teligentas išsiilgsta kilnes
nių koncertų ir džiaugiasi jų 
sulaukęs. Tos malonios va
landos New Yorko apylinkės 
lietuviams teko sulaukti 
spalių 23 d., kai art. J. Žu
kauskaitė Apreiškimo par. 
auditoriume surengė savo 
koncertą.

Koncertui parinkti žino
mų kompozitorių kūriniai, 
kaip A. Kačanausko, V. Ku
previčiaus, M. Petrausko, J. 
Tallat-Kelpšos, S. Šimkaus 
ir kitų. Be to, tokių žinomų 
italų kompozitorių veikalai, 
kaip G. Puccini ir V. De- 
Crescenzio. Tai puikūs, dau
giausiai klasiniai dalykai.

Pastudijavus kiek Žukau
skaitę scenoje, tuoj matosi 
pilnas jos susigyvenimas su 
scena, visiškas savimi pasi
tikėjimas, o judesiai dvelkia 
kokiu tai kilnumu ir pilnu 
artistiškumu. Įspūdis dar 
padidėja, kai pasigirsta ar
tistės dainos akordai.

Ir taip pasirodo, kad art. 
J. Žukauskaitė turi labai 
malonų, sultingą, jausmus 
pagriebiantį lyrinį soprano 
balsą. Balsas technikiniai 
puikiai išlavintas, laisvai 
valdomas ir lengvai perei
nantis nuo tykiausių iki gar
siausių melodijų.

Prie melodingo balso dar 
prisideda jos gyvas tempe
ramentas bei sugebėjimas 
savo jausmus perduoti ki
tiems. Pirmiausiai artistė 
dainuoja savo siela. Paėmus 
kūrinį, ji pati pergyvena bei 
atjaučia kompozicijos turinį 
ir todėl kiekviena frazė, 
kiekviena moduliacija pra
žydi pirmiau jos širdyje, o 
tik paskui pasiekia jos lū- ■ 
pas, o paskui pasklinda au
ditorijom Toks sudvasintas 
aidas pasiekia publikos 
klausą, o per ją patenka ; 
publikos širdin. Susidaro 
darni harmonija tarp daini
ninkės ir auditorijos. Jaus
mingi dainos aidai pradeda < 
užgauti žmogaus sielos sty
gas, nejučiomis pradedi už
miršti save, savo rūpesčius 
ir pereini, tarsi, kitan pa
saulin, kur pergyveni tuos 
pačius jausmus, kuriuos tos 
dainos turinys patiekia. Ir 
taip, dainuojant „Aš našlai
tėlė”, publika drauge su 
dainininke liūdi ir rauda dėl 
našlaitėlės liūdnaus likimo, Rapolui Juškai, pastatė Gil-

operetę Mikado. Visų nuste
bimui, susirinko apie 1200. 
Jaunimas, profesionalai, net 
iš apylinkės miestų vyravo, 
nors šiaip iš vietinių lietu
vių mažai matėsi. Dalyvavo 
beveik visi apylinkės kuni
gai. Vaidinimas savo sklan
dumu, spalvotumu stebino ir 
žavėjo visus. Visiems teko 
stebėtis mūsų choro pajė- 
gingumu, pasiaukojimu ir 
vado sumanumu. Svarbes
nes roles vaidino A. Juodai
tis, J. Antanėlis, Alb. Kibu- 
ris, J. Pešinas, Vai. Belec- 
kaitė, EI. Drobavičiūtė, Ona 
Sinkevičiūtė, J. Taruika ir 
visas choras japoniškuose 
kostiumuose.

Nors du svarbesnių rolių 
vaidintojai buvo kitataučiai, 
bet jie nieku ypatingu nepa
sižymėjo. Kai kurie iš pačių 
choristų, rodos, būtų nepra
sčiau suvaidinę. Vaidinimas 
buvo anglų kalba. Tai bene 
pirmą kartą Bostone lietu
vių choras 
kalboje.

Kokia ir

pasirodė anglų

kam nauda?

ROCHESTER, N. Y.

Nors ši
ką mūsų parapijos choras 
gali vaidyboje ir dainoje ir 
dar parodė, kad jis gali dar
bo dienos vakare sutraukti 
arti 1200 žmonių, bet kokia 
nauda? Buvo gražių paja
mų, bet taip pat ir išlaidų. 
Ir tomis išlaidomis, rodosi, 
pasinaudojo nelietuviai. Pro
gramos knygutėje sakoma, 
kad choristės pačios pasisiū
dino kostiumus, vadinasi, 
lietuvaitės įsigijo japoniš
kus kostiumus, bet lietuviš
kų lig šiol nesugebėjo įsigy
ti.

Prisimena vieno Lietuvos 
laikraščio korespondento iš
sireiškimas apie amerikiečių 
lietuvių chorą, kurs lankėsi 
Lietuvoje; girdi, tai būrys 
jaunimo, kurs kalba angliš
kai, bet dainuoja lietuviškai. 
Argi jau mūsų garsusis pa
rapijos choras užsimojo 
žengti dar toliau, taip lietu
vius bauginančia kryptimi 
— ne tik kalbėti, bet ir dai
nuoti angliškai? Šių žodžių 
rašytojui atrodo, kad mūsų

operetė parodė,

Ne sykį teko matyti laik-i 
raštyje paskelbtus vardus baWtlnlai chorai turėtų ro-
garbės vertų žmonių, kurie 
negaili paaukoti dolerio ki
to tautiškiems ir bažnyti
niams reikalams, nepaisant, 
kad ir šimtais dolerių ki
tiems būtų skolingi. Tokie 
aukojimai užgauna mano 
krūtinę, nes aukojama ne 
savo, bet svetimi pinigai. 
Gal tie žmonės nežino ar pa
miršta Evangelijos žodžius: 
„Jei nori aukoti savo dova
ną, o turi ką nors prieš sa
vo brolį, eik pirmiau susi
taikyti su savo broliu, o su
grįžęs aukosi savo dovaną”.

Jei skolai apmokėti tik po 
vieną dolerį į savaitę atidė
tų, tai per keletą metų nei 
nejustų, kaip skolas atmo
kėtų, bet tai jiems visai ne
rūpi; ne tik kad nei gero žo
džio neduoda, bet dar savo 
skolintojus pajuokia; girdi, 
„aš jam iš kišenės neištrau
kiau, kam jis man davė?” 
Na, ir savo tikybines parei
gas jie atlikinėja! Jei neno
ri skolos atiduoti, tai niekad 
nei neturės, jei taip visur I 
mėtys savo garbei palaikyti, 
sportavimui ir visokiems 
pasigėrėjimams.

Nuskriaustasis.

dyti neorganizuotam lietu
vių jaunimui pavyzdį — va
dovauti darbe Katalikybei ir 
Lietuvybei. Eikvojant savo 
jėgas tokiems perstaty
mams, kaip Mikado, ir dar 
anglų kalboje, kaip tik nusi
sukama priešingon link- 
men.

Darbininko balius
Spalių 29 d. Elks salėje į- 

vyko Darbininko metinis ba
lius; gausingai atsilankiusių 
tarpe buvo būrys iš Maria- 
napolio Kolegijos. Buvo at
vykęs ir Amerikos redakto
rius. Į balių atsilankė kun. 
Juškaitis, Jack Sharkey su 
žmona, kandidatas į guber
natorius Curley, adv. Mile
ris, muz. Čižauskai ir kiti. 
Balius sumaniai pravestas; 
kadangi buvo prieš pat rin
kimus, tai pasinaudota ir iš 
politikų. Pelno liko arti 800 
dol. Tai graži parama laik
raščiui. A.

GREAT NECK, L. I.

SO. BOSTON, MASS.

Mikado
Spalių 26 d. didžiulėje 

High School auditorijoje šv. 
Petro lietuvių parapijos cho
ras, vadovaujant muzikui

— Federacijos skyrius 
veikia. Nutarė ruošti viešas 
prakalbas gruodžio 11 d. 
Kasmočiaus salėje; taipgi 
ruošiasi 
Naujus 
vakare.

prie baliaus prieš
Metus šeštadienio

mėnesinis susirin-Vyčių 
kimas įvyko pereitą ketvir
tadienį. Buvo keli svarbūs 

• nutarimai ir apsvarstymai.

Pranešta apie balių, kurs į- 
vyks laipkričio 12 d. Munsey 
Park salėje ir apie apskri
ties suvažiavimą, įvykusį 
Bayonne, N. J. Trys nauji 
nariai įstojo į kuopą: Pra
nas Kraučiūnas, Stasys Sau- 
seris ir 
čius.

Pranas Bundelevi-

Pereitą 
ta Jievos 
dienio puota. Tuo pasirūpi
no jos vaikai ir Aleškevičių 
šeima. Dalyvavo 80 asmenų.

šeštadienį suruoš- 
Zorskienės gimta-

— Lapkr. 11 d. bus rodo
mi brolių Motuzų Lietuvos 
paveikslai Kasmočiaus salė
je.

Girdėti, grįžta iš Lietuvos 
lakūnas Povilas Šaltenis. 
Great Necko Dariaus ir Gi
rėno Aero klubas rengs jam 
sutiktuvių vakarienę gruo
džio 11 d. Vietinis.

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that License 
RL7143 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 6636 Third 
a-k-a-283—67th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

WILLIAM DWOJACKI 
d-b-a Parkside Restaurant

6636 Third Ave. 
A-K A 283—67th St. Brooklyn, N.

No.

wine and liquor at retail

Law at Ave.,

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5506 has been issued to the undersigned 
to sell beer, . wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 9526 Avenue L., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the nremises.

MORRIS BARTMONOWITCH 
d-b-a Murray’s Tavern

Avenue L Brooklyn, N. Y.9526

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2691 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1073 Fulton 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

DOUGLAS JAMES 
d-b-a Royal Bar & Gri.ll 

Fulton St. Brooklyn,

Street, 
Kings,

N. Y.1073

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5871 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1609 Nostrand Ave. 
&3006 Tilden Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

JAMES SULLIVAN 
1609 Nostrand Ave. 
& 3006 Tilden Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7155 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at _retail 
under Section 132A of the Alcoholic “ 
age Control Law at 560 Fulton 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

ANDREW JOSEPH GALLAGHER 
Gallaghar’s Subway Inn

Fulton St. Brooklyn, N. Y.

be consumed on the

& JOSEPH HEHIR

Brooklyn, N. Y.

Bever- 
Street, 
Kings,

jį KARAU
PARAPIJOS

Angelų Karalienės p 
jos auksinio jubiliejau 
karionė - b^e^s 

pat, sekmadienį, b 
čiolH/Gnmd Pai 

salę susirinks visi tie, 
mus? parapija džiaugi: 
didžiuojasi ir pasidalii 
svo prisiminimais ir 
įfl'ais.
Vakarienės dalyviai i 

jrogos pamatyti kelis 
juosius parapijos pi 
js darbininkus, kurie 
Raugas įgyti ir išlai 
sepijos šventovę. J 
aį jei šiandien švėna 
rupijos sukūrimo 50 i

Vis tie, kurie gerbia f 
upiją ir gali nusipi 
įienės bilietą, tu 

ginai joje dalyvauti, 
p vakarienė būna 
k sykį per 50 metų. 

jFihrienėje dalyvaus 
rajos choras, parapi 
puolių benas, bus ka 

pamarginimų, Be 
Avienas vakarienės da 
įgaus dykai parapijos

ri; paveikslų, ši knyj 
wolatinis ir pastovi 
wnas ateinančiai mi 
hitai, kuri matys, kai 

s organizuotai veikėme i 
n parapijai ir tautai.
M kviečiami dalyvaut 
hrienėje.

lapkričio 14 d. vak. pra
šia dviejų savaičių misi- 
i kurias ves tėvas Bona- 
iūra Pauliukas. Kiekvie- 
'įprųijietis turėtų to- 
j Dievo malonėmis pasi-

560

NOTICE is hereby given that License No. I 
RL5155 has been issued to the undersigned 1 
to sell beer, wine and liquor at retail I 
under Section 132A of the Alcoholic Bever- I 
age Control Law at 2553 Pitkin Avenue, I 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 1 
to be consumed on the premises.

ALEX GREEN
2553 Pitkin Ave. Brooklyn, N. Y. I
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 812 has been issued to the undersigneds 
to sell beer, wine and liquor at retail. 
under Section 132A of the Alcoholic Bever-1 
age Control Law at 1514 Broadway 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

MICHAEL MAFFUCCI
1514 Broadway Brooklyn,

Kings,

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.r* 
RL2799 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail

įhieio 27 i mūsų pa- 
3 aplankys Brooklyno 
spas, Dalyvaus 11 vai. 
te ir po mišių su-j 
mūšy parapijos suau- 

as ir vaikams Sutvir- 
1 Sakramentą — dir-l

; sekmadienį šv. Vardo 
as in corpore prie Ko- 

Ji per 9 vai. mišias., 
5R nariai raginami j

under Section 132A of the Alcoholic Sever- Iffilfi R'45 Vftl rvfp< 
age Control Law at 1540 DeKalb Avenue, * * * * IP
Borough of Brooklyn, County of Kings, Parti niiipfic I 
to be consumed on the premises. lyjto be consumed on the premises. . 

RICHARD TAMANINI 
& SELVINO BERTI

d-b-a Alps Inn
1540 DeKalb Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR17 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bevern 
age Control Law at 790-792 Broadway, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

LORRAINE CATERING CO., Inc.
790-792 Broadway Brooklyn, N. Y<

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 986 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undelĮ 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Coni 
trol Law at 55 Hudson Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE BARANAUSKAS
55 Hudson Avenue, Brooklyn, N. Yi
NOTICE is hereby given that Licence No] 
RL 3449 has been1 issued to the undersignfl 
to sell beer, wine and liquor at retail unde 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con 
trol Law at 363 Halsey Street, Borough Q 
Brooklyn, County of Kings, to be consume 
on the premises.

HARRY WAXLER and ABE TICKER | 
Dew Drop Inn

363 Halsey Street, Brooklyn, N. I

NOTICE is hereby given that License N« 
RL 1123 has been issued to the undersign^ 
to sell beer, wine and liquor at retail unc 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Cc 
trol Law at 4011 Church Ave., Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be consum 
on the premises.

MARTIN BUCKLEY 
d-b-a Four Leaf Shamrock

4011 Church Avenue, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License N 
RL 1050 has been issued to the undersign 
to sell beer, wine and liquor at retail und 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Co 
trol Law at 234 Flushing Ave., and 7 Hl 
St., Borough of Brooklyn, County of King 
to be consumed on the premises.
JOSEPH & SALVATORE MORRONGIELIi 

234 Flushing Avenue and 7 Hall Street,^ 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 1 
CL 126 has been issued to the undersigi 
to sell beer, wine and liquor at retail uni 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage C< 
trol Law at Foot of Bay 32nd St., Borot 
of Brooklyn, County of Kings, to be O 
on the ------!—

BEN
Foot ęf

NOTICE is hereby given that License 1 
RW 321 has been issued to the undersigi 
to sell beer and wine at retail under Sectl 
132-A of the Alcoholic Beverage Control L 
at 780 Bergen Street, Borough of Brooklj 
County of Kings, to be consumed on i 
premises.

CIRO DI MASO
780 Bergen Street, Brooklyn, N. I

premises.
MA CHREE BOAT CLUB, INC
Bay 32nd Street, Brooklyn, N.I

®ES VAKARIENE

IV 
r<

Ini 
vi
mAMERIKOS bičiuliai 

ii prašomi atsiminti, Iri 

Mžio 1 d. sukanka 
betai, kai pradėjo h ši 
WA. šiai nedide- ms 
'reikšmingai, sukak-i nil 
ta, gruodžio 4 d., kel 

ruošiama vaka- kai

UWSKAME
Naujany

pELPHIARYE, 4 m 
Rf, kurios kaina buvo . 
p $1.29 pt ir 68c puspt 

hlURALS, Kentucky 

P degtinė, 90 proof, met 
pkv. $1.84, mes parduodi 
P KVORTAS UŽ $4.00.

tuksiančiai eito 
SONUK'V, scotch i

public Liquc
S St (arti Grand St)



irw tni—i narnv-wta

Lapkričio 11 d., 1938 m. 
t. - ■- 5

ta į- 

±į*' apsiri.

J lsl5 i kuopą: H 
^raucl'M Stasys San- 

lr ^Bundelevi-

reitą šeštadienį
evos Zorskiena 
o P* Tuo
)s vaikai irAles^ 
a. Dalyvavo 80 asmeoą.

Lapkr. U d. tas roto 
Tolių Motuzų lietavos 
ikslai Kasmočiaus salė.

rdėti, grįžta iš Lietuvos 
nas Povilas šahii 
it Necko Dariaus ir Gi- 
i Aero klubas rengs ju 
įtuvių vakarienę gi>
11 d. Vietinis,

L ICEWS
Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, We

(vietos žinios
* J

noma, pageidavimams nie
kada negali būti ribų.

Apskritai, paveikslai la
bai įdomūs. Galima teisingai 
sakyti, kad tokios aukštos

IŠ ANGELŲ KARALIENES 
PARAPIJOS

Angelų Karalienes parapi
jos auksinio jubiliejaus va
karienė — banketas jau čia 
pat. šį sekmadienį, lapkri
čio 13 d. į Grand Paradise 
salę susirinks visi tie, kurie 
mūsų parapija džiaugiasi ir 
didžiuojasi ir pasidalinsime 
savo prisiminimais ir įspū
džiais.

Vakarienės dalyviai turės 
progos pamatyti kelis pir
muosius parapijos pionie
rius darbininkus, kurie dėjo

rienė. Bilietai sėkmingai vi
sur platinami ir visi mūsų 
bičiuliai prašomi jais iš ank
sto apsirūpinti, nes vaka
rienei dalyvių skaičius apri
botas.

CHORŲ PRAMOGA

Brooklyno ir Maspetho 
parapijų chorai įsteigė cho
rų sąjungos provinciją, kad 
pasekmingiau galėtų dar
buotis ir kad būtų glaudes
ni bei artimesni tarpusaviai 
santykiai. Reikia tikėtis, 
kad šis chorų susibūrimas į

vertės savo Tėvynės paveik
slų amerikiečiai lietuviai dar 
nebuvo matę. Galima tik pa
linkėti, kad broliams Motu
zams pavyktų aplankyti ko 
daugiausia lietuvių kolonijų 
ir kad susilauktų gausingų 
žiūrovų minių. Ypatingai 
jaunimas turėtų būti para
gintas ir įtikintas ateiti ten, 
kur Motuzų paveikslai bus 
rodomi; tie paveikslai puiki 
propaganda už Lietuvą, ver
tingas supažindinimas su 
Lietuva.

ių žodį, bendradarbiauja 
Amerikai ir Darbininkui.

Studentų atvykimas iš 
Lietuvos yra labai teigia
mas veiksnys; jie įneš lietu
viškos dvasios ir šilimos 
jaunuomenėje.

ei jos komandai 41:39. Šian
dien, lapkr. 11 d., žaidžia su 
Harlequins iš Long Island 
City. Padėkonės dienoje į- 
vyks krepšinio rungtynės 
tarp mūsiškių ir Waterburio 
Liet.

ŠV. JURGIO PARAPIJA

PADĖKOS ŽODIS

JE is hereby eta tini UtaaĮ 
3 has been taed to tte 
11 beer, wine ud tat R 
Section 132A of the Altaic)» 

iontrol law it K# UH U, 
>83—S7th St, Borough <f 
r of Kings, to be rauta • h 

€S' WILLIAM DWACB 

d-b-a PufaHe Restiuui 
Third Ave.

283—67th St BiwUfi.ll

IE is hereby given thit Ital 
6 has been issued tn the ta« 
11 beer, .wine end tat d N 
Section 132A of the Altai fe 

Control Law it 95H Awl 
;h of Brooklyn, Comtj ji į 

consumed on the 
MORRIS BARTMONOWITO 

d-b-a Manty’s Itai 
Avenue L Btah’I!

3E is hereby given tbit Ital
I has been issued to the tag
II beer, wine and litaj 
Section 132A of the AM* 

kmtrol Law at 1071 htah 
jh of Brooklyn,

consumed on the pta® 
DOUGLAS JAMES į 

d-b-a Royal Bar A W 
Pulton St. Brotai

IE is hereby given thrt Ital 
1 has been issued to the
I beer, wine and Uta* 
Section 132A of the Atatab 
ontrol Law at 1609 m™

Tilden Ave., Borough
■ of Kings, to be • 

ES SULLIVAN 4 JOSEF® KBB 

Vostrand Ave. 
j Tilden Ave- £ 

YE is hereby gta taW 
5 has been issued to the we
II beer, wine and WR 

Section 182A of the AW*
Control Law at » 
lgb of Brooklyn, Cww a 
e consumed on the 
ANDREW JOSEPH GADAOT 

GaDaghar’s Sabrota

Fulton St.__________

ICE is hereby 
156 has been issued to u* 
sell beer, wine and Uta 
r Section 132A of te AH* 
Control Law at 25alta 

iugh of Brooklyn. «■ 
a* *£ 

Pitkin Ave.

PICE is hereby given tH I* 
812 has been issued to the 
sell beer, wine and tta» 
er Section 132A of ttf 

Control Law at HM®'“ 
ough of Brooklyn, Cuffl^ 
be consumed on the taT

MICHAEL MAFF^i

4 Broadway

TICE is hereby 
2799 has been issued to ’ 
sell beer, wine andta 

ier Section 132A of t* 
Control Law at 16WJ^ 

■ough of Brooklyn, Cta 
” fig

& SELVIN0 BBB 

d-b-a Alp
10 DeKalb Ave-

1TICE is hereby P«« jĮ 
Ttl7 has been issued to * 

sell beer, wine and 
der Section 132A of“La 
■e Control Iaw » •' y 
trough of Brooklyn, 

be consumed on »j LORRAINE CATENA 

0-792 Broadway
■---- " Lp

OTICE is hereby | 
L 986 has been issta» 
> sell beer, wine and “ta 
ection 132-A of the AW* 
•ol Law at 65 Hudson^ 
rooklyn, County of King* 
n the premises.

GEORGE BAKAN*

5 Hudson Avenue,
■

1OTICE is hereby .rfta rįp 
IL 3449 has been'issta" 
o sell beer, wine and Uta , 
lection 132-A of the AMta, 
rol Law at 363 Hata 
3 rooklyn, County of Kw* 
jn the premises. ,HARRY WAXLERJtod£ 

Dew DnP 
363 Halsey Street, 

-------- -—7— 
NOTICE is hereby pvffl # < 
RL 1123 has been issta* 
to sell beer, wine and Uta U 
Section 132-A of the 
trol Law at 4011 Ch«™L 
Brooklyn, County of BsP 

on the

d-b-a Four 
4011 Church Avenue,

pastangas įgyti ir išlaikyti 
parapijos šventovę. Jiems 
ačiū, jei šiandien švenčiame 
parapijos sukūrimo 50 metų 
šventę.

Visi tie, kurie gerbia savo 
parapiją ir gali nusipirkti 
vakarienės bilietą, turėtų 
būtinai joje dalyvauti, nes 
tokia vakarienė būna tik 
vieną sykį per 50 metų.

Vakarienėje dalyvaus pa
rapijos choras, parapijos 
jaunuolių benas, bus kalbų 
ir kitų pamarginimų. Be to, 
kiekvienas vakarienės daly
vis gaus dykai parapijos is
torinį leidinį, pilną įvai
riausių paveikslų. Ši knyga 
bus nuolatinis ir pastovus 
priminimas ateinančiai mū
sų kartai, kuri matys, kaip 
mes organizuotai veikėme ir 
savo parapijai ir tautai.

Visi kviečiami dalyvauti 
vakarienėje.

Lapkričio 14 d. vak. pra
sideda dviejų savaičių misi
jos, kurias ves tėvas Bona
ventūra Pauliukas. Kiekvie
nas parapijietis turėtų to
mis Dievo malonėmis pasi
naudoti.

Lapkričio 27 d. mūsų pa
rapiją aplankys Brooklyno 
vyskupas. Dalyvaus 11 vai. 
pamaldose ir po mišių su
teiks mūsų parapijos suau
gusiems ir vaikams Sutvir
tinimo Sakramentą — dir- 
mavonę.

Šį sekmadienį šv. Vardo 
dr-ja eis in corpore prie Ko
munijos per 9 vai. mišias. 
Draugijų nariai raginami 
ateiti į salę 8:45 vai. ryte:

Parapijietis.

SUKAKTIES VAKARIENĖ

Visi AMERIKOS bičiuliai 
maloniai prašomi atsiminti, 
kad gruodžio 1 d. sukanka 
lygiai 5 metai, kai pradėjo 
eiti AMERIKA. Šiai nedide
lei, bet reikšmingai, sukak
čiai atžymėti, gruodžio 4 d., 
sekmadienį, ruošiama vaka-

bendrą draugiją duos gražių 
vaisių ateičiai.

Pirma chorų sąjungos 
provincijos pramoga įvyks 
lapkričio 23 dieną (Thanks
giving išvakarėse), šv. Jur
gio par. salėje, 207 York St., 
Brooklyne. Bilietas 25 c. Ši 
pramoga ruošiama vien su
sipažinimo tikslu. Gros J. 
Navicko orkestras. Visas 
Brooklyno ir Maspetho jau
nimas, ne vien choristai, 
kviečiamas į šią pramogą, 
kurioje sutiksit daug naujų 
pažįstamų. Kvieslys.

BROLIŲ MOTUZŲ 
PAVEIKSLAI

Šiomis dienomis teko 
tyti brolių Motuzų paga
mintus ir rodomus Lietuvos 
vaizdų judomuosius paveik
slus, lydimus pritaikintų 
garsų. Visi paveikslai, kurie 
rodomi 2y2 vai., spalvoti, ši 
nauja filmą pradedama nuo 
vasario 
tūzams 
pavyko 
namus,
biai gražiose iliuminacijose. 
Sekantis žingsnis — kovo 19 
dienos įvykiai, sujaudinę 
kauniečius ir visus Lietuvos 
gyventojus; Motuzai buvo

ma-

16-tos iškilmių; Mo- 
nepaprastai gerai 
nufilmuoti Kauno 

skęstančius nuosta-

Atlaidai pavyko
Mūsų bažnyčioje 40 vai. 

atlaidai, prasidėję Kristaus 
Karaliaus šventėje, visais 
atžvilgiais pavyko. Seselių 
pranciškonių darbštumu la
bai gražiai ir skoningai pa
puošti altoriai ir sutvarkyta 
procesija. Choras, J. Brun- 
dzos vedamas, pasižymėjo 
gražiu giedojimu. (Visų 
Šventėje kleb. kun. Paulonis 
chorą pavaišino. Choristai 
skaniai pavaišinti dar pasi
linksmino.- Klebonas visuo
met stato chorą pirmon ei
lėn ir visuomet jam palan
kus).

Pasibaigus atlaidams, vi
są savaitę tęsėsi rekolekci
jos. Atlaidams ir rekolekci
joms vadovavo misijonie- 
rius kun. B. Pauliukas, do
mininkonas. Rekolekcijos iš
kilmingai užbaigtos pereitą 
sekmadienį. Kaip atlaidus, 
taip ir rekolekcijas žmonės 
lankė labai gausingai.

Paveikslai
Pereitą sekmadienį

pi jos salėje buvo rodomi 
brolių Motuzų spalvoti pa
veikslai iš Lietuvos. Žmonių 
atsilankė per 200 ir visi bu
vo paveikslais patenkinti. 
Visas pelnas paskirtas A- 

nuvykę ta proga į adminis- (MERIKOS naudai. Graži pa-

Velionės Pranciškos 
gaitienės vyras, sūnus Jonas 
ir duktė Marijona Krasnie- 
nė nuoširdžiai dėkoja kuni
gams J. Balkūnui, K. Pau- 
lioniui, P. Lekešiui, J. Kar- 
tavičiui, šv. Rožančiaus ir 
Tretininkų narėms už mišių 
aukas ir lydėjimą. Visiems 
giminėms, mūsų Bičiuliams, 
kurie dėl mano brangios 
žmonos pareiškė užuojautos 
ir suraminimo žodžius, už 
mišių aukas ir gėlių puokš
tes

Bri-

širdingai ačiū.
Bonifacas Brigaitis.

SĄJUNGIETĖMS

Moterų s-gos 29 kuopos 
metinės mišios įvyks sekma
dienį, lapkričio 13 d. 8 vai. 
ryte. Kviečiam visas nares 
dalyvauti. Po mišių par. sa
lėje įvyks bendri pusryčiai.

Kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks trečiadienį, lap
kričio 16 d., 8 vai. vak., par. 
salėje. Bus labai svarbus ir 
įdomus. Malonės visos atsi
lankyti. Rast.

MASPETHO ŽINUTĖS

para-

tracijos linijos pasienį ir 
nufilmavę vietą, kurioje len
kų sargybinis perėjo Lietu
vos pusėn ir buvo nušautas. 
Jie vaizdingai rodo ir Kau
no — Vilniaus geležinkelio 
linijos nutiesimą ir susisie
kimo atidarymą.

Kiti svarbūs įvykiai jų 
paveiksluose: gražusis pa
vasarininkų kongresas, Ka
ro mokyklos jaunųjų kari
ninkų įspūdingos išleistu
vės, kariuomenės ir visuo
menės susiartinimo šventė, 
Rugsėjo 8-tos dienos iškil
mės ir t.t. Tiesa, kai kurios 
iškilmės nufilmuotos labai 
mažai. Pav., iš pavasari
ninkų kongreso paduoti tik 
keli vaizdai, mažai parodyta 
karo aviacijos orlaiviai. Ži-

rama katalikų laikraščiui.

PARAMA SESELĖMS

Šv. Jurgio par. sodalietės 
seselėms pranciškonėms pa
remti lapkričio 19 d. par. 
salėje, 207 York St., ruošia 
didelį rudens šokių ir įvai
rybių vakarą. Programa tik
rai prašmatni — skrajojan
tis paštas, šokiai, užkan
džiai, kortavimas ir t.t.

Bilietai, iš anksto per
kant, 40 c., prie durų 50 c.

Parama laikraščiui
Lapkričio 6 d. Rožančiaus 

draugija turėjo mėnesinį su
sirinkimą, kuriame kun. J. 
Balkūnas pareiškė daug gra
žių dalykų draugijos, para
pijos ir AMERIKOS laik
raščio reikalu. Nutarta pa
daryti laimėjimo knygučių 
ir įtaisyti gedulos rūbus 
bažnyčiai. Savo laikraščiui 
paremti, dr-ja nutarė įsigy
ti AMERIKOS leidėjų 2 Še
rus; be to, išplatinta daug 
bilietų mūsų mylimo laikai 
raščio jubiliejinei penkmečio 
vakarienei, įvyksiančiai 
gruodžio 4 d.

Sąjungiečių dėmesiui
Šį pirmadienį 8 vai. vaka

re, po pamaldų, visos 30 
kuopos sąjungietės kviečia
mos susirinkti į parapijos 
salę, kur bus nuimti paveik
slai 25 metų jubiliejinei kny
gai. O. P.

— Krepšinio komanda 
penktadienį pralaimėjo poli-

OBUOLIŲ BALIUS

LIETUVIŠKAME MONOPOLY
Naujanybė

Lapkričio 13 d. Mot. S-gos 
35 kuopa šv. Jurgio par. sa
lėje ruošia smagų obuolių 
balių su šokiais. Baliaus da
lyviai bus aprūpinti geriau
sios rūšies obuoliais. Rengė
jos pasiruošusios mielai pri
imti visus svečius. Visi kvie
čiami ir laukiami. Bilietas 
40 c.

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.

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

NAUJAS STUDENTAS IŠ 
LIETUVOS

Vyčių komandos.
Šiemet balsavimuose 
tiek susidomėjimo pa
ir lietuviai. Sekmadie-

Girėno postą Nr. 1, turės su 
įspūdingomis apeigomis sa
vo naujos vėliavos šventini
mą. Apeigas atliks posto 
narys veteranas kun. J. 
Laurynaitis, dalyvaujant 
latvių, estų, ukrainiečių ir 
kitų miestų ALL. postų at
stovams su savo vėliavomis.

Dariaus-Girėno postas Nr. 
1 maloniai kviečia visus lie
tuvius atsilankyti į tas iškil
mes.

Po vėliavos pašventinimo 
ir įteikimo seks linksmas 
kariškas pasilinksminimas 
su šokiais. Tai bus lapkričio 
12 d. 8 v. v. Susivienijimo 
salėje (193 Grand St.).Įžan
ga 40 c.

Kam KANKINTIS su 
blogai veikiančiais 

liuosuotojais?
Neimkit tokių liuosuotojų, kurie vei

kia lyg dinamitas! Nevarginkit savo 
skonio su netinkančiais, karčiais vais
tais tik todėl, kad Jūsų viduriai už
kietėję! Visa tai taip nereikalinga!

Kitą kartą Jums prireikus lluosuoto- 
Jo, pabandykit Ex-Lax! Jis duoda Jums 
gerą, visišką išvalymą, — -bet švelniai, 
lengvai, be sukrėtimo Jūsų vidurių, be 
pasibiaurėjlmo ar vidurių skaudėjimo. 
Ex-Lax turi lygiai tok} skonĮ, kaip šo
koladas I

Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo A- 
merikos mėgiamiausias šeimos vidurių 
lluosuotojas. Dabar Jis yra Moksliškai 
Pagerintas. Iš tikrųjų dabar Jis yra 
daug geresnis, negu kada nors pirmiau. 
Jis turi GERESNI SKONI, VEIKIA GE
RIAU Ir yra DAUG ŠVELNESNIS, negu 
kada nors buvo.
Lygiai geras ir valkams. Ir suaugusiems

- I

WoTW0 NATURALS, Kentucky bourbon, Glenmore 
to sell beer, wine andIlft|l riled-,nn
Section 132-A of: the

^OS^r&SAmTO1®*,^ ! 

234 Flushing Avenue j ,
BrooWynJ^z,

NOTICE is herebyJ ; 

CL 126 has been 1
to sell beer, wine and MR,?

Į Section iŠ2-* of the 
trol Law at Foot of B»pgi

) of Brooklyn, County « 
on the premises. • zį

B® MA CHRES^r 

Foot ęf Bay 32nd

NOTICE is hereby gIJdjd

. RW 321 has been -
to sell beer and win® įįjfįį 
132-A of the Alcoho" 
at 780 Bergen Street- 
County of Kings, to . I —

- pren>i5eB- GIRO Pl 

I* 780 Bergen Street,

- 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.

TAIPGI TŪKSTANČIAI KITOKIŲ DEGTINIŲ, 
KONIAKŲ, SCOTCH IR VYNO.

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

Tel. EVergreen 7-2089 Lic- L72
S

Lapkričio 4 d. iš Lietuvos 
atvyko Petras Kupraitis, 
šiemet baigęs Klaipėdos pre
kybos institutą. Jis gavo 
Marianapolio kolegijos sti
pendiją ir dabar studijuos 
Marianapolyje 2 metus.

Šiemet Marianapolio kole
gija paskyrė Lietuvos stu
dentams dvi stipendijas, ku
rias laimėjo Ant. Skirius ir 
P. Kupraitis. A. Skirius at
vyko liepos pradžioje ir jau 
gerokai apsiprato naujose 
gyvenimo aplinkybėse; jis 
pagelbsti redaguoti Studen- .

šiek 
rodė
nį šv. Vardo dr-ja vakarė
lyje buvo aiškinama apie 
rinkimus ir amendmentus.

— Choro komediją „Sli
džiu© ju keliu” bus galima 
pamatyti šį sekmadienį par. 
salėje 6 vai. vakare. Bus ir 
šokiai.

— Altoriaus draugija pa
rodė AMERIKAI prielanku
mą, nupirkdama vieną Šerą. Dariaus-Girėno Post. Nr. 1. 
Taipgi ir Rožančiaus drau
gija parėmė, nusipirkdama 
du šėrus.

— Šv. Vincento draugija! Lapkričio 3 d., vežant į 
turės savo balių lapkr. 20 Kings County ligoninę, mirė 
d., parapijos salėje.

— Juozas ir Adelė Žu- venusi 56 Leonard St., 
kauskai mini savo 25 metų | Brooklyne. Kūnas pašarvo- 
vedybinio gyvenimo sukaktį tas grab. Juozo LeVandos 
lapkr. 12 d.

— Antano Valantiejaus 
žmona Vera Valantiejienė ir j gis Laukagalis ir daugelis

......... giminių. Palaidota po 
iškilmingų mišių iš Angelų 
Karalienės bažnyčios į šv. 
Jono kapines.

Laidotuves prižiūrėjo gra
borius J. LeVanda-Levan- 
dauskas.

toliau užlaikys laidojimo 
biznį.

— Stebuklingo Medaliko 
novena pirmadienio vaka
rais lietuvių bažnyčioje nuo
stabiai gausėja žmonių at
silankymu. Per angliškas 
pamaldas visada pritrūksta 
vietų. Ligi šiol pamokslus 
sakė kun. dr. Lamb, o dabar 
visam mėnesiui pakviestas 
kun. K. Keidošius.

BUV. KARIŲ ŠVENTĖ

Lapkričio mėn. 12 diena 
yra Brooklyno lietuvių buv. 
Amerikos ir Lietuvos karių 
bei šaulių didžios šventės 
dieną. Minėtą dieną buv. ka
riai — šauliai iškilmingai 
švenčia paliaubų paskelbimo 
ir Lietuvos kariuomenės su- 
piorganizavimo sukaktis. 
Lietuviai, pasaulinio karo 
veteranai/buv. Lietuvos ka
riuomenės kariai ir šauliai, 
susiorganizavę į Amerikos 
Lietuvių Legijono Dariaus

HAVEMEYER 8-0259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

MASPETH. N. Y.

STap" 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

MIRĖ

Antanina Laukagalienė, gy-
56 Leonard St..

įstaigoje, 337 Union Avė.
Nuliūdime liko vyras Jur-

NAUJA PORA

Lapkričio 6 d. Apreiškimo 
par. bažnyčioje kleb. kun. 
Pakalnis surišo moterystės 
ryšiu Eleną Smetonaitę, Lie
tuvos prezidento giminaitę, 
su Juozu Barausku. Jaunuo
sius sutiko ir išleido maršu 
muz. J. Jankus.

Šliubo metu solo giedojo 
B. Brundzienė. Pamergių —

H

k

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

Daugiau kaitros už jūsų pini
gą. Jūsų ‘kaimynai naudoja 
Tru-Ember Coal Co. anglis ir 
patenkinti. Kodėl jums nepa
sekti jų pavyzdžiu.

TRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street, Brooklyn, N. Y<
Telefonas: EVergreen 7-1661

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMAI! 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ! 
Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Lax! Įsldfemėklt teisingą ant dė
žutės užrašą — E-X-L-A-X. Kad 
gautumėt Ex-Lax pasekmes, rei
kalaukit tlkroio Ex-Lpx.

10 Ir 25 centų dėžutės yra pas Jūsų 
vaistininką.

pabrolių buvo net septynios 
poros. Visos gražiai pasi
puošę, o ypač jaunoji. Sme
tonai turi tik vienintelę duk
relę, tai viską ruošė ko 
iškilmingiausiai. Vestuvių 
puota įvyko SLA salėje. 
Svečių buvo apie 300, kurie 
labai puikiai vaišinti. Abu 
jaunavedžiai yra pavyzdingi 
lietuviai ir 
kad jie eis 
kais.

Linkime
daug laimės jų gyvenime.

reikia tikėtis, 
savo tėvelių ta-

jaunavedžiams

Brooklyne ir apylinkėse 
prasidėjo judėjimas uždrau
sti vaikams ir suaugusiems 
žaisti gatvėse. Policija mė
gins visus žaidėjus varyti 
žaisti tam tikrose vietose. 
Neklausančius žada bausti.

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS SALINSKA8) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, moderniška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius (vairiems reikalams. Kainos labai prieinamos
84-0? Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

(Prie FOREST PARKWAY)

LIETUVOS-AMERIKOS IMPORTO
IR EKSPORTO BENDROVĖ

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

—-■*

[Tel. EVergreen 7-4335

STUPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčia) 

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštvnoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamuotojai

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

Telefonas: STagg 2-4409

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pametnytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.



Lapkričio 11 d., 1938 m.
ŠTAI KAIP

VAKARIENE BANKETAS
jjtriy šventė, 
Gynėju sukaktis, 
jydg kančios, 
atsakyti klausimai, 
įntoio dangtis. 
Tėvo išdavikas.

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS

Auksiniam Jubiliejui Paminėti
L 9

Sekmadienį, Lapkričio - Nov. 13 d., 1038

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.

pasiel 
^ais ir drauf 

užtikrinti sa' 
^usomybės ■ ateit 

į- lietuvių taut; 
jjjoiiii sveikinti sukaktuv 

Latviją, ypač paskui 
ji laiku artimai bendn 
stojančią su Lietuva, 
g širdies galime šiandi

Grand ir Havemeyer Sts.
•OOIOOO

GRAND PARADISE SALEJE
BILIETAI $2.50 ASMENIUI. Bilietų galima gauti 

pas visus parapijos veikėjus, klebonijoje ir Amerikos 
administracijoje.

0:010:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0

Angelų Karalienes Parapijos S0 metų Gyvavimo Apžvalga
Lietuviai Amerikoje

Kada lietuviai pradėjo ke
liauti į Ameriką, istorikai 
dar nėra sužinoję ir vargu 
ar jiems pavyks tai sužino
ti, bet 18-tame amžiuje jų 
čia jau buvo. Amerikos lai
svės ir nepriklausomybės 
karuose kovėsi ne vienas 
lietuvis ir jų žymiausias bu
vo generolas Tadas Kosciuš
ka.

Lietuvių emigracija į A- 
meriką gausingai pasireiškė 
po nepasisekusio 1863 metų 
sukilimo prieš rusų valdžią. 
Nuo to laiko lietuviai būrių 
būriais keliavo į Naująjį 
Pasaulį, kurs žadėjo jiems 
laisvę ir ekonominę gerovę. 
Netrukus įvairiuose Ameri
kos miestuose ir ypač Penn- 
sylvanijos kasyklų apylinkė
se lietuvių buvo ištisi bū
riai. Visi jie keliavo į šią ša
lį per New Yorko miestą, 
kurio ribose nemažai jų pa
siliko nuolatinai gyventi.

Įsikūrę naujose gyvenimo 
aplinkumose lietuviai pradė
jo rūpintis draugijiniu ben
dravimu, burtis į organi
zacijas, nesitenkindami vien 
tiktai ekonomine gerove. 
Jie iškeliavo iš Lietuvos, 
būdami lietuviai katalikai, 
todėl jų susipratusiems va
dams ir jiems patiems rūpė
jo įkurti tikybinius, tauti
nius ir kultūrinius centrus 
— parapijas.

Emigracijos pradžioje lie
tuvių katalikų kunigų išei
vių buvo labai mažai. Jie tu
rėjo nuolat keliauti po di
desnes lietuvių kolonijas, ir 
aprūpinti lietuvių dvasinius 
reikalus — dėl dažno įvai
riose vietose lankymosi jie 
negalėjo turėti pastovių pa
rapijų.

1864 — 84 metais New 
Yorko, taigi ir Brooklyno, 
lietuviai, kaip ir kitų mies
tų, buvo neorganizuoti. Tu
rimi daviniai rodo, kad tik 
1884 metais jie pradėjo spie
stis į susirinkimus ir tartis 
lietuvių parapijos organiza
vimo reikalu. Tuo laiku, 
kaip tada sakyta, Didžiaja
me New Yorke lietuvių buvę 
apie 1,000. Dvasinio patar
navimo reikalais pas juos 
lankydavosi kunigai: Kunca 
iš Baltimorės, Juškevičius iš 
Shamokin, Pa., čižauskas iš 
South Bend, Ind. ir Ruške- 
vičius iš Otis, Ind.

Lietuviai organizuojasi
1884 m. pavasarį suorga

nizuota Šv. Trejybės draugi-

.............

' '1
SW&*- • «: I '. ’:?į;' <A>i
»«h M-v. Ki

W® ?■’’

feWfc, V': V:Sn, <'■"X K- * '
'‘■^V

• ■ •

k .

Kun. Juozas Aleksiūnas, Angelų Karalie
nės parapijos klebonas. gatvių kampo,

Bet

Brooklyn, N. Y.

gė mokyklai kambarius. Mo
kykla veikė nuo 1906 iki 
1923 metų.

1902 m. vasario 16 d. pa
rapija inkorporuota. Inkor
poravimo aktą pasirašė kun. 
V. Varnagiris, klebonas, ir 
J. Katilius su J. Vokietaičiu, 
kaip trustistai.

Sunkiais parapijos orga
nizavimo laikais daugiausia 
pasidarbavo Papeika, Galec- 
kas, Medelis, Brusokas, Mar- 
tišiūnas, Katilius, A. Kun
drotas, Kartavičius, Akuce- 
vičius, šeštokas (dabar ku
nigas), Vokietaitis, Overzo- 
tas ir daug kitų, kurių vieni 
jau ilsisi amžinybėje, kiti 
dar džiaugiasi su mumis Ju
biliejaus minėjime.

1914 m. kun. Varnagirio 
pastangomis pertaisytas vi
sas bažnyčios priekis. Buvu
sieji pilioriai nugriauti ir iš
mūryta dabartinė bažnyčios 
priekio išvaizda.

Kun. S. P. Remeika, 
klebonas

1914 m. rugsėjo mėn. pa
sitraukus iš klebono vietos 
kun. V. Varnagiriui, jo vie
tą užėmė kun. S. P. Remei
ka 
tų

Kun. J. Aleksiūnas, 1931

Kun. V. Krauęiūnas, 1896 liepos 21 — 1933 m. gegu- 
m. kovo 1 iki 1898 spalių žės 22 d.
12 d.

Kun. J. Mundelein, 1898 m. birželio 12 — 1932 m. ge
ni. spalių 15 iki 1899 m. ba- gūžės 1 d. 
landžio 9 d.

Kun. A. Milukas, 1899 m.
bal. 9 iki 1900 vasario 11 d.

Kun. V. Varnagiris, 1900 
m. vas. 24 d. iki 1914 m. 
rugsėjo mėn.

Kun. S. P. Remeika, 1914
m. rugs, iki 1915 m. balan
džio 12 d.

Kun. J. Aleksiūnas, 1935 
m. balandžio 12 d.

Parapijos vikarai
Kun. J. Švagždys, 1913 m. 

rugs. 25 — 1914 m. vasario 
15 d.

Kun. J. Balkūnas, 1928 m.

Kun. J. Lencevičius, 1934 
m. gegužės 22 d.

Kun. P. Lekešis, 1933 m. 
rugs. 22 — 1934 m. spalių 
mėn.

Kun. J. Laurynaitis, nuo 
1935 m. spalių 20 d.

Parapijos trustistai ir 
kolektoriai

Trustistai: VI. Turulis, V 
Žemantauskas.

Kolektoriai: Gabrielius Vi- 
sackas, M. Dailydėnas, M. 
Bartkevičius, M. Mulevičius, 
St. Pusvaškis, VI. Mikaliū- 
nas.

Lapkričio 23 d. Lietuve 
flaioji kariuomene atitir 
jomis iškilmėmis minė 
įmetu sukaktį. Prieš 2 
įįį Lietuvos vyriausyb 
$o įsakymą, kuriuos 
išryta pradžia savai ks 
aenei. Lietuvos lauk 
įs vėliau savo krauju i 
lybėmis garbingai įrodi 
rertas lietuvis karys, 

fso nuoširdumu sveik 
k sukaktimi besidžiai 
įĄ Lietuvos karinome 
tos darbai amžiam 

Adomomis raidėmis į 
įti į Lietuvos ir lietu vii 
is istoriją. Lietuviškiau- 
s Valio Lietuvos nepri- 
jomybės ir tėvų žeme- 
bndriems sargams!'

ja ir kiek vėliau — to pa
ties vardo parapija. Parapi
jai vesti klebonu pakviestas 
kun. Kunca. Tuo laiku lietu
viai savos bažnyčios neį
stengė, tai pamaldas lietu
viams laikydavo šv. Kazi
miero lenkų parapijoje, 
Stanton St., New Yorke. Bet 
neilgai taip buvo.

1885 metais į New Yorką 
atvyko kun. Dr. Varnagiris, 
bet, negalėdamas sugyventi 
su lenkais, 1886 m. balan
džio 11 d. paliko parapiją.

Lietuviai, netekę lietuvio 
kunigo, pradėjo ieškoti kito, 
bet, neturint savo bažnyčios, 
kampininkaujant pas len
kus, nė vienas lietuvių kuni
gų nenorėjo pas newyorkie- 
čius lietuvius apsigyventi.

Nauja era

bonas kun. M. Juodišius. 
Draugijos ir klebono pastan
gomis čia pastatytas rūsis 
ir toje vietoje pirmos pa
maldos įvyko 1888 m. gruo
džio mėn. pradžioje.

Susidarius nepalankioms 
aplinkybėms, parapijiečiai 
kreipėsi į Brooklyno vysku
pą ir, jam pritarus, pakeitė 
parapijos vardą ir vietą.

Tolimesnis organizavimas
1894 m. balandžio 8 d. 

Brooklyno lietuviai sušaukė 
susirinkimą, kurs įvyko 73 
Grand St. Dalyvavo atstovai 
nuo visų tuo metu veikusių 
lietuvių draugijų. Susirinki
me išrinkta komisija: J. Va
siliauskas — pirm., Jonas 
Tauckus — vicepirm., A. 
Slominskas ir Mot. Paršelai- 
tis — sekret., J. Katilius —

1888 metų vasario 23 d. iždin. Jame nutarta atskir- 
Šv. Trejybės draugijos susi-j tai parapijai duoti Šv. Pane- 
rinkime Brooklyne nutarta lės Marijos Angelų Karalie- 
organizuoti naują parapiją nės vardą. Komisijai nuošir- 
Šv. Jurgio vardu. Tai ir bu-'džiai dirbant, parapija augo 
vo Angelų Karalienės para- ir turtu ir parapijiečiais, 
pijos gyvavimo pradžia. Susirinkimai būdavo 73 
Šiame susirinkime nutarta Grand St., Brooklyne. 
nupirkti 2 lotus North 10 ir1 1895 m. vasario mėn. pa- 
Bedford Avė. kampe, Brook- kviestas į parapijos susirin- 
lyne. Už sklypus (lotus) su- kimą Waterburio, Conn., ne
tarta mokėti $5,000. Turint tuvių parapijos klebonas, 
vietą bažnyčiai, gautas kle-.kun. J. žebris. Jis pagyrė

Brooklyno lietuvių pastan
gas organizuotai veikti ir 
pasižadėjo gavėnios laiku 
klausyti išpažinčių.

Laikina parapijos šventovė
1895 m. lapkričio 24 d. su

sirinkime nutarta paimti 
laikinai bažnyčiai vietą 214 
Grand St., Brooklyne ir tais 
pačiais metais gruodžio 14 
d. susirinkiman buvo atvy
kęs kun. V. Kraučiūnas. šis 
susirinkimas jau buvo baž
nytinėje salėje 214 Grand 
St., ir čia buvo nustatyta 
parapijai tvarka.

Naujas klebonas
1896 m. kovo 1 d. kun. V. 

Kraučiūnas užėmė parapijo
je klebono vietą ir laikina 
bažnyčia įrengta 214 Grand 
St., Brooklyne. Tą pat dieną 
čia buvo atlaikytos pirmos 
Šv. Mišios. Parapija augo.

1897 m. rugsėjo mėn. su
sirinkime buvo tariamasi 
pirkti naują bažnyčią. Tam 
reikalui išrinkta komisija iš 
And. Kundroto, Rago ir 
Martinaičio. Komisija buvo 
suradus dvi vietas bažnyčiai, 
bet pirkimą sulaikė dėl pini
gų stokos.

1898 m. vasario 28 d. su
sirinkime nusistatyta pirkti 
bažnyčią prie South 4 ir 
Roebling
Brooklyne. Derėtasi.
1898 m. spalių 12 d. mirė 
klebonas kun. V. Kraučiū
nas. Po jo mirties parapijos 
reikalus pradėjo tvarkyti 
kun. G. Mundelein (dabarti
nis Kardinolas, Chicagos ar
kivyskupas). Jis labai gra
žiai sugyveno su lietuviais ir 
jiems visur gelbėjo. Lietuvį 
kunigą buvo sunku gauti. 
Kiek vėliau, su vyskupo pa
galba, gautas kun. A. Milu
kas, kuris tuo metu gyveno 
Shenandoah, Pa.

Bažnyčios pirkimas
1899 m. balandžio 9 d. at

vyko parapijon kun. A. Mi
lukas. Jo klebonavimo laiku 
baigtos derybos ir nupirkta 
dabartinė parapijos bažny
čia ir tais pat metais spalių 
30 d. įvyko bažnyčios pa
šventinimas. Tuomet iš 
Grand St. bažnyčios viskas 
perkelta į naują bažnyčią. 
Klebonas apsigyveno dabar
tinėje salėje, bažnyčios gale. 
Atvyksta kun. V. Varnagiris

1900 m. vasario 13 d. kun. 
A. Milukas išvyko atgal į 
Shenandoah, Pa. ir nuo va
sario 24 d. klebono vietą už
ėmė kun. V. Varnagiris. 
1902 m. jis nupirko 213 So. 
4th St., prie bažnyčios, na
mą ir pertaisė į kleboniją. 
Patalpose už bažnyčios įren-

ir klebonavo iki 1935 me- 
balandžio 12 d.

Kun. J. Aleksiūnas, 
klebonas

1935 m. balandžio mėn., 
Brooklyn© vyskupo paskyri
mu, kun. Juozas Aleksiūnas 
užėmė šv. Pan. Marijos An; 
gėlų Karalienės parapijos 
klebono vietą.

Nuo 1900 m. vasario 13 d. 
iki 1935 m. balandžio mėn. 
parapija pergyveno šviesių 
ir tamsių dienų, audrų ir 
giedrų; nuo 1935 metų ba
landžio 12 dienos parapijos 
horizonte dangus pradėjo 
šviestis, debesys skirstytis 
ir prasidėjo parapijoje nau
ja era. Ne tik senesnieji pa
rapijiečiai laisviau atsikvė
pė, bet ir jaunimas liko pri
glaustas ir pradėtas organi
zuoti į naudingas draugijas. 
Parapijiečių ūpas pakilo ir, 
nors sunkiuose depresijos 
laikuose, visi stojo į darbą 
parapijos naudai, bažnyčios 
gerovei. Išaugo daug naujų 
draugijų.

Parapija pergyveno viso
kių dienų; ji davė pasauliui 
įvairių darbininkų, kurių 
tarpe yra: 16 kunigų, kelio
lika daktarų, advokatų ir ki
tų profesijonalų, biznierių ir 
šiaip šviesių pasauliečių.

Šv. P. M. Angelų Karalienes 
parapijos klebonai:

Kun. M. Juodišius, 1888 
m. vas. 13 iki 1896 m. vasa
rio 11 d.

! Tel. STagg 2-7177

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitariu
Tel.: EVergreen 8-92M

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1)14 FOSTER AVENUE

VALANDOS: 
1—2 p. p. 
«—8 vak. 
ir pagal sutartj 

Tel.: MAnafleld 6-8787

DR- A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS.
9—12 ryte
1— 8 vai.

Penktadieniais uždaryta 
t Tel: EVergreen 7-9108

is kultūringas žmogus i 
jitars Vokietijos nacių 
tojamoms priemonėms 
š ten gyvenančius žy- 
- Visai suprantamas jau- , 
k sąžinės kultūrininkų ir 
sybininkų susirūpinimas 
ulbėti persekiojamiems 
te®. Bet yra ir kita me- 
lalio^sė.
J^ešoji nuomonė aliarman 
m tik tada, kai pa- 
«žydai. Tai labai su 
Įutama, nes reikšmingoji 
ūda yra nemažoje žydų 
ioje. Bet kodėl ta spauda 
itsakingi visuomenės bei 

asmenys tyli, kai
J tautinės mažumos per-

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)
ADVOKATAS

1 219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y.
į (Williamsburgh Bridge Plaza)

*■----

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’’ KEPT U V® kepa geriausią lietuvišką duoną, kelksus

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

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

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie 1S geriausios Smetonos. ALUS Ifi geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

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

skaityti praneši- 
hd Vokietijos žydai 

p stambia pinigų su
pi vieno jauno žydo 
so, bet kodėl pasaulis 
hi Lenkijos vyriausy- 
$ėšė Vilniaus lietu- 

atimdama lietuvių 
i turtą, išnaikinda- 
-ftuviškas mokyklas, 
R į kalėjimus lietu- 
R tik dėl jų lietuvis- 
Reikimo? Kodėl tyli- 
P naikinami ukrainie- 
taje? i

p Jungtinių Amerikos ! 
p prezidentas ne-|^i. 

■ ambasadoriaus iš) 
p paaiškinti apie pa- 
pten katalikai bar- 
ai persekioti? Kodėl 
W 1936 metais Ispa- 
Mfflistai ir jiems ar- 
putiniai elementai 
tyčias, viešai nie
keles, žudė kuni-

' klausimai, pro ku
^lima tylomis pra- 
Wtaujant liūdną
"i08 žydų padėtį. Tu-Ha

i ^68, kad pasauly- k°s 
ateis laikas, kai gs 

fMiami sulauks lis t
a *****

pfldaami sulauks 
PUBLIC i pjautos ir pa- 5Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE
Maspeth, N. Y k ; —j

parapijos 50
54-41—72nd Street,

Angelų Kara- 
^pijiečiai tikrai 

reikšmingai 
k, jjaiGĮHjua v J 
M Juk nedaug 

Or&ūzuotų vienetų,

du x 
kovo 
„idej 
vo i 
pami 
tūrin 
gesys 
džiu.


