
Lietuvos

TAI GYDYTOJU

šiandie 
Latvija!

3 21 - 1933 m.
2 d.
i. J. Aleksiumi, 
’želio 12 — 1932 a.
1 d.

i. J. Lencevičius, 
gūžės 22 d.
i. P. Lekešis,
22 — 1934 m. i

n. J. Laurynai^ 
m. spalių 20 i 

arapijos tmstistaiš 
kolektoriai

'ustistai: VI. Tiinilk 
antauskas. 
’©lektoriai: Gabriel® 
sas, M. Dailydėm
•tkevičius, M. MoleriSa
Pusvaškis, VI M

WENTZ

US) 
iTAS

VALANDOS: 
8—10 ryte 
1-2 P. P. 
6-8 rak.

Šventadieniai! miltini 
TeĮ: BVergreen 8-tt>

VALANDOS: 
1-2 P. P. 
6—8 vai. 
ir pagal sutarti 

Tel.: MAnsfield 6-8781

I. Bilietų galima gauti 

klebonijoje fr Amerikos

ivių parapija, 

ms, gali didžiu w 

s Dievui irKvymį^ 

pi jos lietuviai parapija 

rdaus pritarimo 

dgi, visi esate kvietinį 

augtis pasiektais lain*

I PALOCIUS 
)S RŪŠIES 
, grtata, Bot CBocoUte 

Gedausiu F 

lauBloa «neton“,_
iaml užsatynM Kreipi 

VKUS

ŠTAI KAIP
Latvių švente.
Gynėjų sukaktis.
Žydų kančios.
Neatsakyti klausiniai. 
Yra kuo džiaugtis. 
Tėvo išdavikas.

Šiandie, lapkričio 18 d., 
Latvija mini savo nepriklau
somo gyvavimo 20 metų su
kaktį, džiaugdamasi pasiek
tais laimėjimais ir drauge 
rūpindamasi užtikrinti savo 
nepriklausomybės • ateitį. 
Lietuvai ir lietuvių tautai 
malonu sveikinti sukaktuvi
ninkę Latviją, ypač paskuti
niu laiku artimai bendra
darbiaujančią su Lietuva.

Iš širdies galime 
sušukti: Lai dzivo

VALANDOS;
9—12 ryte
1— 8 ra*.

Penktadieniai! oMW*
Tel.: Evergreen MIS

Brooklyn. K1 

Bridge Plaza)

!lKEBY> 
, SHRUPSKIS 
3GAUS SVEIKATA 
todei, ktf J18 
iriausią lietuviu d®®* 
ei kitokiem pokyli 
;ue miestus. „

notab*
.antiejus
and

A. LIET. KATALIKŲ VISUO
MENINIO IR KULTŪRINIO 
GYVENIMO SAVAITRAŠTIS 

EINA KAS PENKIADIENĮ

PUBLISHED B f LITHUANIAh 
UNIVERSAL BUREAU, INO. 

423 GRAND STREET, 
BROOKLYN, N. Y. 
Tel. STagg 2-2133

Entered as Second - Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879 METAI VI PENKTADIENIS, LAPKRIČIO (NOV.) 18 D., 1938 M. Nr. 47 (248) Kaina 5c.

SAVAITES ĮVYKIAI PREZIDENTO RINKIMAI

Lapkričio 23 d.
šaunioji kariuomenė atitin
kamomis iškilmėmis minės 
20 metų sukaktį. Prieš 20 
metų Lietuvos vyriausybė 
išleido įsakymą, kuriuomi 
padaryta pradžia savai ka
riuomenei. Lietuvos laukų 
sūnūs vėliau savo krauju ir 
gyvybėmis garbingai įrodė, 
ko vertas lietuvis karys.

Visu nuoširdumu sveiki
name sukaktimi besidžiau
giančią Lietuvos kariuome
nę, kurios darbai amžiams 
neišdildomomis raidėmis į- 
rašyti į Lietuvos ir lietuvių 
tautos istoriją. Lietuviškiau
sias Valio Lietuvos nepri
klausomybės ir tėvų žeme
lės budriems sargams!

Joks kultūringas žmogus 
nepritars Vokietijos nacių 
vartojamoms priemonėms 
prieš ten gyvenančius žy
dus. Visai suprantamas jau
trios sąžinės kultūrininkų ir 
valstybininkų susirūpinimas 
pagelbėti persekiojamiems 
žydams. Bet yra ir kita me-

; dalio pusė.
Viešoji nuomonė aliarman 

šaukiama tik tada, kai pa
liečiami žydai. Tai labai su
prantama, nes reikšmingoji 
spauda yra nemažoje žydų 
įtakoje. Bet kodėl ta spauda 
ir atsakingi visuomenės bei 
valstybės asmenys tyli, kai 
kitos tautinės mažumos per
sekiojamos?

Kongreso sąstatas
Praeitą savaitę įvykę rin

kimai labai nudžiugino res
publikonus, kurie laimėjo 18 
valstybių gubernatorių vie
tas ir padidino savo žmonių 
skaičių Tautos Atstovybėje 
— Kongrese. Senate respub
likonai dabar turės 23 vie
tas (turėjo 15), o atstovų 
rūmuose — 170 (turėjo 81). 
Atstovų rūmuose demokra
tai dabar turės 262 vietas 
(turėjo 333); demokratų se
natorių bus 69 (buvo 76). 
Visa tai rodo, kad demokra
tai liko daugumoje, bet ne 
visada vyriausybei prita
riantieji demokratai drauge 
su respublikonais gali suda
ryti tvirtą pasipriešinimo 
grupę. Praėjusiuose rinki
muose skaudžiai nukentėjo 
Wisconsin© gubernator. La 
Follette sukurta tautinė 
progresyvinė partija; pats 
La Follette pralaimėjo rin
kimus ir neteko gubernato
riaus vietos, kurioje jis iš
buvo tris terminus.
Nacių teroras

Lapkričio 9 d. Paryžiuje 
mirė Vokietijos pasiuntiny
bės trečias sekretorius Rath, 
kurį lapkr. 7 d. peršovė 17- 
kos metų jaunuolis žydas 
Grynszpan. Jis šovė, keršy
damas vokiečiams už ištrė
mimą jo tėvų į Lenkiją 
drauge su keliais tūkstan
čiais kitų žydų. Vokiečių pa
siuntinybės tarnautojo mir
tis sukėlė Vokietijoje nacių 
pašėlimą, kuriam aiškiai va
dovavo partijos vadovybė. 
Lapkričio 10 d. ištisoje eilė
je miestų vokiečiai suruošė 
teroristinius veiksmus prieš 
žydus; degintos ir sprogdin
tos žydų sinagogos, užpuldi
nėti žydai gatvėse, daužyti 
žydų namų, krautuvių ir į- 
staigų langai, plėštos krau
tuvės ir atlikti kitokį tero-

Šiurpu skaityti praneši
mai, kad Vokietijos žydai 
nubausti stambia pinigų su
ma dėl vieno jauno žydo 
veiksmo, bet kodėl pasaulis 
tyli, kai Lenkijos vyriausy
bė apiplėšė Vilniaus lietu
vius, atimdama lietuvių 
draugijų turtą, išnaikinda
ma lietuviškas mokyklas, 
kimšdama į kalėjimus lietu
vius vien tik dėl jų lietuviš
ko nusiteikimo? Kodėl tyli
ma, kad naikinami ukrainie
čiai Lenkijoje?

Kodėl Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentas ne- f 
šaukė ambasadoriaus iš j 
Meksikos paaiškinti apie pa
dėtį, kai ten katalikai bar
bariškai persekioti? Kodėl 
tylėta, kai 1936 metais Ispa
nijos marksistai ir jiems ar
timi kraštutiniai elementai 
degino bažnyčias, viešai nie
kino vienuoles, žudė kuni
gus?

Štai klausimai, pro ku
riuos negalima tylomis pra
eiti, apgailestaujant liūdną 
Vokietijos žydų padėtį. Tu- 1 

[ rėkime vilties, kad pasauly
je vis dėlto ateis laikas, kai 
visi skriaudžiami sulauks ] 
tinkamos užuojautos ir pa- didžiausias didvyris. Jo var- 
ramos.

kurie sulaukė tokio amžiaus 
sukakties.

Svarbiausia, kad minėta 
parapija per 50 metų, nežiū
rint pasitaikiusių įvairių 
debesuotumų, puikiai išsilai
kė ir šiandie jos padėtis to
kiame gerovės laipsnyje, ku
rio ji niekada dar nebuvo 
pasiekusi. Parapijos ateitis 
užtikrinta, nes ja rūpinasi 
jaunoji karta, taip entuzias
tingai dirbusi savo gimto
sios parapijos reikšmingai 
sukakčiai tinkamai paminė
ti.

Maskvoje netrukus bus 
pastatytas bronzinis paveik
slas 12 metų vaikui, kurs iš
davė komisarams savo tėvą, 
neva slėpusį savo namuose 
ūkininkus, nepritariančius 
ūkių kolektyvizacijai. Vai
kas buvo jaunuolių komuni
stų narys ir aklai pildė ko
misarų nurodymus — išduo
ti net ir savo gimdytoją 
mirčiai, jei tik šis neprita
ria komunistinės santvar
kos režimui.

Savo tėvą išdavęs jaunuo
lis dabar garbinamas kaip

rištiniai veiksmai. Daug 
dų suimta ir į kalėjimus 
grūsta. Policija nekliudė į- 
kaitusioms minioms deginti, 
plėšti, mušti. Tik po 10 va
landų siutimo prabilo per 
radiją propagandos ministe- 
ris Goebelsas, kurs pateisi- 

. no nacių veiksmus, bet „pra
šė” susilaikyti nuo tolimes
nių žygių. Jis paskelbė, kad 
žydai tinkamo atlyginimo 
susilauks įstatymų ir įsaky
mų keliu. Po to pranešta, 
kad už vokiečių diplomato 
nužudymą visi Vokietijos 
ribose gyveną žydai nubau
džiami vienu bilijonu mar
kių (apie 400 mil. dolerių); 
nuo 1939 m. sausio 1 d. žy
dams draudžiama užsiimti 
didesne prekyba, būti įstai
gų vedėjais, lankyti teatrus, 
paskaitas ir t.t.Be to, žydai 
turės patys savo lėšomis pa
taisyti visus nacių sunaikin
tus pastatus; priklausančios 
namų sunaikinimo apdrau- 
dos sumos konfiskuojamos 
v-bės naudai. Berlyne 100 
turtingesnių žydų nubausti 
kiekvienas po 60,000 dole
rių nacių sunaikintiems na
mams bei įstaigoms atsta
tyti. Laukiama dar daugiau 
veiksmų prieš žydus.
Puola katalikus

Lapkričio 11 d. Bavarijos 
nacių vidaus reikalų minis- 
teris Wagner savo kalboje 
puolė kardinolą Faulhaberį 
dėl šio drąsių kalbų ginant 
žmogaus asmens teises. Ry
tojaus dieną sukurstytų na
cių minia apsupo kardinolo 
Faulhaberio namus ir apmė
tė plytomis ir pagaliais; iš
daužyti kardinolo namų, 
ypač pirmo aukšto, langai 
Bet to naciams neužteko. 
Lapkr. 13 d. nacių gauja už
puolė katalikų minią, kuri 
prie švč. Panelės statulos 
giedojo giesmes. Policija už
puolikų nesklaidė, bet dar į- 
sakė katalikams išsiskirsty
ti.
Kemal Ataturk

Praeitą savaitę 15 milijo
nų naujoji Turkija tikrai 
liūdėjo, netekusi savo prezi
dento Kemal Ataturko, kurs 
mirė po ilgos ligos. Pokari
nę Turkiją Kemal Atatur- 
kas visai pakeitė, pritaikin
damas jai Vakarų Europos 
laimėjimus. Nauju preziden
tu išrinktas generolas Ismet 
Inonu, buvęs turkų kariuo
menės štabo viršininkas.
Geležinkelininkų algos

Prezidentui tarpininkau
jant, geležinkelių bendrovės 
sutiko nemažinti darbininkų 
algų, nors ir buvo numatyta 
tai padaryti. Bendrovių ve
dėjai norėjo sumažinti dar
bininkams algas 15 nuošim
čių. Dabar laukiama naujo 
įstatymo geležinkeliams 
tvarkyti; tikimasi, kad busi
masis įstatymas palengvins 
geležinkelių savininkų ir 
darbininkų padėtį. Grėsęs 
geležinkel. darbininkų strei
kas dabar nebeįvyksiąs.

zy-
su-

Kaunas. — Lapkričio 14 
d. į Seimo rūmus susirinko 
miestų ir apskričių savival
dybių narių išrinkti 120 va
dinamų tautos atstovų, ku
rių pareiga buvo išrinkti 

. Respublikos Prezidentą. 
Tautos atstovų susirinki
mas, kuriam vadovavo mi
nisteris pirmininkas kun. 
Mironas, 118 balsų iš 120, 
perrinko dabartinį preziden
tą Antaną Smetoną. Jis iš
rinktas 7 metų terminui.

Lapkričio 14 d. vakare 
dešimttūkstantinė minia sa
vanorių, šaulių, darbininkų, 
studentų ir įvairių organiza
cijų nužygiavo eisenoje su 
deglais į Prezidento rūmų 
darželį, kur sukelta ovaci
jos, sugiedota ilgiausių me
tų ir Tautos himnas. Prezi
dentas savo kalboje pareiš
kė, kad šiais neramiais lai
kais reikalinga pasitikėti 
Valstybės Vairininku, kaip 
pasitikima laivo kapitonu 
audros metu. Pažymėjo, kad 
nereikia gailėtis visų jėgų ir 
gyvybės Tautai ir Tėvynei.

LOZORAITIS 
PATVIRTINTAS

Kaunas. — Laikinai 
užsienio reikalų ministerio 
pareigas Stasys Lozoraitis 
lapkričio 15 d., Respublikos 
Prezidento aktu, patvirtin
tas tose pareigose.

Spaudai ministeris Lozo
raitis pareiškė, kad dabarti
niu metu Lietuvai svarbu 
palaikyti ko geriausius san
tykius su visai savo kaimy
nais, nesikišant į kitų vals
tybių ginčus ir jų vidaus 
reikalus.

ėjęs

Lenkija Neturi Slaptų Planų Prieš Lietuvą?
CIO SUVAŽIAVIMAS KLAIPĖDOS VOKIETININ

KŲ PASIRUOŠIMAI
Pittsburgh, Pa. — Čia 

vyksta CIO (industrinių or
ganizacijų komiteto) meti
nis suvažiavimas, kuriame 
dalyvauja 42 unijų atstovai. 
Suvažiavimas pakeitė orga
nizacijos vardą; nuo dabar 
CIO oficialus vardas bus 
Congress of Industrial Or
ganizations.

Suvažiavimo išvakarėse iš 
organizacijos pasitraukė mo-| daug lietuvių. Vokietininkų 
teriškų drabužių siuvėjų 
unija, kuri buvo gausingiau
sias CIO narys. Be to, iš 
CIO išstojo ir perėjo į dar
bo federaciją Rhode Island 
valst. tekstilės darbininkų 4 
unijos. Vienybės ir taikos 
su darbo federacija šiuo 
metu dar nenumatoma.

Klaipėda. — Krašto di
rektorija vis dar atiminėja 
iš lietuvių pasus, kad šie ne
galėtų dalyvauti seimelio 
rinkimuose, kurie įvyks 
grodžio 11 d. Vokietininkai 
seimelio rinkimams ruošiasi 
iki šiol dar nebūtu uolumu 
ir visų jėgų įtempimu. Į rin
kikų sąrašus neįtraukiama

PASITRAUKIA
CUMMINGS

spaudos 
kad nuo 
d. pasi- 

prokuro-

Washington, D. C. — Pre
zidentas Roosevelt 
atstovams pranešė, 
1939 m. sausio 1 
trauks generalinis
ras Cummings, kurs tose 

’pareigose išbuvo nuo pat 
Roosevelto valdymo pra
džios. Jis išeisiąs į privati
nę teisių praktiką. Taip pat 
pasitraukia iš tarnybos ir 
prezidento vyresnysis sūnus 
James, kurs buvo prezidento 

.oficialus sekretorius. Prezi
dento sūnus dabar yra Va
karuose, kur stiprina savo 
sveikatą po sunkios vidurių 
operacijos.

PREZIDENTAS RŪPINASI 
APSIGINKLAVIMU

Washington. — Preziden
tas Roosevelt viešai pareiš
kė savo įsitikinimą, kad 
Šiaurės ir Pietų Amerikų 
respublikoms reikia susirū
pinti bendru gynimusi nuo 
pavojaus iš Vakarų. Jo di
džiausiu dabar rūpesčiu bus 
stipriai apsiginkluoti, ypač 
gerai išvystyti oro apsaugą. 
Jo nuomone, visos šio konti
nento respublikos turi paro
dyti Europai savo nepapra
stą vieningumą.

IŠŠAUKTAS ATSTOVAS
IŠ BERLYNO

Washington, D. C. — Pre- 
izidento Roosevelto pageida
vimu, valstybės sekretorius 
Hull įsakė atstovui,Wilson 
Berlyne tuojau atvykti į 
Washingtoną ir paaiškinti 
apie naujiausią padėtį Vokie
tijoje ryšium su vokiečių 
naujais žygiais prieš žydus. 
Ambasadorius Wilson jau 
kelionėje į New Yorką.

Lapkričio 15 d. Roosevelt 
išleido viešą pareiškimą, ku
riame atvirai pasakė savo 
didžiausį nusistebėjimą dėl 
paskutinių įvykių Vokietijo
je.

LIETUVOS ŪKININKAMS GERA PARAMA

Brooklyno Angelų Kara
lienės parapijiečiai tikrai 

| gali didžiuotis, reikšmingai 
paminėję savo parapijos 50 
metų sukaktį. Juk nedaug 
išeivių organizuotų vienetų,

du visi jaunuoliai raginami 
kovoti dėl Lenino skelbtų 
„idėjų”. Nors mirusiam tė
vo išdavikui komunistai ir 
paminklus statys, bet kul
tūringa j ai žmonijai toks el
gesys niekada neliks pavyz
džiu.

VILNIAUS LIETUVIŲ 
STUDENTŲ RAŠTAS 

PREZIDENTUI

Vilnius. — Apie 100 
niaus lietuvių studentų 
siuntė Lenkijos prezidentui 
memorialą, prašydami grą
žinti lietuviams švietimosi 

j ir kultūros teises.

Vil- 
pa-

Kaunas (VDV). — Nuo 
šių metų Lietuvos ūkinin
kams jau nėra baisūs per
kūnijos ir audrų padaromi 
nuostoliai. Vyriausybė įstei
gė fondą, kurio lėšomis tų 
nuostolių 70 procentų atly
ginama. Šiemet toks fondas 
veikia pirmuosius metus. 
Kiekvienas ūkininkas, ku
riam perkūnija sudegina 
trobesius ar užmuša gyvu
lius, arba kuriam audros ir 
ledai sunaikina pasėlius, 
tuojau kreipiasi į savo vals
čiaus derliaus sunaikinimo 
komisiją, nurodydamas jam 
padarytus nuostolius ir pra
šydamas juos atlyginti. Ko
misija patikrina audros pa
darinius, įvertina nuosto
lius, kurių 70% nukentėju
siam ūkininkui išmokama iš 
nuo audrų nukentėjusiems 
remti fondo.

Kadangi visi nuo audrų 
nukentėjusieji, kurie tiktai 
turi teisę, kreipiasi dėl nuo-

stolių atlyginimo, tai šiemet 
pirmą kartą paaiškės, kiek 
perkūnijos ir audros yra pa
darę nuostolių Lietuvos že
mės ūkiui, žinoma, visus 
nuostolius nebus galima ap
skaičiuoti, o tiktai stambes
niuosius. Ūkininkams, ku
riems padaroma nuostolių 
ne daugiau, kaip 30%, nieko 
nemokama.

Vyriausybė į nuo audrų 
nukentėjusiems remti fondą 
paskyrė 10% visų sumoka
mų žemės mokesčių; taip 
fondas kasmet turės pajamų 
apie 1,800,000 lt. Jeigu šios 
sumos nepakaktų visiems 
nukentėjusiems paremti, tai 
ateityje į fondą bus skiria
ma daugiau lėšų.

Ūkininkai labai patenkin
ti, kad vyriausybė atėjo į 
pagalbą gamtos nelaimių iš
tiktiesiems, kurie patenka į 
skurdą be jokios savo kal
tės.

organizuoti būriai užpuldi
nėja lietuvius moksleivius, 
net mergaites.

Direktorija išleido įsaky
mą, kurs Klaipėdos mieste 
namams statyti sklypus įsi
gyti nuo šiol leis tik tiems 
asmenims, kurie bus išgyve
nę Klaipėdoje 15 metų. Be 
to, Klaipėdos direktorija 
lapkričio 12 d. išleido politi
nį įsakymą darbams tvarky
ti. Šis įstatymas labai varžo 
lietuvius darbininkus.

Šiomis dienomis Klaipėdo
je įvyko labai gausingi Vi
suomenės sąjungos ir Darbi
ninkų susivienijimo suva
žiavimai, kuriuose tartasi ir 
dėl besiartinančių seimelio 
rinkimų. Klaipėdiečiai lietu
viai energingai dirba, nors 
ir labai vokietininkų jėgų 
paraližuojami.

PREKYBOS SUTARTIS SU 
ANGLIJA

Washington. — Lapkričio 
17 d. čia pašildyta nauja 
prekybos sutartis tarp Jung
tinių Amerikos Valstybių iš 
vienos pusės ir Anglijos iš 
kitos. Sutartis liečia ir Ka
nadą, Šiaurės Airiją ir visą 
Anglijos kolonijų imperiją.

Šiai sutarčiai ruoštasi per 
kelis metus ir tik dabar sėk
mingai užbaigta. Sutarties 
turinys, rašant šiuos žo
džius, dar nebuvo paskelb
tas.

VOKIEČIŲ SPAUDA 
NERVINASI

Berlynas. *— Visa vokie
čių spauda, nacių diriguoja
ma, labai nervinasi dėl ame
rikiečių reiškiamų protestų 
prieš Vokietijos nacių veiks
mus, nukreiptus prieš žy
dus. Spauda ypatingai puo
la vidaus reikalų sekretorių 
Ickes, kurs prieš kelias die
nas pasakė protesto kalbą 
per radiją.

Vokietijos žydai šiuo me
tu nežino, kas viduje darosi, 
nes žydiški laikraščiai visai 
uždaryti, o vokiški laikraš
čiai rašo tik, žinoma, labai 
vienašališkai.

PRANCŪZIJA SIEKIA 
SAUGUMO UŽTIKRINIMO

Paryžius. — Iš čia prane
šama, kad Prancūzijos vy
riausybė pasiruošusi pasiū
lyti Vokietijai naują sutartį, 
pagal kurią Vokietija turėtų 
užtikrinti Prancūzijos Vo
kietijos sienų neliečiamumą 
bei saugumą, o už tai Pran
cūzija paliktų Vokietijai lai
svas rankas Rytų Europoje. 
Šiai sutarčiai jau esąs pa
ruoštas įžengiamas projek
tas.

— Lietuvos šachmatinin
kų žaidimuose dėl pirmeny
bės laimėjo Vaitonis.

Varšuva. — Spaudos at
stovų klausiamas Lenkijos 
užsienių reikalų ministeris 
pulk. Beck griežtai pareiškė,
kad gandai, pagal kuriuos 
neva esanti tarp Lenkijos ir 
Vokietijos slapta . sutartis 
Lietuvai pasidalinti, esą vi
sai iš piršto išlaužti ir netei
singi. Lenkija norinti gerin
ti santykius su Lietuva.

Kitu atveju į tą patį klau
simą dėl minėto lenkų vo
kiečių susitarimo Beck pa
reiškė: „Tame nėra nė vie
no žodžio tiesos. Toks spėji
mas yra stačiai pasityčioji
mas. Aš esu įsitikinęs, kad 
Lietuva visiškai supranta 
Lenkijos draugišką ir kon
struktyvų elgimosi būdą. 
Paskutinio mėnesio įvykiai 
gali būti įrodymu taikingų 
Lenkijos ketinimų . Anks
čiau buvusi padėtis buvo pa
vojinga, kadangi lenkų lie
tuvių santykiai negalėjo plė
stis. Tokia padėtis parali- 
žavo jų kaimyninius santy
kius. Ieškodama būdų jiems 
pagerinti, Lenkija suredaga
vo savo notą su didžiausiu 
atsargumu, suprasdama, kad 
visi kiti anksčiau taikinti 
metodai pasirodė nepasiekę 
tikslo per 18 metų. Tvirtas 
tonas buvo būtinas, tačiau 
Lenkija nė vieną momentą 
nepamiršo siekiamo tikslo: 
numatytos geros kaimynys
tės. Nėra jokios sutarties su 
Vokietija Lietuvą padalinti. 
Jei Lenkija tirėtų tokių pla
nų, tai kaip paaiškinti jbs 
nuosaikumą Lietuvos at
žvilgiu tuo pačiu momentu, 
kada ji galėjo .išnaudoti pro
gą labai kietoms sąlygoms. 
Aš esu tikras, jog lietuvių 
tauta supranta, kad Lenkija 
neturi jokių nedraugingų 
jausmų jos atžvilgiu. Mes 
norime palaikyti su lietu
viais geros kaimynystės san
tykius, pagrįstus gera va
lia, pagarba, teisėmis ir pa
pročiais, priimtais tarptau
tiniams santykiams. Aš ne
abejoju, kad Lietuva tinka
mai vertina geras Lenkijos 
intencijas”.

ANGLIJA PRIPAŽINO 
ETIOPIJOS UŽGROBIMĄ

Roma. — Lapkričio 15 d. 
įsigaliojo Anglijos Italijos 
sutartis, kuria Anglija pri
pažino Etiopiją Italijai. Lap
kričio 16 d. Anglijos amba
sadorius įteikė naujus raš
tus Italijos užsienio reikalų 
ministeriui, pranešdamas, 
kad nuo šiol jis skiriamas 
Anglijos ambasadorium prie 
Italijos karaliaus ir Etiopi
jos imperatoriaus, šiai sutar 
čiai įsigalioti Mussolini tu
rėjo atšaukti iš Ispanijos 
10,000 italų karių, kurie ko
vojo generolo Franco ka
riuomenėje.

Sutartyje Italija pasiža
dėjo neieškoti jokių ekono
minių, teritorinių nei politi
nių privilegijų Ispanijoje; 
be to, italai turi sumažinti 
savo kariuomenę Libijos ko
lonijoje (Afrikoje) 55 nuo
šimčiais. Italija pasižadėjo 
pripažinti Anglijai ypatin
gus interesus Arabijoje, su
stabdyti propagandą prieš 
anglus ir 1.1. Už šiuos pasi
žadėjimus Anglija pripažino 
Etiopiją Italijai.
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Rafitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai ko
respondentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAŪČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. A VERKA — Vedėjas.

Palaiminta Motina Kabrini
Lapkr. 13 d. Šv. Petro balninės, kitur sanatorijos ir 

zilikoje Vatikane Šv. Tėvas našlaitnamiai, daugelis mo- 
Pijus XI. paskelbė palaimin-'' " 
ta Šv. Jėzaus širdies misijo- 
nierių seselių vienuolijos į- 
kūrėją Motiną Prancišką 
Ksaverą Kabrini. Ji yra pir
ma Jungtinių Amerikos Val
stybių pilietė, įrašyta į Baž
nyčios palaimintųjų eiles.

Motina Kabrini italų kil
mės, gimusi Lombardijoje, 
Lodi vyskupijoje, 1850 m. 
kovo 31 d. -1889 m. atvyko 
New Yorkan su šešiomis se
selėmis. Jas atsiuntė Pia- 
cenzos vyskupas Skalabrini 
ir Pop. Leonas XIII rūpintis 
italų emigrantų dvasiniais 
reikalais. Tais laikais jie 
tūkstančiais plaukė Ameri
kon per Bostono, New Yor- 
ko, Philadelphijos ir New 
Orleans uostus. Išsisklaidę 
po visą kontinentą sudarė 
plačias kolonijas, kaip New 
Yorko, Los Angeles, San 
Francisco, Seattle, Denver, 
Chicago ir k. Kunigų italų 
buvo mažai. Italai greit nu
stodavo tikėjimo. Tad Moti
na Kabrini, susirūpinusi sa
vo viengenčių likimu, ėmėsi

■ darbo visose kolonijose ati
daryti seselių-yienuolynus ir 
pradėti mokyklas, našlaitna- 
mius ar ligonines. Jai mirus 
1917 m., vienuolija jau turė- 

. jo apie 4000 seselių ir 92 į- 
staigas visame pasaulyje 
(67 vien tik Amerikoje).

Pirmą novicijatą Ameri
koje pradėjo Westpark, N. 
Y., kur buvo vėliau palaido
ta. Ji išpranašavo savo am
žino poilsio vietą. Garbingos 
įstaigos Amerikos didmies
čiuose liudija, kokį sunkų 
darbą dirbo ir kaip Dievas 
jos pastangas laimino. Iš
gyveno Amerikoje tik 28 
metus, bet išdidūs pastatai, 
New Yorko ir Chicagos ligo-

'kyklų gelbėjo jai išlaikyti 
italus emigrantus tikėjime.

Tuo pat laiku Motina Kabri
ni keliaudavo ir į kitus kra
štus, kaip į Pietų Ameriką 
(Panamą, Nikaraguą, Ar
gentiną ir Braziliją) ir Eu
ropą (Londoną, Paryžių, Ro
mą ir Madridą) ir ten ati
darydavo vienuolynu^. Jos 
veikla apėmė visą pasaulį. 
Jos svajonė buvo tolimi ry
tai, kur tik italai emigravo. 
Per trumpas gyvenimas ne
leido svajones įgyvendinti. 
Ji atliko 24 keliones jūro
mis įvairiais vienuolijos rei
kalais.

Ji mirė Chicagos Kolum
bus ligoninėje (jos įsteigto
je) kelioms dienoms prieš 
Kalėdas 1917 m. Mirė sun
kaus darbo parblokšta. At
eitis įvertins jos darbus A- 
merikoje. Dievas jau ap
reiškė jos šventumą ste
buklais. Bažnyčia pasau
liui ją paskelbė palai
minta. Nuostabiai greitai 
Bažnyčia tai padarė, nes 
rado ją vertą. Vos 21 metai 
praėjo nuo jos mirties. Kar
dinolas Muųdelein ją gerai 
pažinojo ilgus metus; jis pa
skutinis su ja kalbėjosi 
prieš pat mirtį. Jos laidoji
me pats kardinolas dalyva
vo ir dabar Šv. Sostas leido 
Jo Eminencijai beatifikaci
jos ceremonijas vesti šv. 
Petro Bazilikoje lapkr. 13 d.

Šiuo laiku palaimintosios 
kūnas yra palaidotas Moti- ' 
nos Kabrini High School ° ikoplytėlėje (Fort Washing
ton ir 190 gatvė, New York ’ 
City). Palaimintos Motinos 
Kabrini šventės diena pa
skirta gruodžio 22 (jos gi- 
mimo dieną).

K. J. B.

Kelionės Nuotrupos
(Tęsinys)

Lietuvą pasiekus
Pirmoji lietuviškos žemės 

pėda, kurią uždengiau savo 
letena, išlipęs iš laivo, buvo 
Klaipėdoj. Klaipėdą pažinau 
seniau, nes čia 1930 m. iš- 

' gyvenau ■ porą mėnesių, 
praktikuodamas telefono ir 
radijo stotyse. Neskaitant 
nemalonaus įspūdžio, kuris 
užgavo lietuviškus jausmus 
locų laivo kapitono vokiečių 
kalbos demonstracija, šiaip 
visa aplinkuma darė gana 
jaukią nuotaiką: gatvėse 
buvo girdėt kalbant lietuviš
kai, krautuvėse, kioskuose 
ir tramvajuose galima lais
vai susišnekėti lietuviškai ; 
visai kitaip buvo prieš aš- 
tuoneris metus.

Kurie nėra patys pergyve
nę to jausmo, jie vargu su
pras taip jaudinantį momen
tą, kada daugelį metų sve
tur išgyvenęs išeivis sugrįž
ta į tėvų žemę. Ypatingai 
didelis susijaudinimas palie
čia tuos, kurie paliko Lietu
vą svetimiems joje šeimi
ninkaujant, o dabar buvo įninku neramumai pareika-

sutikti lietuviškai kalban
čių, mandagių valdininkų, 
kurie rodė tiek daug nuošir
dumo iš svetur atvykusioms 
savo broliams. Atvykusiųjų 
džiaugsmo ašaros nevieno 
širdingo Lietuvos pareigūno 
veidą papuošė tokiomis pat 
džiaūgsmo ašaromis. Ap
skritai, užsienio lietuviai 
Lietuvoj sutinkami labai 
nuoširdžiai.

Lietuvos kaimas
Man išvykstant iš Lietu

vos 1931 m., ji buvo išvaka
rėse ekonominės depresijos, 
kuri jau siautė Europoj ir 
Amerikoj. Pavėluotai, bet 
labai staigiai ta depresija 
užklupo Lietuvą visai nepa
siruošusią. Ji ypač skau
džiai palietė ūkininką, ku
rio produktams rinkos ne
bebuvo, kai Vokietija, norė
dama pasiklupdyti Lietuvą, 
paskelbė jai ekonominį boi
kotą. Nors Lietuva surado 
receptą tiems nenormalu
mams pagydyti, bet, iki tai 
įvyko, daug ūkininkų nete
ko nuosavybių, kai kur ūki-

lavo net gyvybių, dėl ko ir 
Amerikos lietuviams teko 
taip daug jaudintis.

Kadangi Lietuva yra že
mės ūkio šalis, tad josios 
ekonominio gyvenimo lygį ir 
galima nustatyti pagal ūki- 

' ninku gyvenimo lygį. Nepa
sitenkinau valdininkų ir 
šiaip miestiečių pasakojimu 
apie ūkininkų gyvenimo pa
gerėjimą. Pats gana plačiai 
apvažinėjau Lietuvą, pada
rydamas apie 16,000 kilome
trų motociklu, išlandžioda
mas vieškelius ir šunkelius. 
Savo akimis mačiau ūkius, 
kalbėjau su jų savininkais. 
Yra nemaža skurstančių 
ūkių, ypač depresijos metu 
išsiskirsčiusių viensėdžiuos- 
na. Bet yra jau ir labai gra
žiai susitvarkiusių, puikius 
trobesius išsistačiusių ūki
ninkų: apskritai, ir prasčiau 
ir geriau gyvenantieji ūki
ninkai džiaugiasi, kad dabar 
jų padėtis yra žymiai page
rėjusi. „Jei karas neužklups, 
ir keletą metų taip pagyven
sim, tai ir skolas išsimokė- 
sim”, — ne vienas ūkinin
kas yra pareiškęs.

Lietuvos ūkininko patar
navimas turi būti aukštai 
vertinamas. Ypatingai aukš
taičiai ir žemaičiai moka 
prisitaikinti kad ir prie la
bai blogų gyvenimo sąlygų. 
Turint mintyje buvusią de
presiją, reikia stebėtis, kai 
matai tokią pažangą Aukš
taitijoj, kur seniau tik pasi
šiaušę šiaudų stogai kyšojo 
pro sodų viršūnes, dabar 
daugybė trobesių ūkiuose 
dengta skarda, dažytom len
telėm — gontais, čerpėm ir 
cemento plytelėm, kurios y- 
ra patvarios, pigios ir gais
rui atsparios. Nauji gurbai 
daugiausia krečiami iš mo
lio. Gyvenamieji namai su 
stikliniais gonkais.

Nors Aukštaitija 
dabar nebaigta 
vienkiemiais, nors 
ninkas dar nesugeba prisi
taikinti prie naujo — vien- 
sėdiško gyvenimo sąlygų, 
kurios suvalkiečiui nuo se
niai gerai pažįstamos, ta
čiau Aukštaitija daugeliu 
atvejų, jau baigia pasivyti 
Suvalkiją. Kai depresijos 
metu suvalkietis ūkininkas 
aimanavo ir net į maištus 
ėjo, tai aukštaitis su žemai
čiu kantriai nešė gyvenimo 
naštą. Pavyzdžiui, dar ir 
dabar aukštaitis (ypač ry
tų) laukia to, kuo kiti Lie
tuvos kampai jau seniau ap
rūpinti: čia ir kelių gerini
mas atidėliojamas, čia gy
vulių skerdyklų ar cukraus 
fabriko statymas pamirštas, 
čia, pagaliau, taip aktualus 
Ukmergės su Utena sujun
gimas, kad ir siaurojo gele
žinkelio linija, pastumtas į 
šalį. Reiktų bent, kad val
džios projektuojamų plyti
nių pora tektų Aukštaitijai; 
nes čia yra gero molio ir 
ūkio trobesių gerinimo 
klausimas yra labai aktua
lus. Be to, ir miškai galėtų 
būt vertingiau sunaudoti, 
kurie dabar, dėl nesamų pa
togių išvežimo priemonių, 
išparduodami taip pigiai.

(Bus daugiau)
Kazys P. Vilniškis

IŠ TĖVŲ ŽEMES
— Spalių mėnesio gale 

Perlojos būrio šauliai šventė 
kovų ir darbo 20 metų su
kaktį. Ta proga pašventinti. 
kovose žuvusių ir mirusių 
partizanų kapai, kuriuos pa
vyzdingai sutvarkė šauliai 
ir vietos visuomenė. Atida
ryti ir šaulių namai. Perlo
jos vardas labai brangus lie
tuviams, nes Perlojos vieta 
surišta su didžiulėmis kau-' 
tynėmis dėl nepriklausomy
bės. ‘’’i

— Pagaliau nutarta nelei
sti Kauno piliai visai iširti; 
būtiniausi pilies sutvirtini
mo darbai bus 
šiemet, o kitais metais pi
lies tvarkymo darbams Kau
no savivaldybė 
30,000 litų.

— Studentų 
konferencijoje

atlikti dar

paskirsianti

Pas Brolius Klaipėdiečius

dar ir 
skirstyti 
ten ūki-

yra
10

nu-

— Turėjęs įvykti Vilniui 
Vaduoti sąjungos suvažiavi
mas atšauktas. Lietuvos 
spauda plačiau nepaduoda 
žinių, kodėl suvažiavimas 
atšauktas, bet tikimasi, kad 
netrukus bus paskelbtas są
jungos vadovybės paiškini- 
mas.

— Rytprūsiuose neseniai 
mirė seniausia moteris, Ur
tė Markšienė, 104 metų. Ji 
buvo lietuvė.

— Klaipėdos lietuvių lai
kraštis Vakarai praneša, 
kad Klaipėdoje steigiama 
lietuvių lenkų prekybos ben
drovė, kurios tikslas bus 
prekyba su Lenkija; bendro
vė -vadinsis Litpol, bet ji 
pradėsianti veikti tik suda
rius Lietuvos Lenkijos pre
kybos sutartį. Bendrovės 
steigėjais esą Pavlavičius, 
Davidavičius ir kiti.

— Vilniaus lietuvių sani
tarinė draugija išnuomojo 
savo patalpas lietuvių ligo
ninei; tai nepatiko lenkiškai 
Vilniaus storastijai, kuri iš
kėlė bylą, reikalaudama pa
naikinti nuomos sutartį. By
la apygardos teisme spręsta 
du kartus ir ligoninė paga
liau laimėjo.

— Ateinantį pavasarį nu
sistatyta Kaune ir provinci
joje nugriauti apie 300 lūš- skaitė 
nų, kurių vietoj turės atsi
rasti nauji, patogūs, moder
nūs namai.

— Klaipėdos krašto di
rektorija neseniai paskelbė 
sąrašą 868 lietuvių, kurių 
pasai paskelbti negaliojan
čiais; negavę naujų pasų 
negalės dalyvauti rinkimuo
se. Vokietininkai naudoja į- 
vairias priemones, kad sei
melio rinkimuose lietuviai 
gautų ko mažiausiai balsų.

— Anksčiau vokiečiai bu
vo nutarę pirkti Lietuvoje 
paukščių už 2 mil. litų, bet 
dabar vokiečiai pirkinį nu
tarė padidinti puse milijonų 
litų.

— Užsienio jūrų mokyklo
se mokosi 40 lietuvių, kurie 
nori tapti gerais jūrinin
kais; busimieji išmokslinti 
jūrininkai yra žvejų sūnūs. 
Iš minėto skaičiaus 30 
valst. stipendininkai, o 
mokosi savo lėšomis.

— Kaune girdėti, kad
matyta pradėti derybas su 
lenkais dėl mokyklų; dery
bose būsią mėginama tartis 
dėl lenkų mokyklų padėties 
sutvarkymo ir dėl lietuvių 
mokyklų Vilniaus krašte.

— Pirmajam žuvusiam už 
Tėvynę Karo Mokyklos auk
lėtiniui karužai Jurgiui Si
daravičiui ruošiamasi pasta
tyti atitinkamą paminklą. 
Projektus ruošia mokyklos 
auklėtiniai.

— Sakalo bendrovė išlei
do dr. A. Kučinsko veikalą 
„Kęstutis, lietuvių tautos 
gynėjas”. Knyga 228 pusla
pių, turi penkis skyrius: ko
vos su vok. ordinu; kovos 
su Lenkija dėl Volynijos; 
pastangos Lietuvą apkrikš
tyti; Kęstučio ir Jogailos 
konfliktas; Kęstučio charak
teristika.

— Neseniai Lietuvos pi
lietybę gavęs kunigaikštis 
Trubeckojus Paryžiuje turi 
didelį radijo priimtuvų fab
riką; esą vilties, kad savo 
fabriką jis perkelsiąs į Kau
ną.

— Klaipėdos muzikos mo
kykla Vokietijoje nupirko 
didelius moderninius vargo
nus už 12,000 litų; naujais 
vargonais naudosis mokyk
los auklėtiniai.

—Kaune nuo kraujoplū
džio mirė klierikas Juozas 
Pyragius, kilęs iš Vabalnin
ko par. Buvo labai kilnus 
jaunuolis idealistas, prieš 
trejis metus pašalintas iš 
gimnazijos vien už tai, kad 
priklausė ateitininkų kuo
pai. Labai mėgo kaimo jau
nimą ir tarp jo daug dirbo.

— Lenkijos atstovas Char- 
vatas Kaune suruošė pri
ėmimo puotą Lietuvos at
stovui Lenkijoje pulk. Škir
pai pagerbti.

ateitininkų 
paskaitas 

vyskupas Reinys, 
prof. St. Šalkauskis ir dr.
Karvelienė. Ateitininkai stu
dentai įsipareigojo nuošir
džiu darbu ir pastangomis 
daugiau atsigrįžti į kaimą, 
kurio gerovei atiduoti savo 
pajėgas.

— Lenkų dvarininkas inž. 
Davnoravičius, buvęs Lietu
von įsibrovusio lenkų kava
lerijos pulko vadas, mėgino 
už nusavintą dvarą gauti 
atlyginimą, bet savo bylą 
Lietuvos teismuose jis pra
laimėjo.

— Prūsijos Tovelninkų 
gyventoja 100 metų senutė, 
Henrietė Bunšaitienė, lietu
vė, savo gimimo dieną su
silaukė maršalo Goeringo 
sveikinimo raštu ir dovaną 
— Prūsijos porcelano fabri
ke pagamintą puodelį ir 
kiek pinigų.

— Šėtoj mirė seniausia 
Lietuvos žydė E. Milerienė; 
ji buvo sulaukusi 113 metų.

— Lietuvos geležinkeli
ninkai iki šiol savo sąjungos 
neturėjo, todėl dabar daro
mos pastangos tokią sąjun
gą įsteigti; jai priklausytų 
visi geležinkelių tarnautojai 
ir darbininkai.

— Šių metų viduryje Klai
pėdos įvairiose taupymo į- 
staigose buvo 42,534,000 li
tų indėlių; pernai tuo laiku 
indėlių suma buvo pusket
virto milijono litų mažiau. 
Daugiausia indėlių turi Klai
pėdos taupomosios 
paskui Klaipėdos 
bankas.

— Pernai jaunųjų 
kų rateliai pasodino 133,980 
medelių, kurie puoš sodybas, 
mokyklų aikšteles, kapines, 
viešas aikštes bei vieškelius.

— Iki spalių galo pernai 
Lietuva užsieniui buvo par
davusi 72,629,568 kiaušinius, 
o šiemet per tą laiką nuo 
metų pradžios parduota 85,- 
853,088 kiaušiniai.

— Jaunuolis Ant. Malec- 
kas, pabėgęs iš mažamečių 
auklėjimo įstaigos, nušovė 
Žiežmarių polic. nuovados 
viršininką, mėginusį jį su
imti. Už pasipriešinimą po
licijai ir nušovimą nuovados 
viršininko nubaustas 15 me
tų kalėjimo. Neseniai paaiš
kėjo, kad jis buvo įvykdęs 
apie 50 įvairių nusikaltimų.

— Kooperatinės bendro
vės Maistas, Lietūkis ir Pie
nocentras įsteigė naują 
draudimo bendrovę „Koope
racija”, kuri apdraus į už
sienį siunčiamas prekes. To
kia apdrauda iki šiol užsi
imdavo tik užsienio bendro
vės, kurios nemažai Lietu
vos kapitalo išveždavo į už
sienį. Nuo dabar prekių eks
portą apdraus ir lietuviška 
bendrovė, kurios pagrindi
nis kapitalas pradžiai yra 
750,000 litų.

kasos, 
miesto

ūkinin-

Klaipėda — Smiltynė
Jei skaitytoją įdomauja 

gražusis Klaipėdos kraštas, 
jo gyventojai su gana savo
tiška kultūra ir tradicijo
mis, keliaukime kartu, pa
matysime, išgirsime, ko dar 
nežinome. Iš Amerikos tie
siog atvykstame į Klaipėdos 
krašto centrą — Klaipėdos 
uostą. Klaipėdoje ilgėliau 
nebūkime, nes čia vasara 
karšta ir neįdomu, geriau 
perplaukime į Smiltynę per 
Kuršių marias (tai yra nuo 
y2 iki 2 mylių platumo ir 
apie 140 mylių ilgumo van
dens juosta, už kurios pa
našaus dydžio sausumos 
ruožas, vadinamas Neringa, 
kiti sako Nerija). Čia persi
kelia Klaipėdos gyventojai 
pakvėpuoti tyru smėlio pu
šelių oru, pasimaudyti gai
vinančiame Baltijos jūros 
sūriame vandeny, pakovoti 
su putojančiomis didžiulė
mis bangomis, pasikaitinti 
karštose smėlio kopose.

Persikėlę pirmiausia užei
name pasikalbėti pas Kopų 
inspektorių V. Morkelį, ku
rio žinioje yra visa Lietuvos 
Sachara — Neringa. Tarp
duryje sutinkame inspekto
riaus dukrelę Aldoną, kuri 
su šypsena mums praneša: 
„Tėvelio 
ėjo prie 
to mus 
pravesto 
iki Baltijos jūros kelio. Su
tinkame jau senyvą, malonų 
gražiosios Nerijos valdovą. 
Jis labai šnekus ir simpatiš
kas žmogus. Mums aiškina 
apie naujuosius kelius, su
tvirtinimus, nukrypstame 
kalbon apie gražiąją Nerin
gos gamtą, neišmatuojamą 
lietuvių turtą, apie žemąsias 
kopų pušeles, skleidžiančias 
gaivinantį ozoną. Mums be
vaikščiojant, staiga kelią 
peršoka grakšti stirnaitė ir 
pasislepia pušinėlyje. Jūros 
pakrantėje, kopose randame 
ant smėlio, ties banguojan
čiomis vilnimis, begulintį 
plačiaragį seną briedį.

— Ar jis nebijo žmonių? 
— paklausėme.

— Visai ne! Dažnai, kai 
jam karšta, jis įsibrenda ir 
vandeny atsigula, nusimau
dęs guli smėlio kopose. Jis 
jau senas Smiltynės gyven
tojas, papratęs prie vasaro
tojų.

— Ar jis, toks milžinas, 
žmonių nepuola?

— Šis nieko nedaro, bet 
kiti, kai juos įpykina, šoka 
pirmutinėmis kojomis ant 
žmogaus ir savo aštriais na
gais perduria. Jis niekuo
met neduria ragais.

Mus tie milžinai labai su
domino savo keistumu — jie 
didesni už karves ir arklius, 
tamsios spalvos, ragai labai 
platūs, aukšti ir išsišakoję, 
kaip ąžuolo šakos. Snukis 
ilgas, panašus į arklio, tik 
žemyn, prie žiobtų daug pla
čiau, kaip viduryje, o po 
smakru išaugusi ilga, kaip 
ožio, barzda. Kojos didelės, 
labai panašios į kiaulės ar 
karvės — su dviem nagais. 
Uodegos visai neturi, stryp- 
so tik, kaip šuns beuodegio 
galiukas. Taigi, keistas su
tvėrimas: — turi ragus, bet 
ne karvė, turi arklio snukį 
ir ausis, bet ne arklys, turi 
ožio barzdą, — ne ožys; dar 
turi avies požymius, bet ne 
avis. Jam duotas ir vardas 
keistas — briedis, kitų va
dinamas elniu arba tiesiog 
velniu.

Grįždami iš pajūrio kitu 
keliu viduryje miškelio, pa
matėme dar vieną mažesnį

nėra namuose, nu- 
Naujojo kelio”. Po 
nuveda prie naujai 
nuo Kuršių marių

briedį, kuris skabė savo pla
čiuoju snukiu medelių šakas 
ir viršūnes.

— Tai kuo jis minta? — 
vėl paklausėme p. Inspekto
rių.

— Matot, matot, kaip plė
šo šakas. Medžių lapai ir di
džiosios miško žolės vasaros 
metu yra briedžių maistas.

— O kaip žiemą, kai snie
gas keliais jardais užverčia 
žemę, kuo jis tada prikemša 
savo didįjį pilvą?

— Tiktai tada jiems bė
da; suklupę sniege, kiša sa
vo ilgas nosis giliai, giliai, 
kol randa sudžiūvusių žolių 
ir samanų. Be to, mes juos 
dar šeriame dobilais ir šie
nu. Smiltynėje, Preiloje, 
Pervalkoje ir Nidoje miške 
padaromos ėdžios, čia atve
žama jų mėgiamo šieno. 
Gražu, kai tie beuodegiai 
milžinai drąsiai susirenka ir 
ėda, kaip arkliai. Badas pa
lenkia jų-išdidumą, darosi 
daug jaukesni ir drąsesni.

— Mums, atrodo, kad jie 
yra žmonėms nenaudingi, 
laužo taip brangių smėlį 
sulaikančių medelių šakas, 
išmindžioja jaunus daigy
nus, spardo sutvarkytas ko
pas, išmina daržus, nuėda 
vaismedžių lapus, šakeles ir 
dar net kartais žmogaus gy
vybei pavojingi. Tai kam 
juos šeriate, kam juos sau
gote, ar ne geriau būtų juos 
naikinti, iššaudyti?

— Tik pamėgintumėte be 
leidimo bent vieną nušauti, 
tuoj sumokėtumėt tūkstantį 
litų baudos ir dar gautumėt 
pusmetį kalėjimo. Jie bran
ginami ir saugomi dėl gra
žumo, išdidumo ir retumo. 
Ne visur jų Europoje rasite, 
čia jie patenkina smalsuolių 
vasarotojų akį, čia jie džiu
gina ekskursantų būrius.

Ko maža ir kas keistas 
— tas brangus. Elniai yra 
gera reklama turistams. To
dėl juos mylime ir laikome.

Ties namais padėkojame 
p. inspektoriui už mums su
teiktas gražias informacijas, 
už tuos nuoširdžius pasako
jimus iš elnių — 
gyvenimo.

Dar aplankome 
Kopgalio tvirtovę, 
pačiame Kuršių 
šiauriniame gale.

(Bus daugiau)
Antanas Skirias.
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is Zutkis, Jonas 
i šaukti mitinu 
stengiasi naujo 
*uo tikslu daro 
kitos pramogo 

.tįsimas pagyvė 
1908 m. atsilan 
s duoda nurodj 
teigti, o svarbi 
lia žmonių šird 

įr su didesne energ 
ijadidinti ir pradeda: 
parapijos ir sutinka 
City parapijos prisi 

. W. New York : 
i flO parašų. Su tais 
Mariją, prašant 
imas, kad Jersey Cit] 
Matydamas būtiną j( 
r rūpinamasi šv. Onos 
pi atlikta 1910 meti 
lyra pasirašę Jonas 
raupas John 0’Co: 
ta ir kun. M. šedvi 
pus tai, Vyskupas, i 
ikun. M. šedvydžiui, 1 
i Jersey City lietuvių 
111 Šedvydžiui tinkam 
tu buvo ir jersiečiams 
| reikalėliu keliauk į 
prisidėjo neturėjimas i 
Imis teko kreiptis p; 
b laikytos pas italus 
mo salėje, kur išb\ 
lizavo.

briedžių

istorinę 
esančią 
Nerijos

NUTEISTIEMS PRIPAŽI
NO BALSAVIMO TEISES

Klaipėda. — Po eilės de
monstracijų, Klaipėdos vo
kietininkai kiek aprimo. 
Rinkiminiame vokietininkų 
29 kandidatų sąraše Neu- 
manas išstatytas pirmuoju 
kandidatu. Seimelio rinkimų 
komisija Jesučio žudikams, 
kurie buvo Lietuvos teismo 
nuteisti ir vėliau, atlikus 
dalį gausmės, amnestuoti, 
pripažino rinkikų teises. 
Agitatorių sukurstyti kelių 
mokyklų mokiniai atsisakė 
mokytis lietuviškai, išmetė 
iš mokyklos valstybės žeik- 
lą.

Šiomis dienomis pas Pre- \ 
zidentą ir vyriausybės na- ■■ 
rius lankėsi Klaipėdos kraš
to lietuviškųjų organizacijų 
atstovai.

LIETUVOS BIUDŽETAS 
AUGA

Kaunas. — Lietuvos 
tybės biudžetas 1939 
tams suprojektuotas 
691,171 litų sumai. 1937 me
tų biudžetas buvo 329,900,- 
000 ir 1938 metų 346,808,- 
000.

vals- 
me- 

368,-

Kun. Juo 
pm. pabaigoje atsiran 
I J. O’Connor pavedė g 
pdžioje dar pamaldos 
įšalėję, bet visu rimtu 
riios pirkti. Tam tikslu 
bs iš J. Zutkio, Stanion 
pa keletas namų, ku 
pi nutarta pirkti bu

f bažnyčia. Tiesa, nam 
| hd štai turima sava 
fe ramino ir pripildė 
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lį, kuris skabė savopį. 
ju snukiu medelių 
ršūnes.
Tai kuo jis minta? - 

laklausėme p, Inspekto-

Jersey City Liet. Parapijos 25 m. Sukaktis

Matot, matot, kadp ple
kas. Medžių lapai ir di. 
ios miško žolės vasa^ 

yra briedžių 
0 kaip žiemą, kai & į 
reliais jardais užverčia 
kuo jis tada prikemša 

didįjį pilvą’ 
Tiktai tada jiems bė- 
įklupę sniege, kiša sa
us nosis giliai, giliai, 
ūda sudžiūvusių žolių 
tanų. Be to, mes juos 
riame dobilais ir B 
Smiltynėje, Preiloje, 
koje ir Nidoje miške 
mos ėdžios, čia atve
jų mėgiamo šieno, 
kai tie beuodegiai 

i drąsiai susirenka ir 
ip arkliai. Badas pa
jų ■'išdidumą, darosi 

Lukesni ir drąsesni, 
toms, atrodo, kad jie

Labiau padidėjus ateivių skaičiui ir matant, kaip kitose 
lietuvių kolonijose turima savos bažnyčios ir patogūs dva
siniai patarnavimai, pradedama galvoti apie savos parapi
jos steigimą. Pradedami šaukti susirinkimai bei pasitari
mai tuo reikalu, b net viename jų iškeliamas klausimas, 
kokį būsimai parapijai duoti vardą. Kadangi lietuvių la
biausiai mylima ir gerbiama šv. Ona ir moterys dažniau
siai jos vardą nešioja (matyt, tais laikais darbuotojų tar
pe daug tais vardais būta), tai ir parapijai teko šv. Onos 
vardas. Tuo pačiu laiku pradedama rinkti pinigus naujai 
parapijai. Pirmieji kolektoriai buvo Vaitkevičius, Palti- 
naitis ir Šilkauskas. Surinkti pinigai Pijaus Kačergio ir 
Pijaus Biskio vardu. Rinkėjų, matyti, gerai pasidarbuota, 
nes per, palyginamai, trumpą laiką surinkta $700.00. Pa
darius gerą pradžią, veikimas apsilpnėja ir parapijos stei
gimo klausimas nutilsta. Po kiek laikomas klausimas vėl 
atgaivinamas ir labiausiai tuo reikalu susirūpinimo paro
dė Jonas Zutkis, Jonas Polteraitis ir Antanas Šileika. Jie 
pradeda šaukti mitingus, perima surinktas seniau paja
mas ir stengiasi naujos parapijos fondą dar labiau padi
dinti. Tuo tikslu daromi parengimai, išvažiavimai, rink
liavos ir kitos pramogos. Dar labiau naujos parapijos stei
gimo klausimas pagyvėja ir paima daugiau konkrečią for
mą, kai 1908 m. atsilanko iš Elizabeth, N. J., kun. B. žin
džius. Jis duoda nurodymus, kaip ir ką daryti, norint pa
rapija įsteigti, o svarbiausia — duoda padrąsinimo žodį, 
kas sukelia žmonių širdvse entuziazmą ir optimizmą. Po 
to dar su didesne energija dirbama naujos paraųiios fon
dui padidinti ir pradedama rinkti parašus: norinčiųjų nau
jos parapijos ir sutinkančių parapiją išlaikyti. Prie Jer
sey City parapijos prisideda ir Hoboken, Union City, N. 

[Bergen, W. New York ir Cliffside lietuviai. Surenkama 
per 600 parašų. Su tais parašais kreipiamasi į Vyskupi

jos kanceliariją, prašant įsteigti parapiją. Vyskupas, ma
tydamas, kad Jersey City lietuviai galės parapiją išlaiky-

- ■ ■■
JERSEY CITY, N. J.

Parapijos jubiliejus
Šv. Onos parapijos 25 me

tų sukaktis minima šį sek
madienį, lapkričio 20 d. to
kia tvarka: 10:30 vai. bus 
iškilmingos Padėkos Mišios, 
kurias laikys kun. J. Simo
naitis, Elizabetho klebonas. 
Pamokslą sakys kun. J. Bal- 
kūnas, Maspetho klebonas 
Pamaldose dalyvauja J. E. 
'?ysk. Griffin.

Pamaldų metu, be paties 
vietinės parapijos choro, so- 
’o maloniai sutiko 
nrt. J. Žukauskaitė, 
na ir šiaiu žvmi’’ 
’ aip iš dvasišHios. 
giai ir iš pasauliečiu.

Vakare 7 va1 ivyks vakr* 
-ienė. Msfankant laukiam' 
"palinkės kimiai’, riksmo a* 
"■tovų ir daug žymiu sveči”

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

3

giedoti
Laukia-

MOTINĖLĖS DRAUGIJOS
CENTRO POSĖDIS

taip brangių smėlį 
.nčių medelių šakas, į 
žioja jaunus (įaigy-1 
jardo sutvarkytas ko- į 
šmina daržus, nuėdi Į 
džių lapus, šakeles ir H ir matydamas būtiną jos reikalą, sutinka tai padaryti ir 
t kartais žmogaus gy-t tuoj rūpinamasi šv. Onos parapiją inkorporuoti valstybė- 
pavojingi. Tai kam Ije. Tai atlikta 1910 metų kovo 19 d. Po inkorporavimo 
iriate, kam juos an- laktu yra pasirašę Jonas Galinis, Benediktas Romanaus- 
r ne geriau būtų juos j 
i, iššaudyti?
ik pamėgintumėte be 

bent vieną nušauti 
mokėtumėt tūkstantį | 
idos ir dar gautumėt 
į kalėjimo. Jie brau- 
ir saugomi dėl gra- 

šdidumo ir retumo, 
r jų Europoje rasite, 
oatenkina smalsuolių 
jų akį, čia įie džiu- 
skursantų būrius, 
maža ir kas keistas 
brangus. Elniai yra 
klama turistams. To*

kas, Vyskupas John O’Connor, Vikaras Generalis John P. 
Shephard ir kun. M. šedvydis.

Atlikus tai, Vyskupas, neturėdamas lietuvio kunigo, pa
veda kun. M. šedvydžiui, Bayonne klebonui, laikinai aprū
pinti Jeisey City lietuvių dvasinius reikalus. Sunku buvo 
hm. M. Šedvydžiui tinkamai prižiūrėti dvi parapijas. Ne
patogu buvo ir jersiečiams, nes vietoje nebuvo kunigo: su 
pažu reikalėliu keliauk į Bayonne. Prie tų nepatogumų 
Idar prisidėjo neturėjimas nuosavos bažnyčios, todėl su pa
maldomis teko kreiptis pas kitataučius. Pirmiausiai pa
maldos laikytos pas italus skiepe, o vėliau pas vokiečius 
pv. Bonifaco salėje, kur išbūta, iki galutinai parapija susi- 
■rganizavo.

Kun. Juozas Raštutis
;. 1912 m. pabaigoje atsiranda kun. J. Raštutis. Jam Vys

kupas J. O’Connor pavedė galutinai suorganizuoti parapi-
8 mylime ir laikome. pradžioje dar pamaldos esti laikomos vokiečių šv. Bū
namais padėkojame ^ac0 salėje, bet visu rimtumu pradedama ieškoti naujosnamais padėkojame
iktoriui už mums 8ih (ažnyčios pirkti. Tam tikslui buvo sudaryta specialus ko- 
gražias informacija^ Įniteta.s iš J. Zutkio, Stanionio, Polteraičio ir Skučo. Buvo 

i nuoširdžius pasako* 
iš elnių — briedžių

no.
aplankome

io tvirtovę,
ie Kuršių
liame gale.
(Bus daugiau)

Antanas Skirtos, lavąją bažnyčią. Tais pačiais — 1913 — metais pradėti

numatyta keletas namų, kurie tiktų būsimai bažnyčiai. 
Galutinai nutarta pirkti buvusį kino teatrą ant Grand 
Street ir Manning Avenue, kur dabar, ir yra šv. Onos pa
rapijos bažnyčia. Tiesa, namas pirktas labai apleistas, betistorinę

esančią mintis, kad štai turima savajai bažnyčiai namą ir kuni- 
Nerijos [ą, visus ramino ir pripildė džiaugsmu. Nupirktą namą 

dek aplopius ir pastačius altorių buvusioje scenoje, 1913 
n. lapkričio gale persikraustoma iš šv. Bonifaco salės į

Kun. Stasys Stonis, Jersey City, N. J., Šv. Onos 
lietuvių parapijos klebonas.

n ė ---
dalyvavo pirm.

Končius, ižd. kun.
vicepirm. kun.

ipeda: — Po eilės fe 
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miniame vokietininką 
ndidatų sąraše Nen- 
s išstatytas pirmuoju 
datų. Seimelio rinki®! 
dja Jesučio žudikam* 
buvo Lietuvos teismo 

jti ir vėliau, atlikus 
gausmės, amnestuoti

torių sukurstyti kelią 
klų mokiniai • atsisakė 
tis lietuviškai, išmetė 
įkyklos valstybės žeii-

mis dienomis pas Pre- h 
tą ir vyriausybės na- Į 
lankėsi Klaipėdos krak-1- 
jtuviškųjų organizaciją 
vai.

I
risi parapijos rekordai vesti ir šv. Onos parapija nuo tų 
metų skaitoma įkurta. Įėjus į savo bažnyčią, žmonės visu 
uolumu ima ją puošti. Tuojau atsiranda geradarių, kurie 
.sutinka įtaisyti altorius ir kitus bažnyčiai reikalingus 
reikmenis, šv. Jurgio draugija nuperka stacijas, Algirdo 
draugija aukoja naujai parapijai $100.00. Ir taip gražiai 

įparapija pradeda tvarkytis.
į Reikia dar pridurti, kad kun. J. Raštutis, be čia jau nu- 
rodytų darbų, pasirūpino įsteigti Jersey City parapijos 

Jthorą. šioje srityje labai daug pasidarbavo muzikai Zujus 
ir jaunas dar tais laikais studentas J. Simonaitis, dabarti
nis Elizabetho klebonas. Jų gražiai suorganizuotas cho
ras išsilaikė iki šios dienos.

Kun. Edvardas Budrevičius
Kun. J. Raštučiui išvykus iš Jersey City, jo vieton vys 

kūpąs paskiria kun. E. Budrevičių rūpintis parapijos dva 
Irimais reikalais. Bet jis eina drauge ir Bayonne lietuvių 
([parapijos klebono pareigas ir tenai gyvena. Į Jersey City 
įvažiuoja tik sekmadieniais išpažinčių išklausyti ir mišių 
jitlaikyti. Suprantama, prie tokių aplinkybių, be tiesiogi- 

ilą savo pareigų, kitokio platesnio veikimo negalėjo pa-

Kun. Juozas Krasnickas
1918 metais atvažiuoja iš Cambridge, Mass., kun. J. 

Krasnickas, kuris išbūna iki 1926 m. antrosios pusės. Nau- 
| jas klebonas rūpinasi tolimesniu parapijos gerinimu. Pir- 

iTUVOS BIUDŽETAS stengiasi po bažnyčia prakasti nors kiek skiepą. 
AUGA ® e bažnyčios galo perka žemės sklypą ir ten iškelia su-

Tiesa, klebonija yra kiek atstu nuo bažnyčios, bet visdėlto 
tai yra sava ir pastovi vieta, kas kunigui svarbu.

x Kun. Leonas Vaicekauskas
Išvykus kun. Krasnickui į Lietuvą, jo vieton atvyksta 

kun. L. Vaicekauskas. Jis čia išbūna tik tris mėnesius. 
Per taip trumpą laiką, aišku, jokios ypatingos veiklos ne
galėjo parodyti, nors žmonių simpatiją buvo pilnai įgijęs.

Kun. Petras Vanagas
Po trumpo kun. L. Vaicekausko buvimo, nauju klebonu 

atvyksta iš Bayonne kun. P. Vanagas. Energingas naujas 
klebonas tuojau imasi darbo. Pirmiausia, po bažnyčia 
pradėtas kasti skiepas praplečiamas po visa bažnyčia ir 
tokiu būdu, nors kiek ir žemas, bet gana erdvus, pasidaro 
tinkamas parapijos salei, kur įvyksta įvairūs parengimai 
bei susirinkimai kaip parapijos, taip lygiai ir draugijų. 
Padarius tai, dailinama iš lauko pati bažnyčia, apmušant 
ją šingeliais ir apdengiant stogu. Pačioje bažnytėlėje 
įtaisomi nauji vargonai, kas pamaldoms priduoda daug iš
kilmės bei dvasios. Pagaliau, 1933 m., švenčiant parapijos 
20 metų sukaktį, pati bažnyčia viduje perdažoma, įtaiso
ma gražus didysis altorius, groteliai ir įdedami puikūs 
suolai. Tam dideliam darbui geradarė Gronskienė aukoja 
$500.00, renkamos šiaip sau aukos bažnyčioje ir po namus, 
bet toli gražu jų nepakanka ir pats klebonas uždeda savo 
$2,254.00, tikėdamasis vėliau tą paskolą atsiimti. Dalį tos 
paskolos pasiseka, vyskupijos kanceliarijai pagelbstint. 
atsiimti, dalis gi lieka neatgauta, kurią kun. P. Vanagas, 
išvažiuodamas į Lietuvą, palieka kaipo asmeninę auką pa
rapijai. Lygiai tais pačiais metais klebonija iš vidaus lie
ka nudažyta.

Negalima tylomis praeiti, kad, kun. P. Vanagui klebo
naujant, 1930 m. įsikuria Jersey City L. Vyčių 124 kuopa, 
kuri pasižymi savo veiklumu ir prielankumu parapijai.

Kun. Stasys Stonis
Išvykus kun. P. Vanagui į Lietuvą, 1936 m. balandžio 

25 d. atvyksta naujas klebonas, kun. S. Stonis, iš Pater
son, N. J. Atvykęs kun. S. Stonis klebonauti ir matyda
mas, kad draugijinio gyvenimo beveik visai nėra, išskyrus 
Vyčius ir šv. Jurgio draugiją, o per tai atšalimas tikybi
nės ir tautinės dvasios ir, apskritai, kolonijos atsilikimas 
visuomeniniame bei kultūriniame gyvenime, tuoj imasi or- 

j ganizuoti draugijas bei brolijas. Mažiau negu į metus lai
ko jau mes matome suorganizuotas, kanoniškai įsteigtas 
ir veikiančias draugijas: Rožančiaus, Tretininkų Ordenas, 
Maldos Apaštalystės, Sodalietės, šv. Vardo vyrai; parapi
jos choras perorganizuotas pagal naujai pagamintus įsta
tus. Toms visoms draugijoms skiriami sekmadieniai mė
nesinei komunijai. Be to, naujas klebonas įveda įvairias 
naujas pamaldas bažnyčioje, pradeda rengti dažnai įvai
rias dvasines pratybas, kaip misijas, rekolekcijas, nove
nas, triduumus. Visai tai sudarė, kad vis daugiau pradeda 
atgimti tikybinė dvasia, o su ja ir tautinė, kas ryškiai 
matosi iš parapijiečių skaičiaus. Kun. Stoniui atvažiavus 
į Jersey City, rasta tik 64 šeimos, užsimokančios metinį 
parapijos mokestį, o jau antrais metais pašoksta į 105, o 
šiais metais pasiekė su pavieniais asmenimis net 120.

Be grynai dvasinio ir kultūrinio darbo, daug veikiama 
parapijos pastatų pagerinime bei papuošime. Jau pirmais 
metais kun. S. Stonis, geriems parapijiečiams pagelbstint,
klebonijoje įdeda pilną, moderninį karšto vandens siste- nauji bažnytiniai rūbai, įtaisomi nauji kai kurie liturgi- 
mos apšildymą aliejumi; tai kaštuoja $950.00; įdedami ten niai indai, o ypatingai graži ir brangi monstrancija įtaiso- 
virimui naujas pečius, refrigeratorius, o moterys įtaiso pui
kių daiktų, reikalingų įvairiems kambariams. Parapijos 
salėje irgi padaromi būtinai reikalingi patobulinimai. Ant
rais klebonavimo metais išdažoma ir išdekoruojama iš vi
daus klebonija ir nudažoma iš lauko bažnyčia. Trečiais 
ir šiais jubiliejiniais parapijos metais išdažoma parapijos 
salė, maža saliukė prie bažnyčios ir rūbų pakabinimo 
kambarys. Be to, sutvarkomos, nudažomos tvoros, prie būtų buvę per daug apsunkinti geri parapijiečiai. Be abe- 
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„Motinė’ės” Centro ponė- 
b-rrl-n 3

"•'-'O1 " 
bonijoje; 
kun. dr. 
Pakalnis,
Balkūnas ir sekr. kun. Leke- 
šis.

„Motinėlės” draugijos tik
slas remti atitinkamus lietu
vius bei lietuvaites aukštuo
se moksluose, prirengti juos 
tinkamais vadais tautai ir 
bažnyčiai.

Centro posėdyje gauta ne
mažai prašymų duoti stipen
dijas aukštiesiems moks
lams eiti, o „Motinėlės” iž
das nėra perdidžiausias. To
dėl „Motinėlės” centro val
dyba nutarė pradėti vajų| 
Advento pirmą sekmadienį, 
ir tęsti jį iki vasario 2 d.' 
Minėtame laike bus nuošir
džiai prašomi visi „Motinė
lės” dr-jos užbaigę mokslus 
profesionalai grąžinti „Moti
nėlei” suteiktas stipendijas, 
o dr-jos ir pavieniai asme
nys prašomi sudaryti „Moti
nėlės” Draugijos Rėmėjų 
Frontą. „Motinėlės” Vajaus 
programa bus pagaminta 
laiškų formoje ir isšiuntinė- 
ta „Motinėlės” nariams ir 
šiaip atitinkamoms įstai
goms, organizacijoms ir pa
vieniams asmenims.

Kun. P. Lekešis,
Sekretorius.

STIPENDIJA 
SPORTININKUI

„Motinėlės” Draugija 
ria stipendiją Amerikoje gi
musiam ir gyvenančiam stu
dentui lietuviui, gabiam 
sportininkui, kad vyktų į 
Lietuvą Vytauto Didžiojo 
universitetą aukštiems mok 
slams eiti.

Su prašymais reikia kreip
tis į draugijos pirmininką 
sekančiu adresu:

Rev. Dr. J. B. Končius,

ski-

NOTICE is hereby given that License __
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 
tn 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.

'■’OTICE is hereby given that License No. 
RL 945 has been issued to the undersigned 
tn 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 promises.

CHART,ES V. WILLIAMS
”68 liberty Avenue, Brooklyn, N. Y.

•'—’cc jrivon »h-t T icense No.
RT 897 has been Issued to the undersigned 
to soil beer, wine and liquor at retail under 
Sr-tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol r aw at 1436-38 Mvrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

GUSTAV DOER?BA CHER 
(Bratwurst Glockle)

l4"6-38 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

--n-pTrr* horebv given ttot I icense No. 
RT 7921 has been issued to the undersigned 
tn sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol I aw 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.

M'nTTr'F i» hereby given that license No. 
RL 6600 has been issued to the undersigned 
*o sell beer, wine and liquor at retail under 
Section ’.32A of the Alcoholic Beverage Con- 
1 rol T aw nt 205 Court Street. Borough of 
Brook'vn, County of Kings, to be consumed

ARTHUR KETTY
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 
trol Law at 245 Smith Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

1 NOTICE is hereby given that License No. 
I 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 
Brooklyn, County 
on the premises.

THOMAS 
470 Cowl Street,

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 
trol Law at 1450 
Brooklyn, County of 
on the premises.

THOMAS
1450 Broadway,

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. 
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.

948—3rd

NOTICE ___  _
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.

6015—4th

NOTICE _____ „
GB 4503 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
County of Kings, to be consumed off the 
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 consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No.

No.

Court Street, Borough of 
of Kings, to be consumed

J. CUNNINGHAM
Brooklyn, N. Y.

Alcoholic Beverage Con- 
Broadway, Borough of 
Kings, to be consumed

A. CAWLEY
Brooklyn, N. Y.

LEON CHAMPAGNE
Avenue, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

HENRY J. KUCK
Avenue, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

BRUNO
Brooklyn, N. Y.

IVT'4- formai T>a GB 7936 has been issued to the undersignedITll. vaTIUCI, id. t0 sejj beer at retail under Section 75

General Electric kompani
ja Schenectady praneša, kad 
jos laboratorijose surasta 
būdas atskirti nuodingų du
jų rūšis su elėktro’s šviesos 
pagalba.

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
555 Throop Avenue, 
County of 
premises.

555 Throop

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4681 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5909 Avenue N, Boro’ugh of.. Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed bff the 
premises. __ •

, SIDNEY KRAVTTZ
5909 AVehue N, Brooklyn. N. Y.

Kings, to

PHILIPP 
Avenue,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

LAUBEN
Brooklyn, N. Y.

nauja geležinė. Svarbiausias dėmesys kreipiamas į baž
nyčią. Dėka labdaringų žmonių duosnumo, bažnyčioje ar
tistiškai atnaujinamos beveik visos stovylos, nuperkami

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10756 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
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. 
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 T aw 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 3428 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Taw at 
407 Marcy Avenue, Bnroueh nf Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE CORNO
407 Marcy Avenue, Brook'vn. N Y

NOTICE Is hereby given that t ieon«“ N- 
RW 319 has been issued to rhe nndersi—rxl 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcohnlir Revnraec Control T aw 
at6502—14th Avenue. Borough nr Brookb-n. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

ANTHONY CATON 
6502—14th Avenue. Bror’d -*- N Y

NOTICE is herebv given thot ’ N
RW 316 has been issued to the q-d-rci.r-^^ 
to sell beer and wine at retail n-d^r Se-»in- 
132A of the Alcoholic Revers™ Control T -n 
at 693 Liberty Ave.. Borough of Rrookl— 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

EMIT. VTSONF 
d-b-a Emil’s Restauro-t

693 Liberty Avenue. Brook'vn N v

NOTICE is hereby given th-t T in—a- N 
RW 240 has been issu"d to ♦h" n-dn—i—- •' 
to sell beer and win-, nt rot-i' u-d— 
132-A of the Al-oho’lo R—-...... • '
at 140 Fros* S‘roe*. n •• •, 
Counfv of Trj-.r»- 
rremises.

GIUSEPPE PATJ^’RC 
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 tha! 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 

I 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. 
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 «»r Btv klyn. 
County of Kings, to be consumed Ci. '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 
1 of Brooklyn, County of Kings, to be con- 
I 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, to 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 hereto given that License No. 
EB3483 has then issued to the undersigned 
to sell beer at retail Under Settion 76 
of the Alcoholic BeVeraga Control Iav> at 
325 Smith. St,, BoroUgh of Brooklyn, Oo'tta- 
ty of Kings, to be rtntfttroed on the UYeimisSS.

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

pie bažnyčios galo perka žemės sklypą ir ten iškelia su
manymą statyti mokyklai namą. Deja, tam sumanymui 

mas. — Lietuvos vafe ^priešina parapijiečiai ir tą gražią mintį jis priverstas 
biudžetas 1939 mfrfpėti į šalį. Jei tai būtų buvę padaryta, tai be abejonės 
suprojektuotas 368,'

1 litų sumai 1937 bP 
įdžetas buvo 329,966,' 
i 1938 metų 346,808,'

wsey City lietuviai būtų daug aukščiau pakilę ir parapi
ja būtų padidėjusi ir skaičiumi ir dvasia. Be to, kun. J. 
tackas, giliai at j ausdamas nepatogumus dėl nebu vi- 
110 savos klebonijos, perka ant Woodward Street nuosavą

ma Kalinauskienės aukos dėka. Vien bažnytiniams daik
tams išleidžiama apie $800.00.

Tiek tai nuveikta per tą sulyginamai trumpą laiką ir 
tiek padaryta pagerinimų. Lieka tik apgailestauti, kad 
šiais Jubiliejaus metais nesuskubta bažnyčios vidus išda
žyti ir išdekoruoti. Bet tie dideli ir gausingi darbai parei
kalavo kiek pauzos ir per taip trumpą laiką tai padaryti

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 thb 
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 bo consumed on the premises.
.... JAMES McUADE 

3856-58 Flatlands Avief. Brooklyn, N. Y.
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HU4, kurį, išvažiu'ddamas į Lietuvą, p'ėrleidžia parapijai/ p’arajiijoš nuosavybių esančios, o prieš kleboniją įdedama Jonės, artimiausioje ateityje bus imtasi ir to darbo.
Skaityk ir platink savo 

laikraštį AMĘRjftĄ.



/

Lapkričio 18 d., 1938 m.
upfojčįo18 d‘L*!!

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
SHENANDOAH, PA.

Čia prieš kelis mėnesius į- 
steigtas kultūros ratelis iš 
lietuvių katalikų moterų, šis 
filantropiškas būrys suside
da iš nuostabiai daug pro
fesionalių moterų ir moterų, 
kurios domisi pakelti kultū- 
riškumą tarp lietuvių.

Per pereitus kelis mėne
sius šios moterys yra suda
riusios mergaičių skaučių 
grupes iš lietuvių mergaičių 
ir jų pasidarbavimu įsteig
tas šv. Jurgio par. mokyklo
je vaikų darželis.

Pereitame susirinkime dr. 
M. Romeika, vietinė moteris 
gydytoja, skaitė paskaitą 
apie amerikietės moters evo
liuciją.

Garbė turėti tokį 
Shenandoahriuje.

rate!

Pereitą savaitę buvo rin
kimai į valstybės pareigūnų 
vietas. Daug darbavosi ir 
lietuviai. Žymiausias politi
koje bene tik adv. Vincas A. 
Krensavičius, Pennsylvani- 
jos valst. lietuvių respubli
konų pirmininkas.

Netrūksta gabumų ir mū
sų moterims. J. Jurkevičie
nė ir A. Čaikauskienė buvo 
darbščios moterų demokratų 
klube.

Šioje kolonijoje didelis 
susidomėjimas ateinančiu 
koncertu, lapkričio 27 d. 
Atvažiuoja į mūsų koloniją 
artistė p-lė Jonė Žukauskai
tė. Be abejonės, artistė, įdė
jus tiek mokslo Italijoje ir 
koncertavus Europos mies
tuose, turi nepaprastus ga
bumus mene. Gausingas šv. 
Jurgio par. choras ir gali 
didžiuotis. Choras vieningas, 
žymus talentingumu balsų. 
Choras darbuojasi, Vinco 
Medonio gabios rankos ve
damas, kad šis koncertas 
būtų gražiausias.

Verta dar paminėti ir vie
tines artistes: Anastaziją 
Medonienę, smuikininkę, bu
vusią daug metų Detroito 
konservatirijos mokytoją, į- 
domią solistę ir p-lę Jievą 
Jurkevičiūtę, ilgamokslę pia
nistę, kuri šiuo metu yra 
Adult Education mokytoja.

Nesivėlinkit, nusipirkit sa
vo bilietus iš anksto. Gali- T-
ma gauti pas visus choro 
narius. Koncertas bus J. W. 
Cooper High School Audito
rium, : lapkričiol: 27 d. 8:15 
vaj.v:yakare; Pelnas šy. Jur- 
gio parapijai: 1 . Ėne.

BALTIMORE, MD.

' — Lapkr. 13 d. suėjo ly
giai 10 metų, kai pirmą sy
kį' 40 vyrų ėjo. in korpore; 
prie ...Kbmu:nijos, ' kaip šv. 
Vardo.. draugijos" būsimi na
riai, paraginti kun. dr. L. J. 
Mendelio. Tas dešimtmetis 
ir paminėtas praeitą sekma- 
diepį.„Kųn4 A. Dubinskas sa
vą . .pamQkslę--nupįešę . visą, 
(iėšiiiitmečio eigą;: • ^Sausio 
į^ęsĮ^fciįį^Įmai^^Tme-; 
Hs/'kai muftU’’^ą^rnmt'a į

y^arė;įyyj£at_-_vyriį r^oiste- 
rių< balius”. parapijos ;nau- 
ųai. Mpkyklos kieme ir salė • 
j e svečių, suėjo arti. pusket
virto ..šimto. ‘ i’.: .'. ■

Nors, siuvėjų unija pa
skelbė' 36 valandų darbo sa
vaitę/ bet ’kontraktoriai- ne-

- ■|*. “Ą* “f*** ■ ’ *'/•

p£išo ;e -kai mąžai^tųri - darbo; 
tai daikosi tų' valaridųy -o kai 
tik -kur- gauna darbo -dau
giau, ir r.vėl ‘dirba 44 ’valan-

SO. BOSTON, MASS.

Apsiveda Razvadauskas

pintu darbo laiku nesidžiau
gia, nes ir pirmiau tiek dir
bo. Unija bejėgė sukontro
liuoti nustatytas valandas.

PHILADELPHIA, PA.

Šiaurinėje (Northside) ko
lonijoje lietuviai pradėjo pa
stoviau apsigyventi: namus 
įsigyti ir įvairius biznius į- 
sirengti. Ypač atkreipia dė
mesį North 12-ta gatvė, tarp 
Spring Garden ir Wallace 
gatvių, kur įsidrūtinę įvai
riuose bizniuose šie lietu
viai: Jonas Lukas, P. Ma- 
siokas, Fr. Pūkas, J. Povi
laitis, A. Lukas, K. Dudonis, 
V. Tolūnas, R. Samulis ir ki
ti. Čia namai erdvūs ir ne
brangūs. Prie 12-tos ir 
Green gatvių neseniai pirko 
ir baigia įsirengti Kristopas 
Žemaitis, plaukų dabintoj as. 
Antroje gatvės pusėje nau
jus namus stato J. Degutis. 
Prie progos pranešu lietuvių 
žiniai, kad toje pat sekcijo
je parduodama visai nebran
giai buvusi vieša miesto ak
meninė mokykla. Geras pir
kinys, pasiteiraukite.

Naujakurys.

Lapkričio 13 d. buvo šv. 
Vardo dr-jos bendra Komu
nija. Malonus ir jaudinantis 
reginys, kai vieni vyrai pri
pildo Dievo stalą dr-jos už
prašytų mišių metu. Pagir
tina, kad jaunieji su senai
siais bendrai susiklauso ir 
vienybėje laikosi.

Po pamaldų įvyko susirin
kimas, kuriame nutarta iš
reikšti viešą padėką maska
radų baliaus komisijai ir jo 
aukotojams. Užsipelno padė
kos Ad. Jablonskis, Ant. 
Noreika, V. Daknis, Pr. Ka- 
teila, Košt. Baltukonis ir 
Košt. Zokas. Aukomis parė
mė J. Kazamekas, J. Samso- 
navičius, . St. Zvigaitis, A. 
Kubelčikas, P. Stankus ir 
Pr. Pūkas. Visas pelnas pa
skirtas bažnyčiai išdažyti. 
Šv. Vardo draugija parūpino 
naują langą, kurs nemažai 
raštavo.

Kleb kun. Valančiūno rū
pesčiu ir nuoširdžių parapi
jiečių aukų dėka, šv. Kazi
miero par. bažnyčia labai 
gražiai išpuošta — išdažy
ta.

Lapkričio 13 d. buvo pir
mas sekmadienis, kai teko 
matyti naujai išpuoštą baž
nyčią. Atėjęs į tokį maldos 
namą, jauti savyje nepapra
sto malonumo. Pakeli akis į 
lubas, matai šventųjų pavei
kslus. Visi paveikslai tinka
mai nupiešti, ypatingai virš 
didžiojo altoriaus Švč. Tre
jybę vaizduojąs paveikslas.

Kadangi bažnyčia nepa
prastai aukšta, yra dvi eilės 
langų, kuriuose visai nauji 
šventųjų paveikslai. Daugu
mą langų geros valios para
pijiečiai įrengė savo auko
mis. Bažnyčios vidus naujai 
išplesteriuotas, nebus jokio 
drėgnumo. Dabar tikrai ga
lim pasigirti, kad šv. Kazi
miero parapijos'bažnyčia y- 
ra gražiausia. Garbė vietos 
kunigams ir parapijiečiams, 
negailėjusiems aukų.

Lapkričio 20 d. 3 vai. po 
piet lietuvių bažnyčioje pri
ims Moterystės Sakramentą 
Pranas Razvadauskas su 
Genovaite Saveraite. Vestu
vių banketas įvyks par. sa
lėje.

Lapkričio 5 d. būsimos 
jaunavedės draugės buvo 
suruošusios jai „shower par
ty”, kur dalyvavo apie 100 
giminių ir draugių.

Lapkr. 16 d. Vyčių kam
bary draugai buvo suruošę 
pagerbimą ir Pranui Razva- 
dauskui; dalyvavo arti 100 
giminių ir draugų.

Pranas Razvadauskas yra 
vienas rimčiausių ir popu- 
liariškiausių vietos katali
kiškos jaunuomenės vadų. 
Prieš keliolika metų jis at
vyko iš Lietuvos kaip ir 
daugelis jaunuolių, kaip šio
je šalyje gimęs. Įstojo į L. 
Vyčių 17-tą Algirdo kuopą 
ir greit pradėjo žymiai pasi
reikšti. Savo malonia, sim
patinga asmenybe, sveiku 
protu ir energija ne tik iški
lo vietos kp., bet ir visoj 
L. Vyčių organizacijoj. Iš
renkamas ne tik kuopos ir 
apskrities pirmininku, bet 
ir L. Vyčių centro vicepir
mininku. Per keletą metų 
ėjo ir Lietuvių* Darbininkų 
Sąjungos centro iždininko 
pareigas. Nuolat bendradar
biauja Amerikai, Vyčiui ir 
Darbininkui.

Savo sumanumą parodė 
ne tik visuomeninėje dirvo
je, bet ir privačiame gyve
nime. Pradėjo kaip ir dau
gelis jaunuolių — papras
čiausią darbą valgykloje. 
Būdamas- pastabus, greit su
prato visą minėto biznio 
tvarką. Ir nors skaudžios 
automobilio nelaimės ištik
tas, per kelias savaites ko
vojęs su mirtimi, Dievo ma
lonės dėka išlikęs gyvas ir 
pasveikęs, grįžta atgal prie 
savo pertrauktų darbų. Su 
savo švogeriu Albinu Nevie- 
ra užsideda kafeterijos biznį 
ir jį sėkmingai išugdo ir 
praplečia. 1937 m. vasarą 
išvyksta Lietuvon pasisve
čiuoti. Sugrįžęs parsikviečia 
savo mamytę Amerikon pa
sisvečiuoti.

Nors užimtas savo priva
čiu bizniu, randa laiko dar-

kimo klausimu. Ragino lai
kytis vienybėje.^

Teisybė: baiminimas savęs 
nieko gera neduoda. “ Prisi
mena rusų’ disciplinos žo
džiai: „diržis do posliedni 
kapl krov!”, o ne bėgti ir ki
tą su savim gąsdinimu ves
tis. K. Dryža.

Lapkričio 19 d. šv. Jurgio 
par. salėje, Salmon ir Ve- 

, nango gatvės, įvyks didelis
Spalių 30 d. čia lankėsi 

gen. konsulas Budrys. Atsi
lankė į pašalpinį klubą ir balius ir šokiai A. Dziko ve- 
Muzikos salėje, kur pasikal- damos lietuvių radijo valan-
bėjo su' vietos veikėjais.
Konsulas labai maloniai kal-

dos naudai. Užkviesti visi 
vietos lietuvių chorai. Paro-

bejosi ir patarė nenusimin- dykime savo prielankumą
das. Taigi;: stiivėjai sutrum-ti dėl gąsdinimo Lietuvos Ii- lietuviškai radijo programai.

buotis su vietos ir visos A- 
merikos lietuvių jaunimu ir, 
apskritai, su katalikiška 
jaunuomene! Reikia tikėtis, 
kad ir įstojęs į moterystės 
luomą savo visuomeninių 
darbų nepertrauks.

Prano busimoji žmona

NEWARK, N. J.

Padėkos žodis
Julius ir Anielė Prakapai 

nuoširdžiai dėkoja savo gi
minėms ir draugams, daly
vavusiems jų vedybinio gy-

taip pat yra iš Lietuvos atjvenimo 5 metų sukakties 
vykusi ir nuo seniai Vyčių [ minėjimo puotoje ir gausiai 
kuopoje darbuojasi.

Linkime jauniesiems švie
sios saulėtos ateities ir Die
vo palaimos.

Lietuviai dalyvavo 
politikoje

Tur būt, Mass, valstybėje 
niekad lietuviai taip nebuvo 
išsijudinę dalyvauti politiko
je, kaip ką tik praėjusiuose 
rinkimuose. Lietuvius la
biausiai išjudino gubernato- 

‘ riaus Hurley paskyrimas dr. 
; Jakimavičiaus sveikatos ko- 

misijonierium ir gub. tary
bos to paskyrimo neužtvir- 
tinimas. Taip pat paakstino 
ir adv. Cunio paskyrimas 
Assist. Dist. Atty. Tas davė 
daug vilčių lietuviams dau
giau paskyrimų bei valdiškų 
vietų laimėti.

Lietuviai nuoširdžiai sim
patizavo gub. Hurley, bet 
pastarasis pralaimėjo demo
kratų partijos nominaciją, 
o ją laimėjo senas politikas 
Curley, todėl daugelis lietu
vių nežinojo, kur savo sim
patijas kreipti. Kai kurio, 
pykdami dėl Curley įsikiši
mo, pakrypo respublikonų 
pusėn. Bet anksti susidarė 
grupė, vadovaujant Br. Pet
ruševičiui ir Jack Sharkey, 
už James Curley kandidatū
rą. Tai grupei karštai prita
rė ir bendradarbiavo komu
nistai ir, apskritai, bendra- 
frontininkai. Rodos, patys 
lietuviai šią kompaniją ir fi
nansavo. Kita grupė su adv. 
Kupka ir adv. Šalna prieša
ky buvo susidariusi remti 
respublikonų kandidatus. 
Kaip politikai skaitosi su 
lietuvių balsais, įrodo tas 
faktas, kad demokratų par
tijos komitetas pasiskubino 
užkontraktuoti abu lietuvių 
radijo pusvalandžius, kad 
per juos respublikonai nega
lėtų savo agitacijos vesti.' 
Pastarieji turėjo samdytis 
tai kitur.

Rinkimus laimėjo respub
likonai. Iššlavė beveik visus 
demokratus iš Mass, valsty
bės, išskiriant vienintelį de
mokratų prokurorą Dever, 
kurs laimėjo 148,000 balsų 
dauguma. Dabar, žinoma, 
karštieji Curley rėmėjai ne
kaip jaučiasi; ypatingai tie, 
kurie lietuvių tarpe kampa
niją finansavo. Bet juk visi 
laimėti negali. Turi kas nors 
ir pralaimėti.

Šie rinkimai lietuviams 
nors vieną dalyką jau davė 
— tai mūsų tautietį Jack 
Sharkey. Kurie abejojo, ar 
Šarkis moka lietuviškai, tai 
tas abejones pats Šarkis iš
sklaidė, nes lietuvių koloni
jose Šarkis lietuviškai pra
kalbas nuo estrados rėžė. Be 
to, jis įstojo ir į kai kurias 
lietuviškas organizacijas.

A.

paskyrusiems dovanas.
Puotoje dalyvavo iš Brook- 

lyno: A. Puišiai ir žentas 
Bizt su žmona, An. Hurdle, 
A. Kuzmickas su šeima ir 
žentas Burger su žmona, A. 
Lučkus su šeima, K. Dum
blis su šeima, M. Kirveliai, 
M. Butauskienė, V. Dauba
rai; iš Jersey City: A. Šid
lauskai; iš Newarko: J. Ma
tuliai,
šeima, M. Demskis su šei
ma, Tamošiūnai. Sekevičie- 
nė, sūnus Petras su žmona, i 
žentai ir dukt^r^s 
nienė ir kiti. Prakapai labai 
dėkingi šeimininkėms Dems- 
kienei ir Matulienei.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5092 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 869—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS FITZGERALD
869—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 937 has been issuer! to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 537—86th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHRISTINE AICHELER
537—86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1189 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
636 Vanderbilt Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

DANIEL HUGHES 
d-b-a Prospect Bar & Rest.

636 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
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 
consumed on the premises.

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

at

the

be

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 771 has been ;ssued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 

T . . . v. of the Alcoholic Beverage Control Law at
J. KaZlUkeVlClUS SU 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.

’ I NOTICE is hereby given that License No. 
Tnnrnlin-j EB 9"7 'las ',<?en <ssue(l t0 the undersigned , ^11 ,jeer at retan un(]er Section 76

Lapkr. 13 d. mūsų vyčių 
kp. bowhng žaidėjai nuvyko 
i Paterson ir ten laimėjo 
2:1. Tai ketvirtas iš eilės 
žaidimas, kurį mūsiškiai lai
mi.

Žaidimo daviniai:
Newark
Laugžemis 201 150 171
M. Montvidas 751 171
Banis 158 — —
Barkauskas 170 230 204
J. Montvidas 183 159 191
Daukšys 192 193 185

904 883 921
Paterson
F. Skubus 177 146 138
Stackus 156 197 124
Merins 174 167 188
C. Skubus 189 199 224
Lakawicz 147 220 212

843 929 886
Lapkričio 20 d. mūsų žai-

dėjai susitiks su Maspetho
vyčiais. Žaidimas bus New-
arke. F. V.

ELIZABETH, N. J.

the

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
471a—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL HUGHES
471a—5th Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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.

JOHN KOTULAK
180 West Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 923 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law 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.

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. 
r~ ------ -- ■ : ; z
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 11063 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic -Beverage Control Law 
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

i to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

I 374 Avenue P. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

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

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.

I 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. i, 
RL7143 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail I 
under Section 132A of the Alcoholic Bever- I 
age Control Law at 6636 Third Ave., I 
a-k-a-283—67th St., Borough of Brooklyn, j 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

WILLIAM DWOJACKI 
d-b-a Parkside Restaurant

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

(ĮNKMECIO VARAI

Brooklyn0 it *W 
lietuvių katalikyj“'“

mo* **

jjfflll® savait
įĮii sukakčiai pa

4 d. ruošiau 
U®®® VAKAR

jlėje, Vakarienes pa 
jo užtikrinti įvairių 
jijy išrinkti atstovai 
įrbuojasi.
AMERIKOS penk 

liminėti komitetas 
Įf|į pasitarimus, kt 
patyli planai vaks

the

the

the
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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 Tavem

Avenue L Brooklyn, N. Y.

Komiteto išrinktos 
įiės jau kruopščiai 
is parinkti geriausi 
įs valgius. Šeiminir 
į p, Grigienė, M. Br 
įnė, S. Subatienė, Sti 
arkauskienė, Kazak 
į Ručinskienė ir Šin 

įifflininkais išrinkti 1 
kailis, V. Daubaras

PAIEŠKAU 
VARGONININKO,

kuris moka vesti ir tvarkyti 
chorą, ruošti įvairius para
pijos parengimus su klebo
nu arba su jo patarimu.

Alga priklausys nuo paro
dytos veiklos ir ištikimumo 
savo viršininkui.

Vargonininkas turi 
praktikuojąs katalikas, 
sišaukite:

Rev. I. Kelmelis,
207 Adams St., 
Newark, N. J.

būti
At-

i Vakarienės bilietų p 
L, kaip tenka patirt 
L sėkmingai. Bilietu 
L M. Brangaitien 
prūsaitis, V. Zauki 
Rinkevičius, V. Jani 
t K Krušinskas, K.' 
k 1 Civinskienė, J, 
įfaė, 0. Belevičie: 
įuskienė, U. Mikuli 
'Grigienė, E. Vaite 
U. Terebeizienė, 0. 
inienė, 0. Baniuliei 
ilulionytė, S. Sub

JU issueu lu UK9 UIIUCIOIKUV— T-»-1
wine and liquor at retai® DjUbaraS. V. rUKJ 
32A of the Alcoholic Bevei'I' ’

WtiDgo pažymėjiu 
jmaspethiečiai, kurie 
ĮBalkūno užtikrinin 
alins visą 100 biliet 
basi, kad ir kitų pa: 
lakėjai panašiu uoluu 
Įžymės, kad jubiliejin 
kriene pasisektų. 
[Vakarienės dalyvių 
į'e tikimasi turėti s 
tiš toliau. Apie tai 
Mesta vėliau ir plači

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 & Grill

Fulton St. Brooklyn, N. Y.

Streetr
Kings,;

1073

GB 10812 has been issued to the undersigned 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, ' 

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.

Kings, to be consumed off the

ANNIE MIRER
Street, Brooklyn, N. Y.

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.

I NOTICE is hereby given that License No. 
i RL 5856 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under

; Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con-
T O J __ 4 „„..4 tr°l Law at HO Stuyvesant Ave., Borough ofluapKriClO U Q. ikazimierui Brooklyn, County of Kings, to be consumed

• • nr 4. on t'ie Premises.ir Onai Buziams jų 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukak
ties proga, netikėtai sureng
ta pagerbtuvių puota, jų na
muose, 131 South Park St. 
Svotu ir svočia buvo Ed
vardas Petrikas su žmona.

Puotą rengė S. Rimgailie- 
nė ir M. Gedminienė, kurios 
labai žymiai darbavosi. Jo
nas Gedminas ir Stasys 
Rimgaila, rengėjų sūnus, 
apdovanojo p. Buzienę gra
žiomis gėlėmis, 
tą vakarą labai 
nų.

Tarp 
! Patrick
tas, P.

Buziai gavo 
daug dova-

buvo Johnsvečių
jr., lietuvis advoka- 
Krivėtskis, Lietuvių 

Bendrovės salės pirm, ir jo
žmona, P. Gedminas, St. 
Rimgaila, J. Jasaitis su 
žmona, St. Zakarauskas su 
žmona, J. Lutvinas su žmo
na, J. Klebošis su žmona, 
Kaz. Pavalkis su žmona, D. 
Stimburienė, T. Goštautienė, 
C. Bunienė, V. Aikienė, V. 
Blažienė, M. Kunutienė, H. 
Pociūnienė su šeimyna, J. 
Norušienė, K. Naujelienė, 
M. Matsienė, V. Kriznaus- 
kienė, A. Kirslytė, A.* Matu
levičiūtė, J. Matulevičius.

Rimgaila jaun.

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that License 
RL7214 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 125 Bedford Ave., & 169— 
No. 10 St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.
LAWRENCE CAWLEY & JOSEPH BERNAT 

(Cawley’s Rest.)
125 Bedford Ave.
& 169 No. 10 St., Brooklyn, N. Y.

No.

be consumed on the

& JOSEPH HEHIR

Brooklyn, N. Y.

Streel 
King!

560

NOTICE is hereby given that License N< 
RL5155 has been issued to the undersigne 
to sell beer, wine and liquor at reta 
under Section 132A of the Alcoholic Bevel 
age Control Law at 2553 Pitkin Avenuf 
Borough of Brooklyn, County of Kingi 
to be consumed on the premises.

ALEX GREEN
2553 Pitkin Ave. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License Nc 
RL 812 has been issued to the undersigne 
to sell beer, wine and liquor at retai 
under Section 132A of the Alcoholic Bever 
age Control Law at 1514 Broadway 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

MICHAEL MAFFUCCI 
1514 Broadway Brooklyn,

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

NOTICE is hereby gives that License No. 
RL 4461 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at detail 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,

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 I-aw 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.

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.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6060 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 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- I . .
trol Law at 137 Court Street, Borough of NOTICE is hereby given that License i 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed CL 126 has been issued to the undersigl 

------------------------------------------------------- 110 ge]] heer, wine and liquor at retail un 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage C 
trol Law at Foot of Bay 32nd St., Boroi 
of Brooklyn, County of Kings, to be < 
on the ---------- -

BEN 
Foot of

N. Y.

Y.

N. 1

NOTICE is hereby given that License N< 
RL2799 has been issued to the undersigne 
to sell beer, wine and liquor at retai 
under Section 132A of the Alcoholic Bevel 
age Control Law at 1540 DeKalb Aveniu 
Borough of Brooklyn, County of 

be
Kini

to consumed on the premises. 
RICHARD TAMANINI 
& SELVINO BERTI 

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

NOTICE is hereby given that License N< 
CTR17 has been issued to the undersign! 
to sell beer, wine and liquor at retd 
under Section 132A of the Alcoholic Bevel 
age Control Law at 790-792 Broadwaj 
Borough of Brooklyn, County of Kingi 
to be consumed on the premises.

LORRAINE CATERING CO., Inc. 1 
790-792 Broadway Brooklyn, N. ’

NOTICE is hereby given that 
RL 986 has been issued to the 
to sell, beer, wine and liquor at 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
trol Law at 55 Hudson Avenue, Borough i 
Brooklyn, County of Kings, to be consuml 
on the premises.

GEORGE BARANAUSKAS 
55 Hudson Avenue, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
RL 3449 has been issued to the undersignl 
to sell beer, wine and liquor at retail und! 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con 
trol Law at 363 Halsey Street, Borough I 
Brooklyn, County of Kings, to be consuml 
on the premises.

HARRY WAXLER and ABE TICKER I 
Dew Drop Inn

363 Halsey Street, Brooklyn, N. 1

NOTICE is hereby given that License Nj 
RL 1123 has been issued to the undersign! 
to sell beer, wine and liquor at retail undl 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage C® 
trol Law at 4011 Church Ave., Borough I 
Brooklyn, County of Kings, to be consun 
on the premises.

MARTIN BUCKLEY 
d-b-a Four Leaf Shamrock

4011 Church Avenue, Brooklyn, N.'

NOTICE is hereby given that License 1 
RL 1050 has been issued to the undersigl 
to Wil bee'r, wine and liquor at retail un 
Section -132-A of the Alcoholic Beverage C 
trol Law at 234 Flushing Ave., and 7 I 
St., Borough of Brooklyn, County of Kii 
to be consumed on the premises.
JOSEPH & SALVATORE MORRONGIEL 

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

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.

FRED GEHRMANN
4702—4th Avenue, Brooklyn, N Y

miVOS NEPRIKI 
S05IYBĖ ŠVENTE; 

MINĖJIMAS

Visuomenės dėmesiui 
Jšame, kad Lietuvos n 
iusomybės paskeE 
eutės minėjimas bus 
rio 12 d., sekmadienį. 
’draugijos prašomo

undersign! fflį susilaikyti nuo įv 
retail und • •v* e

average Co: JlDOgU IF ]g anksto TU
RnrniiO’h t v

kauti Lietuvos n
Iusomybės šventės i

»r. Apskrities Vali

US IŠ BOSTOJ

Ritos savaitės gale 
raščio įstaigoje 
'Pranas Galinis, B( 
ktin aukštesniosios

’’Ameri

premises.

MA CHREE BOAT CLUB. INC 
Bay 32nd Street, Brooklyn, NJ

NOTICE is hereby given that License 
RW 321 has been issued to the undersig 
to sell beer and wine at retail under Sec 
132-A of the Alcoholic Beverage Control I 
at 780 Bergen Street, Borough of Brook 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

CIRO DI MASO
780 Bergen Street, Brooklyn, N|

JUBILI
Sekmadieni

AApreis
ir Havemeyer Sti

R
^RKA” Penkmečic 

iaiką šioje vakar
gūnios šeimininkėsDaugiausia žinių iš Liet gūnios šeimininkės 

vos rasi AMERIKOJE. p kviečiami dalyvaut
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VIETOS ŽINIOS
PENKMEČIO VAKARIENĖ

Section 1S2A of * "Ml 
•rol Law at liZ^K' 
«c Donald d j?

bounty of M
premises.

“"te. 3. y,

Brooklyno ir apylinkės 
lietuvių katalikų visuomenei 
jau tikrai gerai žinoma, kad 
gruodžio mėnesio pirmą sa
vaitę sukanka lygiai penke- 
ri metai, kai pradėtas leisti 
AMERIKOS savaitraštis. 
Šiai sukakčiai paminėti 
gruodžio 4 d. ruošiama JU
BILIEJINĖ VAKARIENĖ, 
kuri įvyks Apreiškimo par. 
salėje. Vakarienės pasiseki
mui užtikrinti įvairių drau
gijų išrinkti atstovai uoliai 
darbuojasi.

AMERIKOS penkmečiui 
paminėti komitetas turėjo 
kelis pasitarimus, kuriuose 
numatyti planai vakarienės 
reikalais.

Komiteto išrinktos šeimi
ninkės jau kruopščiai rūpi
nasi parinkti geriausios rū-

kyklos prancūzų ir vokiečių 
kalbų dėstytojas. Jis buvo 
nuvykęs į Princetono uni
versitetą aplankyti savo pa
žįstamų profesorių ir pama
tyti Princetono - Yale uni
versitetų futbolo komandų 
žaidimo.

SEKTINAS NUTARIMAS

35 kuopos sąjungietės sa
vo paskutiniame susirinki
me, pirm. M. Brangaitienės 
pasiūlymu, nutarė atlyginti 
AMERIKAI už kiekvieną at
spausdintą pranešimą apie 
kuopos ruošiamą pramogą 
bent po vieną dolerį. Šis nu
tarimas jau ir vykdomas.

Jei visos draugijos pa
sektų 35 kuopos sąjungiečių 
pavyzdžiu — apmokėtų pra
nešimus apie savo ruošia
mas pramogas, iš kurių ti-

lauks 21 metus, šiuo metu 
laisvų vietų policijoje yra 
tik 27 moterims, o kitos tu
rės laukti, žinoma, nepapra
stai ilgai, kol bus paskirtos 
policininkėmis.

PARAMA SESELĖMS

ty užlipo, nuplėšė raudoną 
vėliavą ir numetė žemėn. 
Jaunuolis sako, kad kiekvie
nas Amerikos jaunuolis bū
tų tai padaręs, nes čia to
kioms vėliavoms, kurios dar
bininkų krauju sulaistytos, 
ne vieta.

Šio mėnesio pabaigoje bus 
pradėta naujų gyvenamų pi
gių namų statyba Red Hook 
daly, Brooklyne.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1230 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
736 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH PACKER 
Universal Coffee Shoppe

736 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

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.

NEVĖLUOKITE SU SIUN
TINIAIS Į LIETUVĄ

ĮVAIRIOS ŽINIOS

inder Section IWef^T*’ 
ige Control l*w a ug!** 
i-k-a-283—67th Si, fa-Ą 
bounty of Kings, toTTA* 
premises. *

WILLIAM BWOJMX 
d-b-a Pubfa U-.

>636 Third Ave.
VKA 283—67th St

NOTICE is hereby gira tau, 
HL5506 has been isotd Hita 
;o sell beer, wine ud , 
inder Section 132A ot tk Ifa, 
ige Control Law st IS j* 
3orough of Brooklyn, 
o be consumed on b in 

morris BABrnroxom 
d-b-a Mtunj’i h>

1526 Avenue L fan

NOTICE is hereby gimtai 
•LL2691 has been issued tafe*. 
o sell beer, wine ud fa, 
inder Section 132A of tte Ifai 
ige Control Law at ID fa 
lorough of Brooklyn, Oaql 
o be consumed on the m 

DOUGLAS HE
d-b-a Royal brill 

073 Fulton St. Nk

sies valgius, šeimininkėmis kimasi pelno, mūsų laikraš- 
bus P. Grigienė, M. Brangai-1 tis per metus susilauktų vi- 
tienė, S. Subatienė, Stučienė, saį gražių pajamų. Kadangi 
Šarkauskienė, Kazakevičie- laikraštis padeda draugi
nė, Kučinskienė ir Šimkienė, joms, spausdindamas jų pra- 
Šeimininkais išrinkti K. Bal-; nešimus, kurie, be abejonės, 
trušaitis, V. Daubaras ir V.'duoda pageidaujamų vaisių, 
Zaukus. j ta(j už tai draugijos turėtų

Vakarienės bilietų platini-, atsiminti ir savo laikraštį, 
mas, kaip tenka patirti, vyk-: paskirdamos jam už atspau- 

1 vi i Ii ra^l e\ n • i . v • _ _

Queens apskrities parkuo
se bus leidžiami žaidėjai tik 
su tam tikrais leidimais. 
Leidimus bus galima gauti 
dykai parkų raštinėse ir jie 
bus išduodami tik 
siems. Aplikacijas 
galima gauti Kew 
parko raštinėje.

Pašto vadovybė prašo vi
sus lietuvius nevėluoti savo 
laiškų ir įvairių siuntinių 
Kalėdoms į Lietuvą. Jei paš
tui siuntiniai bus įteikti iki 
gruodžio 10 d., tai jie pa
sieks Lietuvą prieš pat Ka
lėdas.

Tad prašom nevėluoti, į- 
teikti siuntinius paštui prieš 
gruodžio 10 d. Taip pat rei
kia pasirūpinti, kad siunti
niai būtų gerai surišti.

Long Island City J ir O. 
Apovian, turėdami 6,000 dol. 
vertės ūkį, imdavo ir iš mie
sto pašalpą, bet susekus, 
kad ūkis ir automobiliai tik
rai jiems priklauso, pa
traukti teisman, iš kur „sau
si” vargu ar išeis.

Lynbrooke skubinama tai
syti Long Island geležinke
lį. Stato tiltus ir kelia aukš
čiau — pila žemes, kad gele
žinkelio bėgiai niekam ne
kliudytų.

GREAT NECK, L. I.

suaugu- 
galima 

Gardens

Galvos Skaudėjimas? 
Jis gali paeiti nuo 

viduriu užkietėjimo!
Ne kiekvienas galvos skaudėjimas 

paeina nuo vidurių užkietėjimo — bet 
daugelis taip! Jei jūsų liežuvis apvilk
tas, jei jūsų viduriai netvarkoj, jei 
jaučlaitės blogai — kokiame stovyje 
randasi Jūsų viduriai?

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1168 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 188—190 Grand St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises. ,
GYMNASTIC ASSOCIATION OF POLISH | Tūkstančiai susilaukia tikro paleng- 

.TTT.xTnw xrctwn .. vinlmo nuo galvos skaudėjimo, paei
nančio nuo vidurių užkietėjimo paim
dami Ex-Lax, kuris turi gardaus šoko
lado skonį. Išbandyklt Ex-Lax ir patys, 
kada būsit sekantį kartą panašiai var
ginami I

FALCONS ALLIANCE, NEST 14 OF 
WILLIAMSBURGH, INC.

188-190 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB138 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 132A 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
439 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
ORIGINAL ASSOCIATION OF RUSSIAN 

WORKERS OF AMERICA, INC.
439 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. ■ 
GB 4555 has been issued to the undersigned 1 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at |. 
2976 Quentin Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the . 
premises.

ABRAHAM DAVIDOFF
2976 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7937 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2703 Avenue Z, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN PAPPIANOU
2703 Avenue Z, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. Į XTr.mrnr, . ~7 7 ■ .. . T. ..
GB 4628 has been issued to the undersigned I ^TICE 18 hereby given that License No 
to sell beer at retail under Section 75 of | 4^8 uhfl8 b«en ’ss?ed ‘0 lh« undersigned

..... — caII knnn nė nofoil nnnon xanfiAn r7R zvf

LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS

WHOLESALE AND RETAIL

Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo A- 
merlkos mėgiamiausias Šeimos vidurių 
lluosuotojas. Dabar Ils yra Moksliškai 
Pagerintas. IS tikrųjų dabar jis yra 
daug geresnis, negu kada nors pirmiau. 
Jis turi GERESNĮ SKONĮ, VEIKIA GE
RIAU Ir yra DAUG ŠVELNESNIS, negu 
kada nors buvo.
Lygiai geras Ir valkams, Ir suaugusiems

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMU! 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ! 
Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Lax! Įsidėmėkit teisingą ant dė
žutės užraSą — E-X - L-A-X. Kad 
gautumėt Ex-Lax pasekmes, rei
kalaukit tikrojo Ex-Lax.

to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
642—92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FREDERICK RIEKE
642—92nd Str., Brooklyn, N. Y.

the Alcoholic Beverage Control Law at 
3515 Quentin Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY HARMELING
3515 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y.

Katalikų Federacija turė
jo svarbų mėnesinį susirin
kimą. Buvo ir keli svečiai 
atėję pasiklausyti kun. Bal
kūno kalbos. Kun. Balkūnas 
nurodė svarbą veikti kata
likiškoje ir lietuviškoje sri
tyje.

Pranešė, kad, mūsų vyčių 
kuopai pagelbstint, bus stei
giama jaunų vyčių kuopa.

Bus atgaivinta Rožan
čiaus moterų draugija, kuri 
jau seniai įsteigta, bet pas
kutiniu laiku neveikė.

Federacija apie jaunų vy
čių kuopos steigimą praneš 
tėvams, o vyčiai žada su 
jaunesniais pasikalbėti. Jei
gu jauniems paktiktų, tai 
būtų ir mokykla atgaivinta. 
Vyčiai žada jauniesiems 
lietuviams paskirti savaitė
je vieną vakarą, kuriame 
jaunieji galėtų pasilinksmin
ti ir turėti savo savaitines 
sueigas.

Katalikai rengs prakal
bas, bet apie tai bus vėliau 
pranešta. Kun. Balkūnas su
tiko pasakyti kalbą.

Federacija rengia maska
radų balių, kuris įvyks Nau
jų Metų išvakarėse. Žinoma, 
kad ir ši pramoga pasiseks, 
nes visi žmonės mėgsta išei
ti tą vakarą. Bus gražių pa- 
marginimų ir dovanų gra
žiausiai apsirengusiems.

10 ir 25 centų dėžutės yra pas jūsų 
vaistininkų.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11015 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage. Control Law at 
801 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN DERECHINSKY
801 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4549 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 tn 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
206 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW SANTORO
206 DeKalb Ave., Brooklyn,

NOTICE isi hereby given that License No. 
RW 743 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic'Beverage Control Law 
at 362—366 Metropolitan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NICK ANGELO
362—366 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

Kings County 
bus padidinta 1939 metais 
keturiais naujais namais:
1. chroniškiems ligoniams 
namas kaštuos $2,735,500;
2. silpnapročiams ir pana
šiems namas kaštuos 
140,000; 3. nauja vieta 
turčių klinikai kaštuos 
087,500; 4. laboratorijos 
mas kaštuos $400,000.
stačius tuos namus, Kings 
County ligoninė bus viena 
didžiausių New Yorko ligo
ninių.

ligoninė
N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4430 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
43 Hicks 
County of 
premises.

Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

43 Hicks
DANIEL HANAWAY

Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herebv given that License No. 
GB 4787 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
67 South 2nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WALTER BANASZEWSKI
67 South 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10360 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1599 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TREASURE FOOD MARKET, INC. 
1599 Broadway, Brooklyn, N. Y.$1,- 

be- 
$1,- 
na- 
Pa-

NOTICE
EB 3432 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
2287—89 McDonald 
Brooklyn, County of 
on the premises.

DANIEL
2287—89 McDonald Ave.,

is hereby given that License No.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3347 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2202 Avenue X, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

(BERK’S DEL.)
2202 Avenue X, Brooklyn, N. Y.

sta sėkmingai. Bilietus pla
tina M. Brangaitienė, K. 
Baltrušaitis, V. Zaukus, A. 
Stankevičius, V. Janušonie- 
nė, K. Krušinskas, K. Vilniš
kis, A. Civinskienė, J. Šert- 

O. Belevičienė, M. 
Čižauskienė, U. Mikulskienė,

sdintus pranešimus bent ma
žą duoklę.

Administratorius.

Law at
Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed

F. REILLY
Brooklyn, N. Y.

MIRĖ
IOTICE is hereby gira ta a 
IL5871 has been Issued tatai > „irtinnS 
o sell beer, wine nd tel VyUcIie, 
nder Section 132A of th lai 
ge Control Law at IB fa

£ty AW- P. Grigienė, E. Vaitekūnie- 
dč, J. Terebeizienė, O. Stag- 

■U3oo6°Sn. >*| niūnienė, O. Baniulienė, El. 
iOTICE is hereby girakk MatullOnytė, S. 
JL.7155 has been issuediie __ _ 
> self beer, wine tafaį 
nder Section 132A oišį- v _..
re Control Law Ypatingo pažymėjimo ver-
irough of Brooklyitet r ° r J J

be consumed
ANDREW

GallagWe Staį 
60 Fulton St. S® 

jot.ce tenisą platins visą 100 bilietų. Ti- 
JL5155 has been teta**! 
:o sell beer, wine ta fa* 
under Section 132A el tb 
age Control Law it 
Borough of Brooklyi, ®'» 
to be consumed on įtal 

ALK 0® I 
2563 Pitkin Ave. *| 

NOTICE is hereby gnąį4 

RL 812 has been iata 
to sell beer, wine « te.1 
under Section 132A d » 
age Control Law ti 1W”Į 
Borough of Brooklyn. 1^1 

1514 Broadway

NOTICE is hereby 
RL2799 has been is» 
to sell beer, wine » 
under Section 132A “JJgj 1 
age Control Law M jB 
Borough of Brooklyn. I 
to be consumed « |

RICHATOWg |

1540 DeKalb AvtTl

NOTICE is hereby 
, CTR17 has been .is* ’ a 
1 to sell beer, wine 

under Section • ^|IK 
age Control Law / J® 
Borough of Brooklyn, ą | 
to be consumed

LORRAINE CAny 1 
<■ 790-792 Broadway z * 
’ —~~~La kJ

r NOTICE la hereby. 
'• RL 986 has been 

to sell beer, wine 
Section 132-A of^>l 
trol Law at 55 
Brooklyn, County « I 

on the pSe b^I 
55 Hudson 

NOTICE is 
RL J449 has beregi* 
to sell beer, w* 
Section i32-Arf kJ , 
KoK^^L

363 Halsey

:3006 Tilden Ave., tajH 
l . 
remises.
JAMES SULLIVAN 

609 Nostrand Avė.

Subatienė, 
V. Daubaras, V. Pūkas.

ti maspethiečiai, kurie, kun.
J. Balkūno užtikrinimu, iš-

kimasi, kad ir kitų parapijų 
veikėjai panašiu uolumu pa
sižymės, kad jubiliejinė va
karienė pasisektų.

Vakarienės dalyvių skai
čiuje tikimasi turėti svečių 
ir iš toliau. Apie tai bus 
pranešta vėliau ir plačiau.

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖ ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

[. Visuomenės dėmesiui pra
nešame, kad Lietuvos nepri- 
Į klausomybės paskelbimo 
I šventės minėjimas bus va

sario 12 d., sekmadienį. Vi- 
I sos draugijos prašomos tą 
i dieną susilaikyti nuo įvairių 
Į pramogų ir iš anksto ruoštis 
I dalyvauti Lietuvos nepri- 
į klausomybės šventės minė

jime.
Feder. Apskrities Valdyba.

SVEČIAS IŠ BOSTONO

Ona 
am-

Lapkričio 14 d. mirė 
Matiejūnienė, 65 metų 
žiaus, gyv. 215 Bedford Av., 
Brooklyne.

Laidotuvės įvyko lapkri
čio 16 d. iš Apreiškimo par. 
bažnyčios į šv. Jono kapi
nes, 
va.

Patarnavo grab. Garš-

CHORŲ PRAMOGA

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.

MOTĘRYS NORI TAR
NAUTI POLICIJOJE

. Y.

No. 
jned 
oder ■

RL 1123 
to «U 
Section t«>l ^d^ 
Brooklyn. Co® r

d-M P® 7.

4011

notice 
RL 105° l9SjS 
to W1I

234

ft 

uned to sell
Sotim 7 pf
troliu I

- Brookly®-a\

Hrf B»y ' 9

i. t. i tfS
No.

gned fool <>l

NO*®
;h oi ,n« 321 h*8 
umed

„ ! 1J2-A oi t*18 ‘

P?L Y- County of w .i O 
premise8' t“ H 

No. šį* A 
jgned 780 Bėre® A 
w 2 —

"DaugJ811^^

No.
i 76

vos

New Yorko karo vetera
nai rengia demonstracijas 
prieš komunistus ir fašis
tus; įvyks gruodžio 4 d. 25,- 
000 organizuotų veteranų 
žada dalyvauti parade.

Brooklyne, Williamsbur- 
gho daly, piliečiai reikalau
ja, kad miesto valdininkai 
gerintų ir jų miesto dalį, 
ypatingai jie reikalauja šių 
pagerinimų:

Perdirbti viršutinę gele
žinkelio Marcy Ave. stotį ir 
nugriauti geležinkelį Broad
way nuo Roebling St. iki 
Kent Avė; iš Brooklyno į 
New Yorką Williamsburgho 
tiltu turi eiti autobusai; pa
gražinti So. 5 gatvę ties til
to parku; nugriauti visus 
apylinkės senus namus, ku
rie miestui gėdą daro.

LRKSA. yra geriausia lie
tuviams katalikams apdrau- 
dos (insurance) organizaci
ja. Visi lietuviai katalikai, 
ypač jaunuoliai, raginami 
prie jos prisidėti. Rašykitės, 
dabar vajaus laikas. Įstoji-

MOTERŲ SĄJUNGOS 
APSKRIČIAI

Praeitos savaitės gale mū
sų laikraščio įstaigoje lan
kėsi Pranas Galinis, Bosto
no Latin aukštesniosios mo-

Šių metų pavasarį New 
Yorko policijos vadovybė 
buvo paskelbusi egzaminus 
moterims, norinčioms gauti 
tarnybą policijoje. Egzami
nus laikė 5,254 moterys ir mas dykai, 
dabar pranešta, kad išlaikė 
tik 315; jos visos yra baigu
sios kolegijas, 
egzaminus moterų amžius ’ 
siekia nuo 18 iki 29 metų; aukšto 75 pėdų vėliavos stie- 
į tarnybą galės priimti jau- bo pakabinta Sovietų vėlia- 
nas tik tada, kai šios su- va. Jaunuolis Freemont Pet-

Komunistai neiškenčia!
Išlaikiusių prie vienos Chicagoje pradi

nių mokyklų ryte rasta ant

Moterų S-gos New York ir 
New Jersey apskrities meti
nis suvažiavimas įvyks lap
kričio 27 d. Linden, N. J.

Visos kuopos prašomos 
ruoštis šiame suvažiavime 
dalyvauti. Posėdžiam užsi
baigus, Lindeno 53 kuopa 
minės savo gyvavimo 20 me
tų sukaktį. Prašau atsiųsti 
ko daugiausia atstovių ir 
viešnių.

S. Subatienė,
Apskr. pirmininkė.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

Amerikos” Penkmečiui Paminėti
JUBILIEJINE VAKARIENE

Sekmadienį, Gruodžio - Dec. 4 d., 1938
į Apreiškimo Parapijos Auditoriume,
No. 5th ir Havemeyer Streets Brooklyn, N. Y.

Pradžia 6 vai. vakare — Bilietas $1.25
„AMERIKA” Penkmečio Paminėjimo proga kviečia visus savo Bičiulius maloniai 

paleisti laiką šioje vakarienėje. Penkmečiui Paminėti Komitetas nuoširdžiai darbuo
ti. šaunios šeimininkės stropiai ruošiasi pagaminti skaniausių valgių. Tad visi nuo- 
pirdžiai kviečiami dalyvauti.

Rudens laikotarpiui at
ėjus, visi AMERIKOS pre
numeratoriai prašomi atsi
minti ir savo kai kurias, dar 
neišlygintas, sąskaitas už 
AMERIKĄ. Būtų labai ma
lonu, kad administracijai 
netektų rašyti paraginimų 
atsilyginti už prenumera
tas. Tikime, kad šio primi
nimo užteks tiems mūsų 
skaitytojams, kuriems jau 
reikia atsiųsti prenumera
tos atnaujinimo mokestį.

Administracija bus labai 
dėkinga tiems mūsų Bičiu
liams, kurie ne tik savo pre
numeratą apmokės, bet ir 
vieną kitą naują skaitytoją 
suras.

Administracija.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 874 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

t 505 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANGELO LISENA
505 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4196 has been issued' to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIGMUND R. TURCZANY
318 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2775 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
987 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ANDREW WINKLER 
d-b-a—Roland Haus

987 Wyckoff Ave., B'klyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4921 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1776 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KENMORE FOOD MARKETS. INC. 
1776 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1231 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
456 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THOMAS MANICO
456 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3387 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
161-3—43rd “ “ ’ - -
County of 
premises.

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

161-3—43rd
MARY KANE

Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3182 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section Ifi of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Palmetto Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLES RAY
301 Palmetto St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3424 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1234 E. 15 St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARIE CROSWELL
1234 E. 15 Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 769 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 Montague Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB GULDIN
1 Montague St., Brooklyn, N. Y.

HAVEMEYER 0-O259 > i 
RALPH KRUCH 

fotografas 
65-23 Grand Avenue 

MASPETM. N. Y. •

JSTagjj 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 945 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
409 Kent Ave., & 18 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THERESA FEUERSTACK 
409 Kent Ave.
& 18 Broadway,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6956 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 654 Jamaica Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

VINCENT WISNIAUSKAS
654 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7205 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4911—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE FIELD 
(Norge Restaurant) 

, Brooklyn, N. Y.NOTICE is hereby given that License No. ’ 4911—3rd Ave., 
GB 4827 has been issued to the undersigned j -----------------------------------
to sell beer at retail under Section 75 of I NOTICE is hereby given that License No. 
the Alcoholic Beverage Control Law at RW 284 has been issued to the undersigned 
760*1—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, to sell beer and wine at retail under Section 
County of Kings, to be consumed off the 132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
premises.

County .
7t>v4 — ara Ave., tsrooKiyn, in. i. premises.

at 346 Leonard St., Borough of Brooklyn, 
ity of Kings,’ to be consumed on the

----------------------------------- | CARMINE FRANZESE
NOTICE is hereby given that License No. ' 346 Leonard St., Brooklyn, N. Y.
EB 1198 has been issued to the undersigned 1 ----------------- —---------------
to sell beer at retail under Section 76 of NOTICE is hereby given that License No.
the Alcoholic Beverage Control Law at RL 901 has been issued to the undersigned
631 Vanderbilt Avenue, Borough of Brook- to sell beer, wine and liquor at retail under
lyn, County of Kings, to be consumed " ‘ ------
the

on Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 241 Kingston Ave., Borough 

j of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

Y. i BERNARD TRACEY
241 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 1 —
EB 1142 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
431 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EMANUEL INFANTE
d-b-a Emanuel Bar & Grill _____  ______

481 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y. 99—7th Ave.,

631

premises.
MICHAEL DOHERTY 

d-b-a Park View Tavern
Vanderbilt Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1048 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 99—7th Avenue, Borough of 

, Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JOHN QUIGLEY & PATRICK CARNEY 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS-AMERIKOS IMPORTO
IR EKSPORTO BENDROVE

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

Užsakymai priimami nemažesniems kiekiams 
kaip 5 dėžės.

LITHUANIAN-AMERICAN
IMPORT & EXPORT CORPORATION

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

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: STagg 2-4409

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS 

Garboriai - Balsamuotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y, 

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

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 pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

."""L 'i'-1 ■ 1 1 "
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lietuvio SUGRĮŽO ŠALTENIS

Lapkričio 17 d. ryte su-
par.

MASPETHO ŽINIOS

OBUOLIŲ BALIUStačiau j iškilmes atėjo per, milžinišku pyragu.

I
I

I

ge-

Dekavonės Dienai
SVARBUS ŽAIDIMAS(THANKSGIVING DAY)

NEW YORK CITY

dol.
Brooklyn, N. Y.

BALIUS

PUBLICNOTARYTel. NEwtown 9-4464

54-41—72nd Street,

latt Patvirtino, kad

ft*

Bažnyčios stogo kryžius 
nuimtas, nes pasenęs ir ne
galima daugiau laikyti. Rei
kia naujo kryžiaus. Tam rei
kalui paskelbta rinkliava.

Šį sekma 
Bažnyčia p 
laukimo la 
ventą. Per k 
laukiama & 

šventės, reiks 
menant Sen 
žmonijos lūkės 
čius, belaukia] 
ganytojo.

Visi laukia 
ypač to laiko, 
įsiviešpataus l

kęsis Lietuvoje; jis nugabe
no ir įteikė šauliams ameri
kiečių lietuvių padovanotą 
orlaivį. Lietuvoje jis viešėjo 
apie 4 mėnesius.

Šį sekmadienį sodalietės 
per 9 vai. mišias eis prie 
Komunijos.

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

Kitą sekmadienį mūsų 
bažnyčioje lankysis vysku
pas ir suteiks Sutvirtinimo 
Sakramentą.

BANKETAS IR ORDINO 
ĮTEIKIMAS

i 8Pauda pa
nešimai iš Lie-

Stebuklingo Medalikėlio 
novena kiekvieno pirmadie
nio vakare gausingai lanko
ma. 7:30 vai. būna lietuvių 
kalba, 8:15 vai. anglų kalba.

vieno penktadienio vakarą, c. moterims. Tarp žaidimų 
Bilietai: 35 c. vyrams, 25 ir užbaigoj būna šokiai.

čia pažymėti, kad 
^ygyno nupirkime 

, dalimis prisidėjo 
lietuviai amerikie-
- Albavičius ir

„MARUSIA”

Būsimam katalikų uni- 
i remti draugija, 

į kunigų dėka, šiomis 
sis praturtėjo. Tie ge- 

nupirko didelį ir 
velionio profesoriaus 
io knygyną (dau- 

top 1000 knygų) ir 
i° jį kat. universite-

. Šiuo metu nau- 
vertingos knygos j 

Vytauto D. univer- į 
teologijos filosofijos j 

^priežiūrai ir var-

^tavoje neatsisa 
to ir vilties kada

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS JALINSKAS) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

(Prie FOREST PARKWAY)

pasakė
didžiau- grįžo Paulius Šaltenis, lan-
dalyviai
himną.
naujos

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

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

Lapkričio 18 d., 1938 m.

Advento 
Atvyks T 

(vertina 1 
Parama i 
„Draugišk

Angelų Karalienės parapijos auksinio jubiliejaus vakarienės, įvykusios lapkričio 13 d. Brooklyne, dalyviai. Paveiksle nematyti dar gausaus dalyvių būrio, kurs turėjo stalus balkone. Prie gar
bės stalo sėdėjo Juozas Vaškas su žmona, kun. J. Simonaitis, kun. A. Milukas, kun. J. Vaškas, kun. K. Paulonis, teisėjas Henson su žmona, kun. Burmingham, Kazys J. Krušinskas su žmona ir 
kunigai J. Aleksiūnas, J. Laurynaitis, N. Pakalnis, M. Pankus, S. Stonis, J. Balkūnas, M. Kemežis, Pr. Skrodenis, A. Petrauskas, P. Lekešis ir J. Kartavičius.

Angelų Karalienės 
auksinio jubiliejaus vakarie
nė, įvykusi lapkričio 13 d., 
Grand Paradise salėje, pra
ėjo daugelio nelauktu ir ne
tikėtu pasisekimu. Nors bi
lietai buvo po 2 dol. 50 et.,

620 žmonių. Ir džiaugsmin
giausia visiems buvo, kad 
pusę dalyvių sudarė jauni
mas.

Vakarienę pradėjo komi
teto pirm. Juozas Vaškas. 
Maldą sukalbėjo pats klebo
nas, kun. Juozas Aleksiū- 
nas. Programos vedėju pa
kviestas Kazys J. Krušins- 
kas, vienas seniausių para
pijiečių. Par. choras, varg. 
Dulkei vadovaujant, sklan
džiai sudainavo Dunojaus 
valsą ir vieną sveikinimo 
dainą; akompanavo M. Žu- 
džiūtė. Visiems buvo sma
gu, kai net kelios dainos su
dainuotos visų dalyvių.

Kalbas pasakė kunigai J. 
Balkūnas, N. Pakalnis, J. 
Simonaitis, M. Pankus, Bir
mingham ir Antanas Milu
kas, teisėjas Henson. Dė
kingumo žodžius pareiškė 
vikaras kun. Laurynaitis ir 
kleb. kun. Aleksiūnas.

Dalyvių tarpe buvo ir vie
ni pirmųjų steigėjų — And.

Kondratas, p. Overzotas ir 
kiti. Atsilankė vietos ir 
apylinkės kunigai. Sveikini
mo telegramą prisiuntė 
Lietuvos generalinis konsu
las Jonas Budrys.

Po vakarienės visi daly
viai pavaišinti Varpo kepy
klos padovanotu, specialiai 
šioms iškilmėms iškeptu 

Jauni
mas ir jaunatviškai nusitei
kę vyresnieji smagiai dar 
pasilinksmino, šokiams gro
jo Juozo Avižonio orkestras.

Šią savaitę misijos, kurias 
veda kun. Bonaventūra Pau
liukas, dominikonas, skirtos 
moterims. Kita savaitė bus 
vyrams. Raginami visi para
pijiečiai ir kiti pasinaudoti.

KALAKUTŲ PIETŪS NEBUS PILNI BE:
Ruginės priešpiet,
Rūgštaus vyno laike pietų ir
Saldaus vyno arba kitų saldžių gėrimų 

baigiant pietus.

Visus šituos gėrimus galite gauti Lietuviškame 
Monopolyje už labai prieinamas kainas.

Jeigu kuriems nepatogu atvykti į monopolį, užsa
kymus galite duoti telefonu ir mes pristatysime į 
namus.

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

Tel. EVergreen 7-2089 Llc- L72

bes pažadai. Ti< 
ri, bet tik geroi 
nėms.

Pasaulis tail 
bes gal niekada
ištroškęs, kaip 
To nori prispaui 
krašto lietuviai,! 
žomi Vokietijos k 
lankia ujami Vol 
lai, to lūkuriuoja 
brolžudiškame ka: 
ispanai, to tikisi I 
lijonai japonų sutr 
ventojų, to šaukit 
tas, Lenkijai ir 1 
vergaują ukraini 
trokšta, pagaliau, • 
saulis, kurio nė 
valstybėje netrūksta 
neteisybių.

— T.C.C. krepšinio ko
manda laimėjo prieš Arle- 
quins 37:29 punktais. Žaidi
mai vyksta kiekvieną penk
tadienį Klasčiaus salėje. Pa- 
dėkonės Dieną žais su Wa
terburio vyčių komanda.

— Marijona ir Petras Šla
pikai susilaukė gražios duk
relės. Motina ir duktė svei
kos ir jau namuose. Krikš
tynos šį sekmadienį.

— Šv. Vincento Draugija 
turės metinį balių par. salė
je šį sekmadienį, lapkr. 20 
dieną.

— Paulauskų sūnus Vin
cas lapkr. 20 d. susituoks su 
Elena Sabaliauskaite. Šliu- 
bas Apreiškimo par. bažny- v • »cioje.

— Andriukaitytė Aldona 
susituoks su Bernard Kelly 
lapkr. 20 d. 2 vai. p.p.

— Pranas Kabašinskas ir 
Anelė Tamulionytė susi
tuoks lapkr. 26 d. 10 vai. 
ryte.

— Pranciška Barzdienė 
(Valiukevičiūtė) mirė lapkr. 
14 d. ir palaidota lapkr. 17 
d. Kalvarijos kapuose.

— Jurgis ir Ona Laukai
čiai minėjo savo 35 metų 
vedybinę sukaktį lapkr. 15 
d. Sveikiname.

— Kun. J. Balkūnas sa
kys pamokslus: lapkr. 20 d. 
Jersey City lietuvių parapi
jos 25 metų sukaktyje ir 
lapkr. 29 New Haven, Conn., 
šv. Kazimiero par. atlaiduo
se.

Aušros Vartų lietuviai pa
rapijiečiai, kun. K. Keido- 
šiaus vadovaujami, darbuo
jasi pagal galimumą. Žmo
nės kun. Keidošių myli ir su 
juo bendradarbiauja. Lap
kričio 13 d. įvyko par. dr-jų 
(šv. Kryžiaus, šv. Jono, šv. 
Izidoriaus ir vyčių) suruoš
tas kepurių balius, kurs pra
ėjo nepaprastu pasisekimu. 
Salė buvo pilna žmonių, ar
ti 300. Lietuviai parodė, kad 
jie nori ir gali išlaikyti savo

parapiją, tik laukia 
klebono.

Kun. Keidošius 
kalbą, kuri palydėta 
siu pritarimu. Visi 
sugiedojo Lietuvos 
Dabar visi laukia
pramogos, o labiausiai — 
lietuvio parapijos valdytojo.

Moterų sąjungos 35 kuo
pos rengtas obuolių balius, 
įvykęs šv. Jurgio par. salė
je lapkričio 13 d., pavyko, 
nors lietus ir sutrukdė gau- 
singesniam žmonių skaičiui 
atsilankyti. Atsilankę visi 
linksmai laiką praleido, be- 
skindami obuolius ir besi
slėpdami; nemažai ir į ,,ka
lėjimą” pateko. Daugiausia 
pasidarbavo S. Jekupčionis, 
kurs buvo „kalėjimo” sar
gas, turėjo įdomius drabu
žius. Sąjungietės labai dė
kingos visiems prisidėju- 
siems prie praėjusio baliaus 
pasisekimo. Visiems ačiū.

Ukrainiečiai, surinkę 
riausias savo vaidybines ir 
muzikalines pajėgas, paga
mino didingą filmą „Maru
sia” — judomuosius paveik
slus iš ukrainiečių liaudies 
gyvenimo. Veikalą lydi įdo
mios ukrainiečių liaudies 
dainos, kurių parūpinimui 
vadovavo ukrainiečių kom
pozitorius dr. Aleksandras 
Koshetz. Paveikslo paga
mintoj ai užtikrina nepapra
stą pasitenkinimą.

Minėta ukrainiečių filmą 
bus rodoma Astor Hotel pa
talpose, 44 St. ir Times 
Square kampas, New Yor
ke. Pirmas iškilmingas ro
dymas — premjera įvyks 
lapkričio 24 d., Padėkos 
šventėje, 8 vai. vak. Pirmą 
rodymo dieną bilietai po 1 ir 
1.50

Šv. Vincento dr-jos 35 me
tinis balius įvyks lapkričio 
20 d. Atsimainymo par. sa
lėje, 64-25 Perry Ave., Mas- 
pethe. Kiekvienas narys tu
rėtų atsilankyti ir kitus at
sivesti į šį parengimą.

Lapkričio 13 d. Susivieni
jimo salėj įvyko Vienybės, 
kaip skelbta, „susipažini
mo” banketas. Žmonių buvo 
apie 200. „Susipažinimo”
banketas, programai įpusė
jus, išsivystė į Lietuvos or
dinų p.p. S. Vitaičiui ir M. 
Vinikui įteikimo ceremoni
jas. Blogą, net keistą įspūdį 
sudarė ypatingai tas, kad 
nebuvo tinkamai prie to pri
eita. Net jokio paaiškinimo 
nebuvo. Vakaro vedėjas adv. 
Jurgėla pakvietė gen. kon-| 
sulą Budrį, rodos, kaip vie- į 
ną iš eilės daugelio pašauk
tų kalbėtojų ir tuomi pradė- _ 
ta ir atlikta tinkamo iškil
mingumo reikalaujanti cere
monija. P. Vitaitis pasakė, 
kad ordiną priėmė nuo Lie
tuvos prezidento, o p. Vini- 
kas pareiškė, kad priėmei 
nuo Lietuvos liaudies; jis 
dar pažymėjo, kad tokius 
ordinus turėtų gauti visi r 
vienybiečiai. Dauguma pub
likos programos galo nesu- I; 
laukė, nes kalbėtojų tikrai 
perdaug buvo.

Buvęs.

Lapkričio 24 d. (Padėko- 
nės Dienoje) Maspetho par. 
atletų klubas susitiks su 
Waterbury, Conn, vyčių bas- 
ketbolo komanda Klasčiaus 
salėje, Betts ir Maspeth 
Avės., Maspethe. Tikimasi, 
kad apylinkės lietuviai su
plauks į Klasčiaus salę pa
matyti savo sportininkų.

Pernai Maspetho koman
da nugalėjo Waterburio vy
čius ir tikisi, kad šį kartą 
vėl laimės, nors waterburie- 
čiai kitaip mano.

Basketbolo žaidimai tarp 
lietuvių ir kitų komandų į- 
vyksta Klasčiaus salėj kiek-
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BBOOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

I«1 NO 6th PTBEET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9230

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

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

Tel.: MAnsfleld 6-8787

DR A. .PETRIKĄ
1 (DANTŲ GYDYTOJAS)

: 221 SO. 4th STREET

VALANDOS:
9—12 ryte
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-0105

DRAUGAS prana 
malonią žinią — Ci 
jos valstybinis unive: 
pakvietė prof. dr. Ka 
ity 1939 m. skaityti j 
tas vasariniuose kv 
įpie Rytų Europos ge< 
į| ir Europos politini 
ęrafiją. Prof. Pakštas 
M jau priėmė.
Taigi, kitą vasarą su 

ime įžymaus Lietuvos 
liniuko, katalikų visi 
š entuziastingo vado 
te sveikiname ir 
įtarumu jo laukiami

Malonu buvo praeitą 
idienį džiaugtis draugi 
įsey City lietuviais, m 
sais savo parapijos 

sukaktį; tas džiai 
u buvo pamatuotas ir t 

Imaža lietuvių paraj 
kė arkivyskupijos ( 
o ypatingo dėmesio; 
prašymo parapijai 

šė Popiežiaus palair 
Šis ąrkivyskupo žyg 
no lietuvių pasitikę;Isavo dvasine vyriaus 

hri vienodai rūpina: 
I savo tikinčiųjų reiki 
nežiūrint jų tautybė 

fano. To lietuviai nie 
Nepamirš savo nuošir 

draugams.

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER AND EMBALMER 

REAL ESTATE — GENERAL INSURANCE

Maspeth, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Inc.

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA 

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

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

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

Tel. EVergreen 4-7142
SALDAINIU PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES 
Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios smetonoe. ALUS iš geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
J. GINKUS

495 Grand Street,


