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Šį sekmadienį Katalikų 
Bažnyčia pradeda Kalėdų 
laukimo laikotarpį — Ad
ventą. Per keturias savaites 
laukiama Kristaus Gimimo 
šventės, reikšmingai prisi
menant Senojo Įstatymo 
žmonijos lūkesčius ir rūpes
čius, belaukiant Pasaulio Iš
ganytojo.

Visi laukiame Kalėdų, o 
ypač to laiko, kai pasaulyje 
įsiviešpataus Kalėdų rytme
tį paskelbti taikos ir ramy
bės pažadai. Tie pažadai tik
ri, bet tik geros valios žmo
nėms.

Pasaulis taikos ir ramy
bės gal niekada nebuvo taip 
ištroškęs, kaip šiuo metu. 
To nori prispausti Vilniaus 
krašto lietuviai, to ilgisi var
žomi Vokietijos katalikai, to 
laukia ujami Vokietijos žy
dai, to lūkuriuoja Ispanijos 
brolžudiškame kare kenčią 
ispanai, to tikisi Kinijos mi
lijonai japonų sutremptų gy
ventojų, to šaukiasi Sovie
tams, Lenkijai ir Rumunijai 
vergaują ukrainiečiai, to 
trokšta, pagaliau, visas pa
saulis, kurio nė vienoje 
valstybėje netrūksta Įvairių 
neteisybių.

DRAUGAS praneša labai 
malonią žinią — Californi- 
jos valstybinis universitetas 
pakvietė prof. dr. Kazį Pak
štą 1939 m. skaityti paskai
tas vasariniuose kursuose 
apie Rytų Europos geografi
ją ir Europos politinę geo
grafiją. Prof. Pakštas kvie
timą jau priėmė.

Taigi, kitą vasarą sulauk
sime įžymaus Lietuvos mok
slininko, katalikų visuome
nės entuziastingo vado. Iš 
anksto sveikiname ir visu 
nekantrumu jo laukiame.

Malonu buvo praeitą sek
madienį džiaugtis drauge su 
Jersey City lietuviais, minė
jusiais savo parapijos 25 
metų sukaktį; tas džiaugs
mas buvo pamatuotas ir tuo, 
kad maža lietuvių parapija 
sulaukė arkivyskupijos Ga
nytojo ypatingo dėmesio; be 
jokio prašymo parapijai jis 
paprašė Popiežiaus palaimi
nimo. Šis ąrkivyskupo žygis 
padidino lietuvių pasitikėji
mą savo dvasine vyriausy
be, kuri vienodai rūpinasi 
visų savo tikinčiųjų reika
lais, nežiūrint jų tautybės 
skirtumo. To lietuviai nie
kados nepamirš savo nuošir
diems draugams.

Lietuvoje neatsisakoma 
minties ir vilties kada nors 
sulaukti katalikų universite
to. Būsimam katalikų uni
versitetui remti draugija, 
keturių kunigų dėka, šiomis 
dienomis praturtėjo. Tie ge
radariai nupirko didelį ir 
brangų velionio profesoriaus 
Brenderio knygyną (dau
giau kaip 1000 knygų) ir 
paaukojo jį kat. universite
to reikalams. Šiuo metu nau
jai įgytos vertingos knygos 
pavestos Vytauto D. univer
siteto teologijos filosofijos 
fakulteto priežiūrai ir var
tojimui.

Smagu čia pažymėti, kad 
minėto knygyno nupirkime 
lygiomis dalimis prisidėjo 
du žinomi lietuviai amerikie
čiai kunigai — Albavičius ir 
Balkūnas.

Amerikiečių spauda pa
skelbė ir pranešimai iš Lie
tuvos jau patvirtino, kad
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SPAUDOS NEPUOLIMO
SUTARTIS SU LENKIJA

Kaunas. — Lietuvos ir 
Lenkijos atstovai pasirašė 
abipusį spaudos nepuolimo 
paktą, kurs tuojau įsigalio
jo.

šiomis dienomis Lietuva ir 
Lenkija susitarė pasikeisti 
žiniomis, prisilaikant spau
dos nepuolimo taisyklių. Va
dinasi, abiejose valstybėse 
spaudoje bus spausdinami 
tokie pranešimai, kuriems 
pritaria abiejų valstybių 
oficialios įstaigos.

Tokia sutartis būtina tarp 
dviejų draugiškų valstybių, 
bet ar jau yra nuoširdūs 
draugiškumo santykiai su 
Lenkija? Aišku, Lenkijai to
kia sutartis labai reikalin
ga, nes tuomi ji sulaikys 
Lietuvos spaudoje daugelį 
pranešimų, kurie, nors ir 
teisingi, bet nepalankūs 
Lenkijai.

Lietuvos vyriausybė, žino
ma, daro tai, kas, jos nuo
mone, dabartinėse sąlygose 
Lietuvai geriausia, bet vis 
dėlto galima atvirai pasaky
ti, kad labai ir labai skau
du, kad Lietuvos spauda 
Lenkijos atžvilgiu turės lik
ti veik užčiaupta burna. Jei 
panaši sutartis būtų naudin
ga ta prasme, kad ji sušvel
nintų Vilniaus krašto lietu
vių padėtį', tai apie ją būtų 
galima kalbėti visai kitaip. 
?agyvensim — pamatysim.

Malonūs skaitytojai pra
šomi leisti mums dar kartą 
pasisakyti, kad gruodžio 1 
d. AMERIKA sulaukia pen- 
kerių metų sukakties, kurią 
minėsime labai kukliai. Jei 
ta proga mūsų Bičiuliai pa
reikštų mums savo vertingų 
pasiūlymų laikraščio turinio 
pagerinimo, laikraščio sėk- 
mingesnio praplatinimo ar 
kitais jo reikalais, būtumėm 
nepaprastai dėkingi. Laukia
me Jūsų pastabų, pasiūly
mų, nurodymų, patarimų. 
Visus kviečiame bendrai rū
pintis savo laikraščio gero
ve. AMERIKA — Jūsų laik
raštis, tad turite teisę pasa
kyti savo žodį. Laukiame 
Jūsų vispusiškos paramos.

PRANCŪZIJOJ RUOŠIA
MAS VISUOTINIS DAR

BININKŲ STREIKAS

Paryžius. — Prancūzijos 
darbininkų generalinės kon
federacijos vykdomoji tary
ba nutarė paskelbti visuoti
nį streiką, kaip protestą 
prieš vyriausybės išleistus į- 
sakymus, panaikinančius 40 
valandų ir penkių dienų dar
bo savaitę. Vyriausybė mi
nėtus įsakymus išleido, no
rėdama pagreitinti krašto 
didesnį apginklavimą.

Visuotinis streikas numa
tytas lapkričio 26 d. Streiką 
organizuojančiai sąjungai 
priklauso apie 5 milijonai 
darbininkų. Jau šios savai
tės pradžioje keliose metalo 
dirbtuvėse įvyko „sėdėjimo” 
streikai, bet sustreikavę 
darbininkai buvo jėga paša
linti iš užimtų dirbtuvių.

Prancūzijos vyriausybė sa
vo įsakymus panaikinti 40 
valandų darbo savaitę teisi
na krašto gerovės reikalais, 
nes Prancūzijos būtinam di
desniam apsiginklavimui la
bai kliudanti sutrumpinta 
darbo savaitė. Nors už virš
laikį darbininkams užtikri
namas atlyginimas, bet or
ganizuotų darbininkų vadai 
griežtai priešinasi ir todėl 
šią savaitę Prancūzijoje lau
kiama didelių neramumų.

Gresiantis streikas Pran
cūzijos vyriausybei ir tuo 
nemalonus, kad šią savaitę 
jai teko priimti Anglijos 
premjerą su jo užsienio rei
kalų ministeriu, kurie atvy
ko bendrai pasitarti dėl An
glijos ir Prancūzijos veiklos 
Europoje, kurios tarptauti
nė padėtis visiškai pasikeitė 
po Miuncheno susitarimo, 
kuriame Čekoslovakija pa
likta Vokietijos malonei. 
Prancūzijos ir Anglijos vy
riausybių atsakomingų at
stovų naujame susitikime 
buvę paliesti ir Ispanijos į- 
kyrėję reikalai.

Kaunas. — šiomis dieno
mis pasirašyta prekybos su
tartis tarp Lietuvos ir Švei
carijos. Nauja sutartimi 
Lietuva galės daugiau javų 
parduoti Šveicarijai.

MINĖJO LATVIJOS
ŠVENTĘ

Latvijos nepriklausomy
bės 20 metų sukakties šven
tė New Yorke paminėta lap
kričio 19 d. Germania salėje. 
Minėjime dalyvavo ir sveiki
nimo kalbą pasakė Lietuvos 
generalinis konsulas Jonas 
Budrys.

SUOMIJOJ UŽDARYTA
FAŠISTINĖ PARTIJA

Helsinkis. — Suomijos vy
riausybė uždarė fašistinę 
partiją neva už neteisėtą 
veiklą, panaikino visus jos 
skyrius ir uždarė partijos 18 
laikraščių. Tautinė Patrijo
tų partija — toks jos var
das — buvo įsteigta 1933 
metais ir šiuo metu tautos 
atstovų rūmuose ji turėjo 14
vietų; tautos atstovų rū
muose iš viso atstovų yra 
200.

Vidaus reikalų ministeris 
spaudos atstovams paaiški
no, kad uždarytoji partija 
priimdavo mokyklinio am
žiaus jaunuolius, viešai var
tojo politinius ženklus ir
veikė prieš 3 metus panai
kintos lapujiečių fašistinės 
partijos kryptimi. Uždaryta 
partija buvusi labai panaši 
Vokietijos naciams. Ji turė
jo 373 skyrius.

BEDARBIŲ SKAIČIUS 
MAŽĖJĄS?

Washington. — Darbo se
kretorė Perkins pranešė 
spaudos atstovams, kad per 
praeitus 4 mėnesius apie 
900,000 bedarbių gavo dar
bo įvairiose dirbtuvėse bei 
šiaip įmonėse. Spalių mėne
sį darbininkų skaičius dau
giausia padidėjo automobi
lių gamyboje, kurios dirbtu
vės grąžino į darbą 85 tūks
tančius darbininkų.

Klaipėdoje Atstatyti Vokiški Paminklai
ČEKOSLOVAKIJOJE SUSI

TARTA DĖL BŪSIMO 
PREZIDENTO

Praha. — Čekų ir slovakų 
bendras komitetas susitarė 
dėl vieno kandidato respub
likos prezidento vietai. Juo- 
mi išrinktas Tarptautinio 
teismo teisėjas ir Čekoslova
kijos administracinio teismo 
pirmininkas dr. Emil Hacha, 
66 metų amžiaus. Hacha pa
kvietimą priėmė ir lapkričio 
28 d. jis bus išrinktas nau
ju Čekoslovakijos preziden
tu.

Busimasis prezidentas nė
ra dalyvavęs politiniame ju
dėjime, visą laiką dirbo tie
sioginį teisininko darbą; y-
ra parašęs daug knygų tei
sės klausimais.

LENKAI IEŠKO 
KOLONIJŲ

Managua. — Lenkijos vy
riausybės siųstas baronas 
Stefan Czarnecki atvyko į
Nikaraguą, lydimas kelių 
inžinierių grupės. Lenkai 
nori ištirti, ar galima orga
nizuoti koloniją Nikaragoje, 
kur galėtų apsigyventi dau
gybė Lenkijos pramatomų 
kolonistų.

Nikaragos valstybės ribo
se dabar gyvena tik vienas 
milijonas gyventojų, o, ma
noma, ten galėtų lengvai gy
venti. net 10 milijonų. Len
kai nori įsteigti grynai ūki
ninkų koloniją. Tuo reikalu 
ir lankosi jų delegacija, ku
ri šią savaitę tarsis su pre
zidentu ir tyrinės žemės 
derlingumą, turtus ir t.t.

Savaites Įvykiai spausdi
nami 5 puslapyje.

Amerikos Bičiuliams Kvietimas
Gal ir nepatraukiančiai 

skamba pranešimas: „minė
sime AMERIKOS penkme
čio sukaktį”. Juk tai maža 
skaitlinė, kai visur minima 
įvairios didelės sukaktys. 
Bet, tikime, nuoširdiems 
šios apylinkės lietuvių kata
likiškos visuomenės na
riams ši sukaktis labai reik
šminga. Ji svarbi tiems as
menims, kurie supranta ir į- 
vertina spausdinto lietuviš
ko žodžio reikšmę ir reika
lą. Ji svarbi ypač tiems jau
triems lietuviams, kurie ži
no, kokioje būklėje jie buvo, 
kai iš šios apylinkės iškel
tas Susivienymo organas 
GARSAS, kai neturėta būti
nai reikalingo laikraščio.

Laikraščio drąsūs steigė
jai gali džiaugtis, kad jų į- 
kurtoji AMERIKA dabar 
tarnauja jau ne vien šios 
apylinkės lietuviams katali
kams, bet siekia ir gana pla
čiai. Laikraštis jau pagei
daujamas ne vien New Yor- 
ko ir New Jersey ribose. Jis 
turi mielų Bičiulių ir Con
necticut, ir Massachusetts, 
ir Pennsylvanijos, ir Mary
land, ir Michigan, ir Illinois 
ir kitų valstybių ribose. 
Laikraščio bičiuliai nemažai 
savo artimų žmonių Lietu
voje yra aprūpinę AMERI
KOS prenumerata.

Visa tai turint dėmesy, 
manome, kad AMERIKA tu
ri teisę, o gal net ir pareigą,

nors kukliai atžymėti savo 
penkmečio sukaktį. Ši su
kaktis ir bus minima labai 
kukliai. Gruodžio 4 d., sek
madienį, 6 vai. vak. Apreiš
kimo par. salėje ruošiama 
vakarienė, kurios bilietai tik 
po 1 dol. 25 et. Vakarienei 
ruošti komiteto nariai labai 
nuoširdžiai dirba, kad vis
kas gražiai ir sėkmingai 
praeitų. Bilietų platintojai, 
kiek žinoma, susilaukia pa
lankaus žodžio ir tai lengvi
na jiems darbą. Visi Bičiu
liai, AMERIKOS skaityto
jai, kuriems tik sąlygos lei
džia, prašomi nelaukti, iki 
juos pakalbins bilietų pla
tintojai; prašom patys 
kreiptis į AMERIKOS admi- 
mistraciją arba pas savo pa
žįstamus platintojus.

Taigi, visus maloniai kvie
čiame paminėti AMERIKOS 
penkmečio sukaktį savo at
silankymu į JUBILIEJINĘ 
VAKARIENĘ, už ką iš ank
sto nuoširdžiai dėkojame. 
Jūsų palankumas niekada 
nebus užmirštas. Jis bus di
dysis paskatinimas AME-, 
RIKOS štabo nariams dar 
daugiau savyje jėgos suras
ti, kad sunkiose sąlygose į- 
steigta AMERIKA galėtų! 
ko geriausiai tarnauti savo 
paskirčiai. Ačiū jums vi
siems, kurie kuo nors padė
site mums šią kuklią sukak
tį paminėti.

NAUJAS VISUOMENINIO 
DARBO VADYBOS GEN. 

SEKRETORIUS

Kaunas. — Į atsistatydi
nusio prof. Izidoriaus Tamo
šaičio vietą nauju Visuome
ninio Darbo Vadybos gene
raliniu sekretorium pakvie
stas Vytautas Vileišis.

Naujasis pareigūnas yra 
neseniai baigęs universitetą, 
prieš kelis metus išleidęs 
rimtą veikalą „Tautiniai 
santykiai Mažojoje Lietuvo
je ligi Didžiojo karo istori
jos ir statistikos šviesoje”. 
Be to, jis yra įteikęs Vytau
to Didžiojo universitetui di
sertaciją daktaro laipsniui 
gauti.

Visuomenės Darbo Vady
bos žinioje yra viešosios 
nuomonės formavimas, 
spaudos ir draugijų priežiū
ra, kino filmų cenzūra; ši į- 
staiga yra tiesioginėje mi- 
nisterio pirmininko žinioje. 
Jos paruošti spaudai prane
šimai trumpai pažymimi 
VDV ženklu.

ANGLIJA SIŪLO VOKIE
TIJOS ŽYDAMS 

KOLONIJAS

Londonas. — Atstovų rū
mų susirinkime premjeras 
Chamberlain pareiškė, kad 
Vokietijos žydams būtų ga
lima užleisti Afrikoje ketu
rias anglų valdomas koloni
jas ir Pietų AnTrrikoje ang
lų valdomą Gujaną. Dau
giausia žydų būtų galima, 
esą, sutalpinti Pietų Ameri
koje, kur ir klimato sąlygos 
gal būtų palankiausios. Ma
siniam žydų persikrausty
mui iš Vokietijos reikėtų 
mažiausiai apie 100 milijo
nų dolerių, kuriuos, Cham- 
berlaino nuomone, turėtų 
sukelti kitos valstybės.

Vokietijos žydais susirū
pinusiems asmenims Cham
berlain patarė ko veikiau
siai tyrinėti jo nurodytose 
kolonijose apsigyvenimo są
lygas, kad greitai paaiškėtų 
žydų apgyvendinimo gali
mumai.

Chamberlaino pasiūlymas 
vokiečių spaudoje susilaukė 
didelio nepasitenkinimo, ka
dangi jo nurodytos koloni
jos Afrikoje anksčiau pri
klausė Vokietijai, kurios da
bartinė vadovybė siekia tas 
kolonijas atgauti.

VENGRIJA NENORI 
UŽMIRŠTI KARPATŲ

UKRAINIEČIŲ

Budapeštas. — Vengrijoje 
vyksta didelio nepasitenki
nimo judėjimas dėl nepasi
sekusių pastangų prijungti 
Čekoslovakijos autonominę 
Karpatų Ukrainos provinci
ją, kurią Italijos ir Vokieti
jos atstovai paliko Čekoslo
vakijos ribose. Vengrų inte
resus ir toliau palaiko Len
kija, kuriai labai svarbu 
gauti bendrą sieną su Ven
grija ir tuomi sudaryti už
tvarą Vokietijos veržimuisi 
į Rytus.

Ryšium su vengrų nepasi
tenkinimais silpnėja ir da
bartinės Vengrijos vyriau
sybės padėtis. Keli ministe
rial pasitraukė iš vyriausy
bės, kaltindami premjerą 
diktatūrinės valdžios sieki
me.

Klaipėda. — Paskutinėmis 
dienomis Klaipėdos krašto 
vokietininkiška direktorija 
paskelbė dar 352 lietuvių 
klaipėdiečių pasus negalio
jančiais ir tuomi atėmė 
teisę dalyvauti būsimuose 
Klaipėdos krašto seimelio 
rinkimuose, kurie įvyks 
gruodžio 11 d.

Neseniai suorganizuota 
vokiška Kulturverbando or
ganizacija įsteigė unifor
muotus „tvarkymo” bū
rius, kurie yra grynas pa
mėgdžiojimas Vokietijos na
cių smogikų (SA vyrų) or
ganizacijos.

Šiomis dienomis vokieti
ninkai visur atstatė anks
čiau nugriautus visus vokiš
kus paminklus; atstatant 
paminklus, vokietininkai 
surengė atitinkamas iškil
mių apeigas, kurias panau
dojo savo propagandai.

Iš visų šiomis dienomis 
Klaipėdos krašte pasireišku
sių įvykių aiškiai matyti, 
kad krašto vokietininkiška 
direktorija aklai klauso 
Klaipėdos naciško judėjimo 
vado, gyvulių gydytojo Neu- 
mano, kurs nelabai seniai pa
leistas iš kalėjimo, kaip su
silaukęs Respublikos Prezi
dento pasigailėjimo. Neu- 
manas už krašto išdavystę 
buvo nubaustas 12 metų ka
lėjimo.

rockefelUri^ pali
ko 26 MIL. DOLERIŲ 

VERTĖS TURTO

New York. — Pernai mi
rusio turtuolio John D. Ro- 
ckefellerio paliktas turtas, 
kaip dabar viešai paskelbta, 
įvertintas 26,410,837 dole
riais, kurių du trečdalius su
daro valstybės iždo pasko
los lakštai. Nuo palikto tur
to New Yorko valstybei pa
laikų mokesčio teko 4 mil. 
385 tūkst. dolerių, o federa- 
linei valdžiai — 12 mil. 245 
tūkst. dol. Rockefellerio tes
tamente nurodytiems asme
nims liko mažiau nei 10 mi
lijonų dolerių.

Ta pačia proga paskelbta, 
kad Rockefelleris per visą 
savo gyvenimą labdarybei, 
mokslui ir kitiems pašalpos 
tikslams yra paaukojęs dau
giau kaip 531 mil. dolerių. 
Kadaise jo turtas vertintas 
nuo vieno iki pustrečio bili
jono dolerių, bet didelę jo 
dalį jis išdalino savo vai
kams, vaikaičiams ir įvai
riems savo įsteigtiems fon
dams. Daugiausia gavo jo 
vyresnysis sūnus, kuris da
bar tęsia savo tėvo daugelį 
pradėtų darbų.

Stambiausios Rockefelle
rio aukos buvo įstaigoms: 
Rockefeller Foundation — 
183 mil. dol.; General Edu
cation Board — 129 mil. 
dol.; Laura Spelman Rocke
feller Memorial — 74 mil.; 
Chicagos universitetui — 35 
mil. ir t.t.

LIETUVA TARIASI SU 
SOVIETAIS

Kaunas. — šiomis dieno
mis pradėtos ekonominė s 
derybos su Sovietų Rusija 
dėl ateinančių metų preky
bos mainų.
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Krikščionybės Meiles ir Labdarybės Didvyris
(125 m. nuo Ozonamo gimimo ir 85 m. nuo mirties)

Frederikas Ozonamas yra jinai, du varguoliai studentai 
vienas garsiausių artimo 
meilės ir labdarybės skelbė
jų, kuris amžinai bus neuž
mirštas ir amžiams pasiliks 
gražiausiu ir sektinu pavyz
džiu. Kiekvienas katalikas 
turi jį pažinti ir jo darbais 
pasekti.

Jis gimė 1813 m. prancū
zų inteligentų šeimoj, kuri 
davė pasauliui garbingų 
žmonių. Jo tėvas buvo bai
gęs aukštus mokslus ir „jo 
meilė neturtingiems nežino
jo ribų”, sakydavo jo sūnus 
Alfonsas. Jaunas Frederikas 
greitai išmoko daug svetimų 
kalbų ir baigė gimnaziją lyg 
žaisdamas, nes buvo be galo 
gabus. Baigęs gimnaziją, po 
2 metų įstojo į garsų Sor- 
bonos universitetą Paryžiu
je ir jame studijavo teisę, 
filosofiją, istoriją ir litera
tūrą. Universitete susipaži
no su garsiais mokslininkais 
ir dvasininkais ir buvo labai 
jų gerbiamas. 1826 m. gavo 
teisių mokslo doktorato laip
snį, o 1839 m. jau gavo ir 
literatūro^dęktoratą Sorbo- 

' nbje. Dar po 2 metų (1841) 
jis pakviečiamas tame pat 
Sorbonos universitete profe
soriauti, kuriame dirbo ligi 
1853 m. Kadangi visą savo 
sveikatą jis paaukojo varg
šų meilei, todėl išsižadėjo 
savęs ir, labai sunkiai dirb
damas, mirė tais pačiais me
tais (1853), turėdamas vos 
40 m. amžiaus, rugsėjo 8 d. 
Panelės Švenčiausios gimi
mo dieną.

Trumpai panagrinėkime 
jo nuveiktus darbus. Dar 
būdamas moksleivis sakė: 
„Aš trokštu pašvęsti Tau vi
są savo gyvenimą. Ši tarny
ba tebūnie meilės gyveni
mas”. Šitokių jausmų kupi
nas vis dažniau traukė į 
vargdienių lūšnas. Baimę 
lankytis į jų dvokiančias 
lūšnas jis nugalėjo ugniniais 
Šv. Rašto idealais. Kai už
puolė choleros epidemija 
Paryžiuje, kai kiti išsigandę 
bėgo nuo siaučiančio maro, 
Frederikas, kantriai kęsda
mas, nešdavo ligoniams pa
guodą ir paramą, apdovano
davo juos knygomis, rašy
davo jų giminėms laiškus. 
Jis nesuserga. Nugalėjęs kū
nui tykojusią ligą, puolė ko
voti su dvasios maru.

Dar nei 20 metų neturė
damas, buvo jau pripažin
tas katalikų dvasiniu vadu. 
Šiuo metu jis susiduria su 
eile katalikybės priešų, ku
riuos disputuose savo skai
driu protu ir tvirtu tikėjimu 
visuomet sukritikuoja. Bet 
radęs teisingus priekaištus 
katalikams, jis ryžtasi klai
das atitaisyti ir sako: „Rei
kia daryti tai, ką padarė 
mūsų Viešpats Kristus, 
skelbdamas Evangeliją. Ei
kime pas vargšus!” Ir štai, 
dar tą patį vakarą, susigrie
bę paskutinį glėbelį malkų, 
kuris jiems buvo likęs žie-

milžinišką 
ugnį”, rašo 
Iš tikrųjų, 

pavyzdys

vei-
šio-

50

skubinasi pas vieną vargšą. 
Ten iš džiaugsmo drebančio
mis rankomis užkuria pečiu
ką ir, atsiprašydami už su
trukdymą, tyliai pasitrau
kia. „Šios malkos buvo lyg 
koks simbolis, užkrėtęs vi
same pasaulyje 
artimo meilės 
vienas istorikas, 
šis nepaprastas
užkrėtė ir daug jo draugų ir 
dvasininkai pradėjo skelbti 
iš bažnyčių: „Teatbunda jū
sų uolumas geriems dar
bams ir tedidėja jūsų meilė 
neturtingiems”. Ir nuo šio 
meto daugelis tikinčiųjų sau 
taria: „Mes patys eisime į 
vargšų namus ir patys neši
me jiems savo kuklią pagal
bą...” Atsitinka negirdėta 
naujienybė: ponai lanko pa
vargėlius, neša jiems kupo
nus duonai, mėsai, anglims 
ir kt., moko, aprengia, gydo 
ir skelbia Evangelijos tie
sas. Grupėse, būreliuose stu
dentai ir kiti katalikai su 
Ozonamu drauge studijuoja 
šv. Vincento Pauliečio gyve
nimą, kad geriau, galėtų jį 
pasekti. _ Jis vėliau ir pats 
įstojo į Dievo ir artimo mei
lės respubliką, t. y. į šv. 
Vincento Pauliečio draugiją, 
kuri, jo manymu, tobuliau
siai vykdė socialinius idea
lus ir priėjo arčiausiai prie 
pirmųjų krikščionių broliš
kumo. šios draugijos ratelį 
jis įkūrė savo tėviškėje ir 
stengėsi įkurti ten, kur jų 
dar nebuvo, o vėliau ne tik 
Europoje, bet ir Amerikoje, 
Afrikoje ir Azijoje jo drau
gija įleido gilias šaknis.

Būdamas žymus moksli
ninkas, Ozonamas skelbė 
tiesą ir meilę taip nuošir
džiai, kad jo sveikata nuo to 
smarkiai nukentėjo. Jo au
ditorija pasidarė viena įdo- 

imiausių visame universitete. 
Net netikintieji apie jį saky
davo: „Jis nešioja savy 
šventąją ugnį... Jo klausant, 
veržiasi ašaros”. Vieną die
ną vienas studentas jam pa
sisako: „Kas nepavyko dau
gybei pamokslų, jums pasi
sekė per vieną paskaitą — 
Jūs padarėte mane tikin
čiu”.

Iš šių labai trumpai 'pa
minėtų Frederiko Ozonamo 
darbų ir gyvenimo, manau, 
kad kiekvienas skaitytojas 
padarys sau tinkamas išva
das, nepamiršdamas jo troš
kimo : „Būčiau laimingas, 
jei keli draugai spiestus 
apie mane. Mes tuomet su- 
kurtumėm judėjimą. Prie jo 
dar kiti prisidėtų ir... katali
kybė, kupina jaunatvės ir 
jėgų, staiga pakiltų pasauly 
ir, atsistojusi atgimstančio 
šimtmečio priešaky, vestų 
mus į tikrą kultūrą ir į tik
rą laimę”.

Jis tikrai užsitarnavo sau 
„labdarybės ministerio” var
ią.

Petras Kupraitis. -

— Naujos rašytojų drau
gijos valdybos pirmininku 
išrinktas Liudas Gira- Per
nai pirmininku buvo Mūsų 
Laikraščio redaktorius Juo
zas Grušas; jis buvo išrink
tas ir šiemet į valdybą, bet 
atsisakė.

— Metelių ežere nušovęs 
gulbę Kubilius nubaustas 
300 litų baudos arba 3 sa
vaites arešto ir dar 1000 li
tų mokesčio už nuostolius 
Alytaus miškų urėdijai.

— Lapkričio pradžioje į 
Lietuvą buvo atvykusi len
kų blaivybės draugijos eks
kursija; joje buvo 18 kelei
vių. Ekskursija lankėsi ir 
Klaipėdoje.

— Klaipėdos lietuvių 
kėjas Erdm. Simonaitis 
mis dienomis sulaukė
metų; jis yra buvęs pirmo
sios Klaipėdos demokratinės 
direktorijos pirmininkas ir 
vyr. Klaipėdos miesto bur
mistras.

— Šiemet įsisteigė 132 
naujos pramonės įmonės su 
96 tarnautojais ir 1,124 dar
bininkais.

— Vysk. Matulionis jėzui
tų bažnyčioje pašventino 
naują Lietuvos pasiaukoji
mo paveikslą, kurį nupiešė 
dail. Mackevičius-

— Nuo Naujų Metų kata
likų savaitraštis Mūsų Laik
raštis bus leidžiamas 16 
puslapių. Tikimasi, kad tai 
bus moderniausias ir ge
riausias laikraštis Lietuvo
je.

— Kartenos laukuose bra
konierius Dimgaila, šauda
mas į zuikį, pašovė du vai
kus; vienas iš jų

— Viekšniuose 
pustrečio aukšto 
namai, kuriuose

mirė.
pastatyti 
mūriniai 
įsteigtas 

sveikatos punktas; namai 
pavadinti dr. Antano Biržiš
kos vardu. Namų statybai 
pinigus davė trys broliai 
profesoriai Biržiškos. Rū
mus pašventino kan. Navic
kas.

— Tautininkai nuo atei
nančių metų pradžios nebe
leis savo laikraščių Mūsų 
Krašto ir Akademiko; 
nesinis žurnalas Vairas bus 
leidžiamas kas savaitė.

— Policininkas Lėlys, nu
šovęs Klaipėdos vokietį kon
trabandininką, klaipėdiečių 
prisiekusių teisėjų nubaus
tas 8 metus kalėti- Manoma, 
kad bus kreiptasi į aukštes
nį teismą persvarstyti šią 
bylą, nes policininkas nušo
vė kontrabandininką, eida
mas tarnybos pareigas ir 
būdamas kontrabandininko 
užpultas.

— Lietuvos Banko aukso 
fondas lapkričio 2 d. siekė 
71 mil. 20 tūkst. litų. Pinigų 
padengimas auksu sudarė 
beveik 50 nuošimčių.

— Du kaliniai, nuteisti už 
žmogžudystes, išėjo iš proto 
ir nugabenti į bepročių ligo
ninę.

— Prof. Voldemaras ne
seniai išvertė anglų apysa
kų rašytojų knygą, kurią 
Kaune leidžia Bibliotekos 
bendrovė.

— Kauno mieste šiais 
mokslo metais pradžios mo
kyklas lanko 11,462 moki
niai, kurių 7,923 lietuviai, 
2,903 žydai, 170 vokiečių, 
343 rusai, 83 lenkai ir 38 ki
tų tautybių vaikai.

— Kauno krepšinio ko
mandos LFLS žaidėjai ir 
žaidėjos rungėsi Taline su 
estų komandomis ir visus 
žaidimus laimėjo. Lietuvos 
krepšininkai garbingai pa
laiko Europos geriausiai 
krepšinį žaidžiančios tautos 
vardą.

— Šių metų derlius, Cen- 
tralinio Statistikos biuro ap
skaičiavimu, vertinamas 
daugiau kaip trim milijonais 
tonų- Šių metų derlius di
desnis už viso pereito penk
mečio vidurkinį derlių.

— Laikraštininkas Ed. 
Viskanta pakviestas į Nea
polio italų orientalinį insti
tutą lietuvių kalbos dėstyto
ju.

— Šiemet pastebėta labai 
geras ąžuolų sėklos (gilių) 
užderėjimas. Geras taip pat 
ir klevų, pušų, eglių ir kitų 
medžių sėklų derlius. Yra 
suorganizuoti medžių sėklų 
rinkikai, kurių surinktomis 
sėklomis numatoma apso
dinti ir apdaiginti nauji 
miškų plotai.

— Šių metų gruodžio mė
nesį sukanka 80 metų, kai 
gimė Tautos himno autorius 
dr. V. Kudirka- Šiai sukak
čiai pažymėti leidžiamas 
himno spalvotas leidinys su 
Mindaugo, Kęstučio, Vytau
to, dr. Kudirkos ir karinin
ko Juozapavičiaus paveiks
lais.

— Šėtos miestely, Kėdai
nių apskrityje, iškelta tur
gavietė, įrengta miestelio 
aikštė, kelios gatvės aprū
pintos cementiniais šaligat
viais ir padaryta kitokių 
naudingų pagražinimų. Sa
vivaldybė tiems reikalams 
išleido per 308 tūkst. litų.

— Klaipėdos krašto lietu
viškų organizacijų komite
tas paskelbė atsišaukimą, 
kuriame nurodo pasikeitu- ' 
sias gyvenimo aplinkybes ir 
ragina Klaipėdos krašto gy- 
ventojus sąžiningai atlikti ; 
savo 
savo

autorius J. 
šiame apy- 

vaizduoja 
ir miesto

mė-

pareigas ir pasitikėti 
vadais.
Šiemet žemes tvarky- 
departamentas visamei mo

■ krašte į viensėdžius išskirs- 
: te 500 kaimų; viensėdžiais 

skirstymo darbus atliko per 
200 matininkų. Skirstymo 
darbai šiemet palietė apie 
1500 sklypų ir apie 1000 sa
vininkų.

— Skuodo valsčiuje yra 
Puotkalių piliakalnis, apie 
kurį žemaičiai turi daugybę 
įvairių padavimų- Piliakal
nis aiškiausiai liudija apie 
buvusią didelę gynimosi pi
lį, kuri čia turėjo būti pa
statyta svarbiu strategijos 
atžvilgiu. Piliakalnis, mano
ma, greitai bus pradėtas ty
rinėti ir tikimasi sužinoti 
nemažai senovės lietuvių pa
slapčių.

— Surinkti duomenys ro
do, kad šiais metais liepos 
mėnesį Lietuvoje veikė 1441 
pramonės įmonė, kurioje 
dirbo 40,818 asmenų, tarp 
kurių buvo 35,063 samdyti 
tarnautojai. Per mėnesį dir
bantiems pramonės įmonėse 
išmokėta 4,753,600 litų.

— Visas Kaunas laiškų 
nešiotojams yra suskirsty
tas į 30 rajonų, kuriuos ap
tarnauja 63 laiškanešiai, ku
rie 140,000 gyventojų pri
stato laiškus, laikraščius, 
žurnalus ir šiaip mažesnius 
siuntinius. Laiškanešiai pra
deda savo darbą 6 vai. 30 
min. ryte. Kiekvienas laiš
kanešys savo didelį odinį 
krepšį ištuština per 5 — 7 
valandas. Apskaičiuojama, 
kad laiškanešys savo rajo
ne kasdien padaro kelio apie 
20 — 25 mylias.

— Perrinkimo proga Pre
zidentą sveikino Suomijos, 
Estijos ir Latvijos preziden
tai, Čekoslovakijos ministe- 
ris pirmininkas ir Norvegi
jos vyriausybė. Nuoširdžią 
sveikinimo telegramą at
siuntė ir šimtas Vilniaus lie
tuvių veikėjų.

1. „Vaižganto raštų XVIII 
tomas”. Mišrieji vaizdai. 
Šiame pomirtiniame Vaiž
ganto raštų tome išspaus
dinta didesnė jo apysaka — 
romanas „Nebylys”. Kaimo 
buities ir kultūros vaizdai 
aprašyti talentinga J. Tu
mo-Vaižganto plunksna bu
vo ir bus aktualūs kiekvie
nam lietuviui, besirūpinan
čiam šviesesne tautos atei
timi. 320 psl. 5 lt.

2. J. Rimošiaus, „Kelio
nės”. I tomas. Prancūzija, 
Italija, Juodkalnija, Jugo
slavija ir Graikija, žinomo 
mūsų rašytojo nuotykiai ir 
pergyvenimai keliaujant au
tomobiliu per Vidurio Euro
pos valstybes. Knyga gau
siai iliustruota paties auto
riaus fotografuotomis nuo
traukomis. Viršelis dail. J. 
Firinausko. 240 psl. 3 lt.

3. J. Marcinkevičius, „Si
dabriniai varpai”. Apysakos. 
Žinomas romanų 
Marcinkevičius 
sakų rinkinyje 
Lietuvos kaimo
gyvenimą. Valdininkas, mo
kytojas, kunigas, mokslei
vis,' ūkininkas, paprastas 
darbininkas ir kalėjimo gy
ventojas čia ras savo gyve
nimo nuotrupas pakreipu
sias jo likimą viena ar kita 
linkme. Viršelį piešė dail. J. 
Firinauskas. 200 psl. 2 lt. 
20 et.

4. V. Vai siūnienės, „Tė
viškėlė, tu graži”. Eilėraš
čiai vaikams. Tai naujos au
torės pirmasis rinkinėlis, 
kuriame yra gamtos, vaikų 
žaidimų, tėvynės meilės ei
lėraščių, paryškintų dail. J. 
Firinausko tušu pieštomis 
iliustracijomis. Knygelė tin
ka pradžios mokyklos mo
kiniams. 60 psl. 1 lt. 75 et.

5. Kun. St. Railos, „Mon
strancijos spinduliuos”. Pa
maldos ir apeigos. Religi
niai veiksmai, ženklai ir jų 
prasmė. Liturginiai daiktai 
ir rūbai. Maldos rūšys. Ka
talikiškos draugijos. Ben
drai, žinios religiniam 
džiaugsmui padidinti, sielai 
pakelti, geriau suprasti mū
sų pamaldoms ir išmokti jo
se dalyvauti. Knyga gausiai 
iliustruota. 280 psl. 3 lt.

vyrai ir 378

parapija, Ro- 
neseniai su-

grąži-

užsie- 
Lozo-

— Per šių metų pirmą 
pusmetį Kaune įvyko 854 
jungtuvės; per tą laiką gimė 
782 berniukai ir 758 mergai
tės ; mirė 359 
moterys.

— Ragelių 
kiškio apskr.,
laukė 250 metų nuo įkūri
mo. Reikšmingas jubiliejus 
gražiai vietos ir apylinkės 
gyventojų paminėtas.

— Valstybės Prezidentas 
perrinkimo proga amnestavo 
eilę nubaustųjų. Keliolikai 
grąžino susiaurintas teises, 
keliems karininkams 
no atimtus laipsnius.

— Lapkričio 18 d. 
nio reikalų ministeris
raitis dalyvavo Rygoje, kai
po vyriausybės specialus at
stovas Latvijos nepriklauso
mybės iškilmėse. Kaune šiais 
metais, kaip ir kasmet, taip 
pat buvo suruoštas iškilmin
gas Latvijos nepriklausomy
bės minėjimas, į kurį atvyko 
latvių propagandos ministe
ris Berzinis. Ta proga Kau
nas ir visa Lietuva pasipuo
šė lietuvių ir latvių tautinė
mis vėliavomis. *

— Šiomis dienomis Lietu
vos telegramų agentūra „El
ta” susitarė su Lenkijos te
legramų agentūra „Pat” be
tarpiškai keistis informaci
jomis.

gaminti 
ūkinin- 
Rodos, 
Žemės

. mą tarp kaimo ir miesto. 
Norint harmoningai sude
rinti kaimo gyvenimą su 
miesto, reikalinga padaryti 
pagrindinių socialinių refor
mų; kitaip Lietuvoj gali at
sirasti kastos. Jau šiandien 
jaučiamas ekonominių sąly
gų skirtumas Lietuvos val
dininkui ar miestiečiui lei
džia į kaimietį žiūrėti iš vir
šaus. Teko girdėti ir nusi
skundimų iš ūkininkų, kad 
valdininkai su jais elgiasi 
labai biurokratiškai; kai ku
rie policijos valdininkai sa
vo elgesiu su ūkininkais 
primena rusų „načelnikus”. 
Su šiuo nenormalumu vy
riausybė kovoja, bet dar ne
užtenkamai griežtai.

Jei paimsime Lietuvos 
valdininko su jo pensija ar 
amatininko su jo socialine 
apdrauda gyvenimą, pama
tysime, kad ūkininkas netu
ri nė krislelio tos apsaugos, 
kuria anie naudojasi. Be ga
lo nenormalios yra gydymo
si sąlygos. Prie tokių dabar
tinių sąlygų ūkininkas šau
kiasi gydytojo tik būtiniau
siu atveju, ir tai dažniausia, 
kai šis jau būna nebereika
lingas. Jei jau, neduok Die
ve, kas pateko į ligoninę, ir 
dar operacijai, tai ūkis iki 
ausų parlenda skolon... 
Šiaip, Lietuvos ūkininkų gy
venimas, kad ir toli gražu 
neprilygsta miestiečių gyve
nimui, vistik yra žymiai pa
gerėjęs. Jei dar Aukštaitijos 
ūkininko (turinčio 30 ha že
mės) gyvenimo negalima vi
sai sulyginti su New Yorko 
(100 akrų) ūkininko gyveni
mu, tai Suvalkijos ūkinin
kas tikrai gyvena neblogiau.

(Bus daugiau)
Kazys P. Vilniškis

(Tęsinys)

Nauja statyba
Visoje Lietuvoje dabar 

vyksta labai gyvas statybos 
darbas, ypač sparčiai stato
mas! ūkiuose. Kur tik ke
liauji, visur matyt pastatyti 
ar statomi nauji trobesiai. 
Jie dažnai yra gražūs, mo
dernaus stiliaus. Tvarkingų, 
gražiai atrodančių trobesių 
statybai Žemės Ūkio Rūmai 
per apskrities technikus 
ūkininkams teikia pinigines 
pašalpas. Dedama ypatingų 
pastangų sumoderninti tro
besių stogus. Vieton seniau 
veik išimtinai vartotų šiau
dinių stogų, dabar plačiai 
peršamas pigus, daug pa
tvaresnis dangalas — ce
mento plytelės. Toks stogų 
dengimas Lietuvos ūkininkų 
sąlygomis esąs prieinamiau
sias ir praktiškas. Užtai, 
pavyzdžiui, Kauno Apskr. 
Valdyba, nupirkusi porą to
kioms plytelėms 
mašinų, jas skolina 
kams nemokamai, 
nuo sekančių metų
Ūkio Rūmai tokiomis maši
nomis žada aprūpinti visas 
sritis, kur aktualus reikalas 
pagerinti trobesių dengimą. 
Tie patys Žemės Ūkio Rū
mai jau yra nupirkę ir ma
no pirkti dar kelis trakto
rius, kuriais gelbsti ūkinin
kams išarti sunkius dirvo-' 
nūs. Ūkininkai turi atlygin
ti tik aktualias operavimo 
išlaidas.

Keliai
Lietuvoje ypač plačiu 

mastu varomi kelių gerini
mo bei tiesimo, upių regu
liavimo ir pelkių nusausini
mo darbai. Daug nenaudin
gomis balomis telkšojusių 
plotų paverčiama naudingo-, 
mis pievomis ar ganyklo
mis, kas teigiamai atsiliepia 
į gyvulių ūkį. Nusausinimas 
ir ūkių skirstymas į viensė
džius yra žymiai padidinęs 
ariamąjį plotą, kuris nuola
tinai ir labai sparčiai didė
ja.. Taip, pavyzdžiui, 1930 
m. ariamos žemės būta 2,- 
506,000 hektarų, o pernai 
jau 2,723,800 hektarų iš esa
mo viso 4,427,300 hektarų 
Lietuvos žemės ploto, kas 
sudaro apie 61.7%.

Kaime ir mieste...
Prie žemės nusausinimo, 

kelių tiesimo ir trobesių sta
tybos daugybė žmonių gau
na gerai apmokamus dar
bus. Užtai dabar Lietuvoje 
jaučiamas darbininkų trūku
mas; didelė stoka patyrusių 
amatininkų. Kaimo trobesių 
statyba veik išimtinai atlie
kama prastų specialistų, jo
kio teoretinio pasiruošimo 
neturinčių „meistrų”. Visus 
geresniuosius specialistus iš jkėjo šimtus tūkstančių litų, 
kaimo paveržė apsti miestų 
statyba, kuri yra žymiai 
pelningesnė. Ir reikia pasa
kyti, kad Lietuvos ūkinin
kai, prie dabartinių sąlygų, 
nebegali pasisamdyti samdi
nių žemės ūkio darbams. 
Net moteriškos darbo ran
kos yra nenormaliai pabran- 
gusios. Mat, žymiai geresnis 
gyvenimas galvotrūkčiais 
„modernėjančią” Lietuvos 
kaimietę išviliojo į miestą. 
Jos čia atvykę, kad ir skur
de gyvendamos, linkusios 
„ponams tarnauti” arba nė- 
ščiais vandenį į namus vilk
ti, negu ūkyje dirbti. Tai 
skaudus kaimo dvasios 
kimo reiškinys. Tiesa, teko 
girdėt, kad kaimiečių plūdi
mas į miestą bus suregu
liuotas atitinkamu įstatymu.
Bet tai bus tik suvaržymas 
kaimo varguomenės gyveni
mo, kas dar padidins skirtu-

KAUNAS BYLINĖJASI 
DĖL ELEKTROS

Kaunas. — Kauno gyven
tojams ir miesto savivaldy
bei elektrą tiekia viena bel
gų bendrovė, kuri dar prieš
kariniais laikais buvo su
dariusi su Kaunu sau labai 
palankią sutartį. Ta sutartis 
šiek tiek pataisyta, Kauno 
miesto savivaldybė patvirti- 

ino ir prailgino dar 1922 m. 
Pagal sutartį, elektros ben
drovė privalo kasmet nau
jais apskaičiavimais nusta
tyti elektros kainą. Papigin
tu tarifu bendrovė teikia 
elektrą miesto savivaldybei 
gatvėms apšviesti, įmonių ir 
kitiems reikalams.

Savivaldybė išaiškino, kad 
elektros bendrovė davė ne
teisingus apskaičiavimus ir 
ėmė už elektrą peraukštą 
kainą. Tokiu būdu savival
dybė per eilę metų permo- Į

smu-

Savivaldybė kasmet permo
kanti daugiau, kaip po 100,- 
000 litų.

Kai geruoju nepavyko su
sitarti, tai savivaldybė elek
tros bendrovei patiekė ieški
nį per teismą. Pirmasis ieš
kinys siekia apie 600,000 lt. 
Be to, savivaldybė renka 
medžiagą ir ruošia bylą ir 
už vėlesnius metus. Jau vie
ną tokią bylą Apygardos 
Teisme ir Apeliaciniuose 
Rūmuose savivaldybė laimė
jo. Bendrovė dar padavė 
skundą Vyriausiam Tribu
nolui.

Kauno gyventojai taip 
pat ruošiasi kelti bylas elek
tros bendrovei už permokė
jimus, tiktai laukia dabar, 
kuo pasibaigs savivaldybės 
bylos, žodžiu, Kauno elek- - 
triškos bylos slenka vėžio 
spartumu ir todėl joms ga
lo nesimato. (VDV).
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Brooklyno Angelu Karalienės Parapijos Auksinio Jubiliejaus Bažnytinės Iškilmės

■#:tA

Bažnyčios vidaus paveikslas, aiškiai parodąs didįjį altorių, prie kurio lapkričio 27 d. vyskupas Thomas E. Molloy 
vadovaus iškilmingoms jubiliejaus užbaigos pamaldoms.

Ryšium su parapi
jos auksinio jubilie
jaus gražiu minėjimu, 
lapkričio 27 d. Brook
lyno Angelų Karalie
nės par. bažnyčioje 
lankysis J. E. vysku
pas Thomas E. Mol
loy, kurs vadovaus iš
kilmingoms pamal
doms ir suteiks Su
tvirtinimo Sakramen
tą.

Parapijos auksinis 
jubiliejus pradėtas 
minėti lapkričio 13 d. 
iškilmingu banketu, 
kurs, kaip jau rašyta, 
praėjo geriausiu pasi
sekimu. Per šias dvi 
savaites bažnyčioje 
kun. B. Pauliukas 
skelbė jubiliejines mi
sijas, o šį sekmadienį 
Auksinis Jubiliejus 
baigsis bažnytinėmis 
iškilmėmis.

Šiam reikšmingam 
įvykiui paminėti, A- 
MERIKA skiria dalį 
savo kuklios vietos, 
norėdama nors tuo 
dalyvauti Angelų Ka
ralienės parapijiečių 
džiaugsme.

Kun. Juozas A. Aleksiūnas, parapijos klebonas, kurio va
dovybėje turiningai minimas parapijos auksinis jubiliejus.

, ■

Parapijos altoriaus tarnautojai, pasiruošę pasitikti J. E. vyskupą Molloy.

■M/ ’ *■

Stebuklingo Medaliko Švč. Panelės koply
tėlė, ypatingai išpuošta šio sekmadienio iš
kilmėms.

Kun. Jonas J. Laurynaitis, parapijos vikaras, pa
rapijos jaunimo skatintojas ir artimas jo bičiulis.

Parapijos berniukų benas, visada gražiai pasirodąs įvairiose iškilmėse. Šį 
sekmadienį benas dalyvaus vyskupą pasitinkant ir išlydint. Angelų Karalienės par. bažnyčios vaizdas iš lauko. Bažnyčia dabar artistiškai nudažyta iš lauko ir viduje.
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
POPIEŽIUS LAIMINO 

JERSEY CITY 
LIETUVIUS

Lapkričio 20 d. Jersey Ci
ty šv. Onos lietuvių parapi
jos nariams buvo tikro 
džiaugsmo ir šventes diena. 

~ Minėta parapijos gyvavimo 
25 metų sukaktis, kuri vie
tos ir apylinkės lietuviams 
suteikė malonių staigmenų. 
Maloniausia ir brangiausia 
staigmena buvo Popiežiaus 
palaiminimas, šios nepapra 
tos laimės sulaukta Newar- 
ko arkivyskupo Walsh tar
pininkavimu.

Lapkričio 15 d. arkiv. 
Walsh pasiuntė telegramą j 
Vatikaną, pranešdamas apie 
Jersey City lietuvių parapi
jos 25 metų sukaktį ir pra
šydamas jos klebonui ir pa
rapijiečiams Apaštališko 
Palaiminimo. Rytojaus die
ną arkivyskupas jau gavo 
atsakymą iš Vatikano nuc 
kardinolo Pacelli, kurs pra
nešė, kad Popiežius mielai 
teikia savo palaiminimą šv 
Onos parapijos klebonui, se 
selėms vienuolėms ir vi
siems parapijiečiams.

Sukakties minėjimas pra
dėtas pamaldomis bažnyčio
je, kuri ta proga viduje bu
vo labai skoningai išpuošta, 
o iš oro apjuosta Popiežiaus, 
Jungtinių Valstybių ir Lie
tuvos vėliavomis. Atvykusį 
vyskupą Griffin prie klebo
nijos durų pasitiko draugi
jos su vėliavomis ir organi
zuotai atlydėjo į bažnyčią. 
Vyskupui žengiant į bažny
čią, choras galingai užgiedo
jo Ecce Sacerdos Magnus. 
Vaikučiai, seselių pranciško
nių papuošti ir išmokyti, 
teikė visiems pasigrožėjimo 
vaizdą.

Iškilmingas mišias laikė 
Elizabetho klebonas kun. J. 
Simonaitis, asistuojamas 
Brooklyn© Angelų Karalie
nės par. klebono kun. J. 
Aleksiūno ir misijonieriaus 
kun J. Kidyko, S.J. Turinin
gą ir giliai išgyventu iškal
bingumu pamokslą pasakė 
•kum J. Balkūnas. Parapijie
čiai gausingai priėmė Komu
niją. Mišioms baigiantis lie
tuviams sveikinimo žodį pa
sakė vysk. Griffin; jis pa
reiškė arkivyskupo Walsh 
apgailestavimą dėl negalėji
mo atsilankyti ir perdavė 
jo nuoširdžiausius sveikini
mus ir linkėjimus. Vysk. 
Griffin perskaitė Popiežiaus 
atsiųstą sveikinimo telegra
mą. Jis pats maloniai svei
kino kleboną kun. Stonį, pa
rapijos vaikučių auklėtojas 
seseles pranciškones, vaiku
čius, chorą ir visus parapi
jiečius. Vėliau jis suteikė 
palaiminimą Švč. Sakramen
tu.

Mišių metu par. choras, 
varg. J. Justo vedamas, pa
sirodė labai įspūdingai. Mi
šios sugiedotos muzikaliai, 
darniai. Gražiąją Panis An- 
gelicus giesmę jautriai su
giedojo art. J. Žukauskaitė; 
jai akompan. T. Šidlauskas. 
Apskritai, pamaldų metu 
giedojimas buvo aukšto laip
snio. Čia negalima nepami
nėti ir kun. Simonaičio me
lodingo giedojimo.

Kun. S. Stonis nuoširdžiai 
dėkojo vyskupui Griffin už 
atsilankymą, suteikusį para
pijai daug garbės ir iškil
mėms reikšmingumo. Kvietė 
parapijiečius dar didesniu 
uolumu ir vieningumu dar
buotis, kad ko daugiausia 
naudos ir garbės būtų Baž

nyčiai, Jungtinėms Valsty
bėms ir Lietuvių Tautai.

Pamaldoms pasibaigus vys
kupas vėl tvarkingai, orga
nizuotai nulydėtas į kleboni
ją, kur klebonas suruošė 
pietus, šiuos žodžius rašan
čiam teko tose vaišėse daly
vauti ir džiaugtis vyskupo 
nepaprastu demokratišku
mu, draugiškumu. Jis domė
josi lietuviais, Lietuva.

Vakarienė
7 vai. vak. parapijos salėn 

prigužėjo per 300 asmenų 
Tikrai ši salė dar nebuvo 
mačiusi tiek žmonių. Vaka
rienę rengėjų vardu pradėjo 
Lipinskas, maldą sukalbėjo 
vietos klebonas. Programai 
vesti pakviestas kun. J. Bal
kūnas, kurs visai vakarienei 
suteikė gražaus antspalvio.

Kalbas pasakė kunigai 
Pakalnis ir Paulionis, para
pijiečiai Marcinka, Jesaitie- 
nė ir Ketvirtis, svečiai kita
taučiai O’Brien (buvęs kon- 
gresmanas) ir Kenny. Choro 
solistė Andruškevičiūtė ir 
patersonietis Andreičikas 
padainavo duetą, o par. cho
ras, varg. Justo vedamas, 
sudainavo kelias dainas.

Visiems svečiams ir vieti
niams nuoširdžiai dėkojo 
kleb. kun. St. Stonis. Vaka
rienėje dalyvavo daug sve
čių kunigų. Nuotaika buvo 
puikiausia. Visi džiaugėsi 
tvarkingai ir įspūdingai pa
minėta sukaktimi.

MONTREAL, KANADA

Pašventinta klebonija
Lapkr. 13 d., rėgis, buvo 

žymi diena keletui lietuviš
kų parapijų. Brooklyniečiai 
minėjo Angelų Karalienės 
par. 50 m. sukaktį, Indiana 
Harbor — 25 metų, o mes, 
montrealiečiai, paminėjome 
pirmą žingsnį statybos dar
bų, kurie, tikimės, žymiai 
padabins mūsų vienintelę, 
tikrai lietuvišką parapiją 
Kanadoje. Mes minėjome 
naujai pastatytos klebonijos 
pašventinimą ir įkurtuves. 
Pašventinimą atliko vysku
pas Deschamps; jam patar
navo du amerikiečiai klieri
kai Mažiukna ir Jutkevičius, 
kurie mokosi Montrealo se
minarijoje, abu iš Mass, val
stybės. Į iškilmes atvyko 
svečiai kunigai amerikie
čiai : Waterburio klebonas 
kun. Valantiejus, Brocktono 
vikaras kun. Petrauskas ir 
Marianapolio kolegijos mo
kytojas kun. dr. Pauliuko- 
nis., Kleb. kun. Bobinas iš
kėlė vyskupui ir kunigams 
pietus, kuriuose dalyvavo 
keletas vietinių kunigų kai
mynų ir arkivyskupijos at
stovas, kanauninkas Wha
len.

Vakare šv. Kazimiero par. 
salėje surengta iškilminga 
vakarienė, į kurią atėjo 300 
svečių. Apie 100 žmonių rei
kėjo vietą atsakyti, nes ne
buvo kur sutalpinti. Vaka
rienės metu perskaityta 
sveikinimai iškilmių proga 
nuo: Lietuvos konsulo Ka
nadai p. Grant-Suttie, Mon
trealo miesto mayoro Rey- 
nault, Kanados parlamento 
atstovo Deslauriers, Ameri
kos Kunigų Vienybės pirm, 
kun. J. Balkūno, kun. Pakal
nio, kun. Juro ir kitų. Visi 
linkėjo šv. Kazimiero para
pijai ir jos klebonui laimės 
ir džiaugėsi jos pažanga. Į 
vakarienę atėjo arkivysku
pijos atstovas, kanauninkas 
Whalen, Quebec provincijos 
seimelio narys Candide Ro

chefort (kuris, sakoma, kan
didatuosiąs kitais rinkimais 
į Montrealo miesto mayo- 
rus), du Montrealo miesto 
tarybos nariai, Riehl ir Be
langer ir keletas vietinių ku
nigų, mūsų parapijos kai
mynų. Vakarienėje dalyvavo 
ir svečiai kunigai amerikie
čiai. Vakaro vedėju buvo 
Vyt. širvydas. Pasakyta 
gražių kalbų, bet ypatingo 
entuziazmo sukėlė klebono 
kun. Bobino pareiškimas, 
kad dvasinė vyriausybė pa
gyrė lietuvius parapijiečius 
ir dabar drąsiau bus galima 
žengti prie kito svarbaus 
statybos darbo — statyti 
naują bažnyčią. Žmonės il
gai šitam pareiškimui pri
tardami plojo.

Vakarienės metu bendrą 
tvarką prižiūrėjo par. komi
teto pirm. Kazys Verbyla ir 
Paznokaitis. Jie daug ir 
smarkiai dirbo. Svečius su
sodinti pagelbėjo k-to narys 
Lubis, o prie drabužių dirbo 
nariai Vaškelis ir Leskevi- 
čius. Valgius gamino Pazno- 
kaitienė ir Pundžiuvienė, 
prigelbstint kitoms mote
rims. Į stalus nešė mūsų 
skaisčiaveidės parapijos cho
ro narės, kurioms talkon at
ėjo keletas VVS skyriaus 
narių. Jos visos šiam vaka
rui tyčiomis įsitaisė vieno
dos spalvos juodas sukneles 
ir baltus žiurstus. Čia tvarr 
ką vedė Elena Bandžiūtė, 
Verbylienė, Ona Bandžiūtė, 
Paulauskaitė ir kitos. Paval
gius ir kalboms pasibaigus, 
parapijos choras sudainavo 
keletą dainų, o vėliau, klebo
nui vadovaujant, visa publi
ka sudainavo pora liaudies 
dainelių. Visi išsiskirstė la
bai smagiam ūpe ir ilgai at
simins šį istorinį vakarėlį. 
Tiesa,' rengėjai ir rengėjos 
nemažai nuvargo, bet savo 
pastangas noriai paaukojo 
didesnei mūsų katalikiškos 
visuomenės garbei. Dėkui 
jiems! V.

SHENANDOAH, PA.

Šiuo metu yra Raudonojo 
Kryžiaus vajus, kuriame iš 
lietuvių dirba V. Matulevi
čienė (Matalavage).

Moterų Sąjungos vieti
nė kuopa rengia 15 metų su
kakties pokylį. Man atrodo, 
kad sąjungietės (kuopos na
rių skaičius didelis) pri
rengs labai gražų savo kuo
pos 15 metų gyvavimo pa
minėjimą. Banketas įvyks 
po Kalėdų.

Mokyklos rėmėjai ir vai
kučiai, seselių vadovaujami, 
darbuojasi Kalėdų pramo
gai. .

Šį sekmadienį, tur būt, nei 
vienas shenandorietis nepa
siliks namie. „Tai pirmą 
kartą atvažiuoja pas mus į- 
žymi artistė”. „Laukiame iš
girsti lietuvišką dainą” — 
sako visi. Nebūsiu namie nei 
aš. Jonė Žukauskaitė iš tik
rųjų yra maloniai laukiama. 
Be to, dalyvauja šv. Jurgio 
par. choras, kuris puikiai 
prisirengęs padainuoti lie
tuviškų dainų. Gerai pasi
ruošusios ir vietinės — A., 
Medonienė, smuikininkė ir 
J. Jurkevičiūtė, pianistė.

Koncertas įvyks lapkr. 27 
d. J. W. Cooper High 
School auditorijoje, 8:15 vai. 
vakare. Pelnas parapijai. '

Ketvirtadienį, lapkr. 31 d. 
parapijos altoriaus bernai
čiai rengia „Card Party” pa
rapijos naudai par. salėje.

Enė.

Genovaitė ir Pranas Razvadauskai, So. Bostono lie
tuvių katalikų darbštūs veikėjai, priėmę Moterystės 
sakramentą lapkričio 20 d. šv. Petro lietuvių bažny
čioje, So. Bostone. Šią savaitę jaunavedžiai viešėjo 
New Yorke, Washingtone ir kitur. Buvo apsilankę 
ir mūsų laikraščio įstaigoje. Pr. Razvadauskas yra 
artimas AMERIKOS bendradarbis.

NEW HAVEN, CONN.

40 valandų atlaidai
Kaip Velykų laikas yra 

svarbus žmonėms prisireng
ti Prisikėlimo šventei, taip 
Advento keli sekmadieniai 
ruošia tikinčiuosius Kalėdų 
iškilmei. Labai tad išmin-l 
tinga pradėti tą svarbų se
zoną su 40 vai. pamaldomis, 
kurios ir įvyks lietuvių šv. 
Kazimiero bažnyčioje šiemet 
pirmąsyk lapkričio 27, 28, 
29 dienomis.

Kaip jau mums pranešta 
iš sakyklos, pakviesti ne tik 
šios, bet ir kaimyninių vys
kupijų dvasios vadai su Die
vo žodžiu ir pagalba mūsų 
klebonui. Reikia tiktai kaip 
vietiniams, taip ir branfor- 
diečiams lietuviams pasi
naudoti ta proga ir nepra
žiopsoti Dievo malonių.

Parapijietis.

PHILADELPHIA, PA.

Įžymioji dainininkė Emi
lija Mickūnaitė dainuoja Ci
vic operoje, kuri lapkr. 17 d. 
pastatę „Aidą”. Ji puikiai 
pasirodė. Gruodžio 8 d. ji 
dainuos svarbiausią rolę 
„Cavaleria Rusticana” ope
roje. Ji dainuoja su pasise
kimu ir labai palankiai įver
tinama. J. L. Vašila.

Staiga mirė Ignas Marke
lis, per daugelį metų išve
žiojęs lietuvišką duoną. Vi
sus jo pažįstamus ir drau
gus prašau už jo vėlę pasi
melsti. Visiems už tai ačiū.

F. A. Kundrotas.

rys; vyriausia duktė po ope
racijos sunkiai serga, tad 
negalėjo motinos šermenyse 
dalyvauti. Bažnyčioje atlai
kytos 3 mišios. Daug žmonių 
palydėjo; prie karsto mažai 
gėlių buvo, bet daug mi
šių užprašyta, tai gražus pa- 

I vyzdys.
Mirė ir kitas lietvis, p. 

Razauskas; palaidotas be 
bažnyčios, nes buvo nukly
dęs į biblistų sektą.

— Lapkr. 20 d. įvyko so- 
daliečių vakarienė. Atsilan
kę apie 200 gražiai praleido 
paskutinę pramogą prieš ad
ventą. Tuo pačiu laiku liet, 
bendrovės salėje buvo Al. 
Vasiliausko koncertas; pub
likos buvo apie 200. Nors 
baltimoriečiai silpnai dirba, 
bet pasilinksminimų turi.

— Antrą Kalėdų dieną 
Susivienijimo 13 kuopa tu
rės vakarienę kun. J. Lie
tuvninko klebonavimo 45 
metų sukakčiai paminėti.

— Sekmadienį apie pietus 
atsilankė svečias, atsinešęs 
gražų žurnalą, „Šv. Kazi
miero Akademijos Aidai”, 
mėnesinis, gražaus popie
riaus, paveiksluotas, papuo
štas akademijos lietuvaičių 
straipsniais. Tai seselių ka- 
zimieriečių gražus užsimoji
mas, visų lietuvių remtinas. 
Prenumerata 1 dol. metams. 
Ačiū tam svečiui iš lietuvių 
par. mokyklos, ponui Puge- 
vičiui. J. K.

WATERBURY, CONN.

BALTIMORE, MD.

— Lapkr. 15 d. mirė sena 
parapijietė našlė Elzbieta 
Skirpstienė, liko jau užau
gusi šeima, sūnūs ir dukte

Gražaus darbo gražios 
pasekmės

Lapkričio 13 d. įvyko šv. 
Juozapo par. Vyčių choro 15 
metinis rudens sezono kon
certas, komp. A. Aleksio va
dovaujamas. Įvairi progra
ma buvo visai patenkinanti. 
Neužsivylė lietuviško meno

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS
įTARP NEW YORKO IR KLAIPĖDOS PER GOTHENBURGiĮ

Kelione prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais. 
Nuo Švedijos, vyksta iš Stockholmo ai- Kalmaro 

moderniškuoju S. S. „Marleholm"
Nereik švedų vizos keleiviams Į Lietuvą per Švediją

Laivų išplaukimai iš New Yorko:

Platesnių žinių ir lalvakorčiij kreipkitės į 
vietini laivakorčių agentą, arba

KALĖDINĖS EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
Išplauks iš New Yorko
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636 Fifth Ave., Rockefeller Center, New York, N. Y.

SAVAI'
j$rbo apdranda

Praeitą savaitę 
Hampshire valstybė n 
nedarbo apdraudos 3 
sukaktį. Nedarbo apdr 
fondas, kaip pranešami 
tvirtai laikosi. Šiemet 
das bedarbiams ism 
2,461,734 doL ir šiuo 

kasoje turi per 4 mil 
Nedarbo apdraudos įi 
mas šiuo metu Newl
shire valstybės ribose

mėgėjų minia, kurią nei oro 
blogumas nesulaikė. Kun. 
B. Gauronskas pasakęs įžan
gos kalbą, pakvietė vakaro 
vedėju komp. Aleksį, kuris 
nuoširdžiai pasveikino atsi
lankiusius ir padėkojo už 
taip nepaprastai gausingą 
dalyvavimą. Netrukus pasi
girdo lietuviška muzika, 
grojant E. Digimui, V. Ulin- 
skui, V. Markui ir A. Jeru- 
sevičiui.

Jaunamečių mergaičių 
chorui sudainavus keletą 
dainelių (J. Lušytė ir M. 
Krunklevičiūtė solistės), 
prasidėjo vaidinimas „Jau
navedžiai”. Gražiai vaidino 
A. Ulinskas, A. Grėbliūnai
tė, V. Klimas, S. Valinčiūtė, 
A. Kanapkienė ir A. Bukau
skaitė. Toliaus buvo „pradi
nių talentų”. Jaunutės D. 
Markevičiūtė, O. Dulskytė ir 
I. Drevinskaitė padainavo 
solo po dainelę. Publika jau
nąsias žvaigždutes labai mė
go. ’ '

Sekė linksmas trijų aktų 
iš kaimo gyvenimo vaizdelis 
„Uošvė ir Marti”, šauniai 
vaidino K. Karinauskas, M. 
Andrikytė, A. Markus, M. 
Adomaitytė, J. Marcelynas, 
A. Jerusevičius, V. Markus 
ir A. Bukauskas. Pertrauko
se susirinkusius palinksmino 
jaunuolis D. Patuška su sa
vo Charley McCarthy ir iš 
Hartfordo svečiai daininin
kai p. M. Kripas su sūnumis 
Jonu ir Miku, ir brolis ir se
sytė Gaubiai. Vaidinimui 
baigiantis, didysis choras 
žavėjančiai sudainavo čigo
nų dainą „Girioj”, ši daina 
palydėta triukšmingiausiais 
aplodismentais. Vakaras 
baigtas tautos himnu ir 
linksmais šokiais, grojant 
Digimo orkestrui.

Choras nuoširdžiausiai dė
koja vietinei ir kitų miestų 
lietuvių visuomenei už nuo
latinę jaunimo darbuotei pa
ramą, dvasios vadams ir tos 
dienos svečiui kun. dr. A. 
Jagminui už gražų pagarsi
nimą, mūsų pagarsėjusioms 
bilietų pardavinėtojoms M. 
Karinauskienei, M. Kašėtai
tei, U. Liutkevičienei ir vi
siems komisijos nariams už
uolią darbuotę. Dar kartą 
ačiū!

Lapkričio 19 d. atlaikytos 
gedulingos mišios už a. a. 
Antano Valantiejaus vėlę; 
užprašė Federacijos skyrius. 
Prie progos vėl reiškiame 
mylimam kleb. kun. J. Va- 
lantiejui giliausią užuojautą 
jo dideliame nuliūdime.

Blakstiena.

ROCHESTER, N. Y.

Lapkričio 17 d. par. salė
je buvo rodomi brolių Motu
zų krutami paveikslai. Lie
tuvos įvairūs spalvoti vaiz
dai, Klaipėdos atvadavimo 
sukaktuvės, Vasario 16 d. 
šventė, iškilmės karo moky
kloje, Pavasarininkų kon
gresas, laukai ir sodai ir 
daug kitų vaizdelių. Ypatin
gai gražų ir malonų įspūdį 
gauna žiūrėtojai, matydami

įvairias spalvas ir girdėda
mi gražias melodijas. Tikrai 
atrodo, kad Lietuvoje esi ir 
nežinai ką daryti: ar ma
loniuosius jaunus karinin
kus, taip gražiai žygiuojan
čius bučiuoti, ar pradžios 
mokyklų vaikučių mankšto
mis džiaugtis, ar pavasari
ninkų eisena gėrėtis, ar stu
dentijos, skautų, šaulių są
jungos, darbininkų ir visos 
Kauno visuomenės gausingą

čia 3,242 tarnautojus i 
(00 darbininkų.

Nauji laivai

Laivyno vadovybė i 
pastatyti 3 naujus kai 
tos, kurių kiekvienas 1 
35 tūkst. tonų; jie ki 
įpie 150 mil. dol. Du 
bos statomi privatinių 
drovių, o vienas va 
dirbtuvėse, šiuo metu i 
ii nauji keli laivai I 
delphijoje ir New York

rikiuotę sekti. Neapsakomai 
buvo malonu pamatyti Lie
tuvos padangėse šviesiai pil
kus debesėlius. Rodant Za
rasų ežerėtas apylinkes, ma
tėsi ir padangės, kurių ne
buvau matęs per 28 metus.

Po tų visų reginių žmogus 
susikaupi ir mąstai: argi į 
gražią mūsų Tėvynę Lenki
jos smakas ir toliau kėsin
sis? Jo ilgos iltys ir laisvo
je Lietuvoje bado Vilniui 
Vaduoti Sąjungos darbuotę, 
kliudo laisvai žodį pareikšti 
spaudoje. Laisvoje Ameri
kos šalyje gyveną lietuviai, 
ar nesubrusim vasario 16 d. 
taip, kad Lenkijos grobo- 
nims sudarytumėm rimtą ir 
galutiną pasipriešinimą. Jei 
šiandien mus stebina žydų 
kančių šauksmas bei galin
gųjų valstybių jiems pagal
ba, tai žinokime, kad tai re
gimi ženklai žydų ryžtingo 
savo tautos teisių gynimo. 
Argi mums, lietuviams, ne
daug tas pasako? Jei žydai 
kiekvienoje valstybėje pajė
gia sau lygių teisių su vieti
niais žmonėmis reikalauti, 
o kai kur net privilegijas 
ypatingas turi, tai kaip mes, 
turėdami gražią Tėvynę su 
didinga valstybine praeiti
mi, galime tylėti ir laukti, 
ką likimas atneš Lietuvai?

Neseniai vietos žydai tu- imas taikos komite 
rėjo rinkliavą savo tauti- 
niems reikalams, surinko D deleguoti asmenys, 
per $20,000 iš apie 10,000 I 
asmenų, tad kiekvieno žydo 
auka buvo 2 dol. Lietuvių f __ _
čia yra apie 2000. Gi spalių ie praeitos savaitės gale 
8 d. Lietuvos gynimo fondui k 
sumetėm $14.60, tad kiek
vienam lietuviui neteko au
koti nei po 1 c. Taigi, dide
lis skirtumas.

Šviečia italus grįžti

Italijos vyriausybė iš 
^šaukimą į Europe 
Azijos valstybėse gyve 
tins italus, kviesdama 
grįžti į Italiją ir ten iš 
p apsigyventi; Italijos 
riausybė nurodo, kad 
ims verčiau vykti į Ital 
ironijas Afrikoje, negu 
rali užsienyje. Kai kur 
itsisaukimas aiškintas, k 
hriamas visiems užsien 
genantiems italams, 
ja pranešta, kad jis nei 
mas Amerikos kontine 
menantiems italams.

iiro orlaivio nelaimė

Didelis bombanešis nul 
o Georgia miškuose; 7 
anai užmušti; aštuntas 
mo narys sunkiai suže 
is. Orlaivis lėkė iš Ni 
'orko į Alabamą.

dina komunistus

Automobilių darbiniu 
bijos vadovybė anksči; 
bo pašalinusi Detroi 
kjos vadovybę, kaip kom 
Etinę. Prieš tai buvo u 
atestuota ir reikalas spr 
f pavestas iš naujo. Dabs 
Ji nutarta panaikinti Del 
p skyriaus tarybą, kai

Tokį nutarimą pasiūl

brio nariais buvo i

Barcelonoje

Ilonos ginklų dirbtu-

^hrs palaidojo apie 400 
•į gyvybes. Priežastis 
neišaiškinta, bet mano- 
bd nelaimė įvyko dėl

Tenka matyti žydų gau- b darbininko neatsargu- 
singus vasarą į laukus išva
žiavimus, kur keliolika tūk
stančių jų dalyvauja, o 
alaus nesimato nei vienos 
statinės. Tik minkštais gėri-i 
mais ir šiaip gardumynaisj 
vaišinasi. Na, o mūsų tau-j 
tiečiai jokios pramogėlės bei 
kelių' dešimčių, o kai kada] 
ir šimtų statinių „miežinio”] 
neįstengia parengti. Tokio-i 
se pramogose kai kurie] 
asmenys po 5 ir net po 20] 
dol. su pasididžiavimu išl 
meta, tad kaip jie tęsėsi 
Tėvynės gynimo reikalui.

Ant. Žiemys.-

h nuomonių, kad tai 
būti ir sukilėlių šali- 

h darbas.

pildo ligonys

p, 19 d. netoli Wilkes 
f Pa., įvyko skaudi au
gliaus nelaimė; invali
dų ligoninės šoferis 
P ligotus vaikus į klini- 
pnobiliui paslydus, 
pirito į anglių kasyklų 

stambią skylę ir 
Gavusieji nuskendo.

^gaisras >

dienų gaisras, kurio
Šiemet sukanka 25 metai, °86 žuvo per 200 kinų, 

kai buvo įvesta Amerikoje18 visai sunaikino Hu- 
siuntinėti didesnius siuntų l^vincijos centrą, ku-
nius per Parcel Post. Iš pra: Msčiau gyveno apie 
džių tuos siuntinius vežio-r žmonių. Gaisro pa- 
davo arkliu, dabar jau tualetą japonų dar ne
tikslu naudojama keliolika^ todėl jos skaudžiu 
sunkvežimių. [rūpinasi Kinijos vy-
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' nežinai ką 
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kus, taip grabai
: čius bučiuoti, ai 

mokyklų vaikuti^ 
mis džiaugtis, ar 
ninku eisena gėrėtu! 
dentijos, skautų, 
jungos, darbininkų ir 9 ? 
Kauno visuomenės^ 
rikiuotę sekti, Neapafe 
buvo malonu pamatytį 
tuvos padangėse švies-, 
kus debesėlius. Rote; 
rasų ežerėtas apylinkę 
tesi ir padangės, ktji 
buvau matęs per 28c 

I Po tų visų reginiųaĮ 
susikaupi ir mąstai: r: 
gražią mūsų Tėvynę iii 
jos smakas ir totam 
sis? Jo ilgos iltys irtel 
je Lietuvoje bado M 
Vaduoti Sąjungos dJ 
kliudo laisvai žodį R 
spaudoje. Laisvoje J 
kos šalyje gyveną lieta 
ar nesubrusim vasario! 
[taip, kad Lenkijos j 
\mms sudarytumėm ris 
•įgahtuĄ ^sipriešinim 

šiandien mus stebiu f 
kančių šauksmas^ 
gųjų valstybių 
ba, tai žinokime, teiti°i
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Nedarbo apdrauda
Praeitą savaitę 

Hampshire valstybė 
nedarbo apdraudos
sukaktį. Nedarbo apdraudos 
fondas, kaip pranešama, ten 
tvirtai laikosi. Šiemet fon
das bedarbiams išmokėjo 
2,461,734 dol. ir šiuo metu 
kasoje turi per 4 mil. dol. 
Nedarbo apdraudos įstaty- 

,mas šiuo metu New Hamp
shire valstybės ribose palie
čia 3,242 tarnautojus ir 125,- 
000 darbininkų.

Nauji laivai

Laivyno vadovybė užsakė 
pastatyti 3 naujus karo lai
vus, kurių kiekvienas bus po 
35 tūkst. tonų; jie kaštuos 
apie 150 mil. dol. Du laivai 
bus statomi privatinių ben
drovių, o vienas valdžios 
dirbtuvėse, šiuo metu stato
mi nauji keli laivai Phila- 
delphijoje ir New Yorke.

Kviečia italus grįžti

Italijos vyriausybė išleido 
atsišaukimą į Europos ir 
Azijos valstybėse gyvenan
čius italus, kviesdama juos 
grįžti į Italiją ir ten iš nau
jo apsigyventi; Italijos vy
riausybė nurodo, kad ita
lams verčiau vykti į Italijos 
kolonijas Afrikoje, negu gy
venti užsienyje. Kai kur šis 
atsišaukimas aiškintas, kaip 
skiriamas visiems užsienyje 
gyvenantiems italams, bet 
jau pranešta, kad jis netai
komas Amerikos kontinente 
gyvenantiems italams.

Karo orlaivio nelaimė

Didelis bombanešis nukri
to Georgia miškuose; 7 la
kūnai užmušti; aštuntas or
laivio narys sunkiai sužeis
tas. Orlaivis lėkė iš New 
Yorko į Alabamą.

Šalina komunistus

Automobilių darbininkų 
unijos vadovybė anksčiau 
buvo pašalinusi
unijos vadovybę, kaip komu
nistinę. Prieš tai buvo už- 

! protestuota ir reikalas sprę- 
‘ sti pavestas iš naujo. Dabar 
j vėl nutarta panaikinti Det
roito skyriaus tarybą, kaip 
! esančią komunistinėje įtako
je. Tokį nutarimą pasiūlė 
' vadinamas taikos komite
tas, kurio nariais buvo ir 

CIO deleguoti asmenys.

[Gaisras Barcelonoje

j Barcelonos ginklų dirbtu
vėse praeitos savaitės gale 
įvyko milžiniškas sprogi
mas, kurs palaidojo apie 400 

[žmonių gyvybes.
dar neišaiškinta, 
ma, kad nelaimė 

Į vieno darbininko 
Įmo. Yra nuomonių, kad tai 
[galėjo būti ir sukilėlių šali- 
[ ninku darbas.

Nuskendo ligonys
i Lapkr. 19 d. netoli Wilkes 
[Barre, Pa., įvyko skaudi au- 
Itomobiliaus nelaimė; invali
dų vaikų ligoninės šoferis 
[vežė 9 ligotus vaikus į klini- 
fką; automobiliui paslydus, 
[jis nukrito į anglių kasyklų 
[išraustą stambią skylę ir 
[visi važiavusieji nuskendo, 

purpus gaisras
I Šanhajaus apylinkėje siau
tė 5 dienų gaisras, kurio 
liepsnose žuvo per 200 kinų. 
Baisras visai sunaikino Hu- 
|ano provincijos centrą, kū
pame anksčiau gyveno apie 
p),000 žmonių. Gaisro pa
liesta vieta japonų dar ne- 
pžgrobta, todėl jos skaudžiu 
likimu rūpinasi Kinijos vy
riausybė.

Ukrainiečių atsišaukimas

Lenkijos ukrainiečių grai
kų katalikų metropolitas 
Andrius Šeptickis drauge su 
20 įžymių ukrainiečių vadų 
išleido bendrą atsišauki
mą, kuriame protestuojama 
prieš lenkų žiaurumus ryti
nėje Galicijoje. Atsišaukime 
nurodoma lenkų daromos 
ukrainiečiams skriaudos: pa 
žeminimas vaikų ir moterų, 
jaunų ukrainiečių suėmimai 
ir t.t. Tą atsišaukimą pasi
rašė ir 3 vyskupai.

Karalių kelionės

Šiomis dienomis Anglijoje 
viešėjo Rumunijos karalius 
su savo sūnum, o grįždami 
sustojo Prancūzijoje. Belgi
jos karalius šią savaitę lan
kosi pas Olandijos karalie
nę. Norvegijos karalius bu
vo Anglijoje, kur sirgo jo 
žmona, dabartinio Anglijos 
karaliaus tikra teta; ji stai
ga, po pavykusios vidurių 
operacijos, mirė ir šią savai
tę laidojama Norvegijoje.

Prezidentas ilsisi
Prezidentas Roosevelt iš

vyko dviejų savaičių poilsio 
į Warm Springs, Georgia; 
čia jis pasiruoš ateinančiai 
kongreso sesijai, kuriai jis 
nori pareikšti kelis naujų į- 
statymų projektų pasiūly
mus.

Nauja palaimintoji

Lapkričio 20 d. šv. Petro 
katedroje iškilmingomis ap
eigomis palaiminta paskelb
ta Motina Maria Domenica 
Mazzarello, vieno vienuolyno 
įsteigėja. Popiet atsilankė į 
bažnyčią Popiežius ir klūpo
jo kelias minutes prie 
laimintosios paveikslo.

800 mil. viešiesiems 
darbams

Viešųjų darbų (WPA)
ministracija šiais metais 
savo fonde turėjo 924 mili
jonus dolerių, kuriuos 
skyrė kongresas; iš tos 
mos dar nesunaudota 
105 mil. dol. Daugiausia
šalpos gavo New Yorko val
stybė — 74 mil. dol., toliau: 
Pennsylvania — 62 mil., Il
linois — 52 mil., Ohio — 49 
mil. ir t.t.

Į AMERIKOS penkmečiui 
paminėti ruošiamą vakarie
nę, įvyksiančią gruodžio 4 
d., garbės svečiais pakviesti 
vietos ir apylinkės Kunigai, 
Marianapolio kolegijos rek
torius kun. dr. Jonas Navic
kas, DRAUGO redaktorius 
Leonardas Šimutis iš Chica- 
gos, DARBININKO redak
torius Antanas Kneižys iš 
Bostono, GARSO redakto
rius Matas Zujus iš Wilkes 
Barre, LETUVIŲ ŽINIŲ re
daktorius adv. Petras Čes- 
nulis iš Cleveland© ir kele
tas artimesnių AMERIKOS 
bendradarbių iš įvairių ko
lonijų.

Nors bilietai neplatinti 
New Jersey apylinkėse, bet 
tikimasi, kad ir iš ten gra
žus būrys nuoširdžių laikra
ščio bičiulių atsilankys.

JUNGTINES VALSTYBES 
TURES 12,000 KARO 

ORLAIVIŲ

Pa-

ad-

Detroito

Omahos lietuviai su kleb. 
kun. J. Jusevičium priešaky 
suruošė labai gražų Lietu
vos Nepriklausomybės 20 
metų sukaktuvių paminėji
mą lapkričio 6 d. Į paminė
jimą atsilankė Lietuvos 
konsulas P. Daužvardis, 

[Nebraskos gubernatorius 
Cochran, kongresmanas Mc
Laughlin ir daug kitų mies
to ir apskrities valdininkų.

Programą labai gražiai 
išpildė parapijos mokyklos 
seserų kazimieriečių priruo
šti vaikai ir Vyčių kuopos 
šokėjai. Dvi mergaitės kon
sulą ir svečius taip pasvei
kino:

Washington. — Vyriausy
bė galutinai paruošusi pla
nus karinėms jėgoms sustip
rinti. Greitu laiku kongre
sui būsią nurodyta, kad per 
sekančius 2 metus karo or
laivių skaičius turės pasiek
ti 12,000. Karo laivynui ski
riama 3,000 orlaivių, o sau
sumos kariuomenei — 9,000.

Statybos žinovai abejoja, 
ar per taip trumpą laiką bū
tų galima pagaminti tiek 
daug orlaivių, todėl šis skai
čius gali būti kiek ir suma
žintas. Visa tai netrukus pa
aiškės.

SNIEGO SLINKIMAS PA
LAIDOJO 150 ŽMONIŲ

LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS

WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7214 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., Boraugh 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.

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 issued 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. 
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.

Ar liuosuotojo paėmi
mas palieka jumyse 
nemalonu jausmą?

Per stiprus liuosuotojo veikimas yra 
dar blogiau, negu per silpnas. Nes po 
to Jūs Jaučiatės silpnais ir nusibaigu
siais — visiškai suvargintais.

Ex-Lax veikia ’’taip, kaip reikia”. Jis 
nėra nei per švelnus, nei per stiprus. 
Ir kada paimate Ex-Dax, Jis nepalieka 
to nemalonaus jausmo. Jis veikia ly
giai, lengvai, be sukrėtimo Jūsų vidu- 

| rių, be paslbiaurėjimo ar vidurių skau-
NOTICE is hereby given that License No. dėjimo.
CB 138 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. 
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 
FALCONS ALLIANCE, NEST 14 OF 

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

„Mylimas Klebone, Bran
gūs Sveteliai: Kaip miela 
man, Lietuvos dukrelei, pa
kalbėt apie tą mylimą šale
lę, matant čia gerb. poną 
Daužvardį ir žinant, kad jis 
jai taip garbingai atstovau-

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 at 
636 Vanderbilt Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

636 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4555 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control law at 

12976 Quentin Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo A- 
merlkos mėgiamiausias Šeimos viduriu 
lluoeuotojas. Dabar Ils yra Moksliškai 
Pagerintas. Iš tikrųjų dabar Jis yra 
daug geresnis, negu kada nors pirmiau. 
Jis turi GĖRĖSI -------- -------- * —
RIAU ir yra DA 
kada nors buvo.
Lygiai geras Ir valkams, ir suaugusiems

Trmlau.
IA GE- 
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džių tuos 
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Priežastis 
bet mano- 
įvyko dėl 

neatsargu-

Lankėsi Batista
Kubos kariuomenės virši

ninkas pulk. Batista, fakti- 
nasis Kubos valdytojas, pra
eitą savaitę viešėjo Wa
shingtone, New Yorke ir ki
tur. Visur jis maloniai ir pa
lankiai priimtas; visur jis 
užginčino, kad esąs direkto
rius. Prieš 5 metus jis, bū
damas paprastas viršila, į- 
vykdė perversmą, kurs labai 
gerai pasisekė ir Batista iš
kilo į pulkininkus. Nors Ku
boje veikia demokratinė 
santvarka, tačiau ji visai 
priklauso nuo Batistos va
lios; jis populiarus darbinin
kų masėse, nes pravedė daug 
naudingų socialinių refor
mų.

Uždraudė „blaivininkams” 
veikti

Bulgarijos vyriausybė už
darė blaivininkų sąjungą, 
kuri turėjusi apie 50,000 na
rių. Vyriausybė nurodė, kad 
blaivininkų vardu prisiden
gę veikė komunistai, kurių 
didelis skaičius įstojo į blai
vininkus ir skleidė savo pro
pagandą. Bulgarijoje yra 6 
milijonai gyventojų, kurie 
kasmet suvartoja 40 mil. 
galonų vyno, 5,280,000 gal. 
degtinės ir 1,850,000 galonų 
alaus. Kas 300 gyventojų 
tenka viena aludė — saliū- 
nas.

Castries, Vakarų Indija. 
— Lapkričio 22 d. nuo šv. 
Lucijos kalno pašlaičių visu 
staigumu ir smarkumu nu
slinko sniegyno klodai ir už
vertė artimą apylinkę, ku
rios gyventojams neteko pa
bėgti. Manoma, kad žuvusių 
skaičius pasieks per 150. 
Sniego ir ledo gabalai buvo 
tokie aštrūs, kad jie nukirto 
rankas ir kojas nelaimin
goms aukoms.

Nelaimė, manoma, įvyko 
dėl buvusio didelio kelių die
nų lietaus. Metereologijos 
stotis nelaimę pramatė ir į- 
spėjo, kad sniego slinkimas 
gali įvykti lapkričio 22 arba 
23 d. šiuo metu vykdomi 
gelbėjimo ir valymo darbai.

Šv. Lucijos kolonijoje gy
vena apie 69,000 asmenų; 
kolonija yra Anglijos valdo
ma. Jos gyventojai verčiasi 
cukraus nendrių ir bananų 
auginimu.

SKERDYKLŲ DARBININ
KAI STREIKUOJA

ja.
Kaip gera šalelėj gimti

nėj, džiaugsmas meile mus 
gaivina, ją tik prisiminus. 
O džiaugsmas dvigubai di
desnis, kad prieš dvidešimts 
metų nukrito pančiai Lietu
vos. Ir štai galia sava, ta
kais garbės, takais šviesos, 
jau skuba, kopia iš tamsos. 
Tėvynė mūsų laisva. Nu
šviesk jai, Viešpatie, kelius, 
palaimink žygį jos. Laisva 
tauta kilnyn, stipryn ir taip 
prie laimės amžinos. Žydėk, 
žydėk mūs Lietuva, šviesi, 
laiminga ir laisva”.

Svarbusis vakaro kalbėto
jas buvo konsulas Daužvar- 
dis. Jis lietuvių ir anglų 
kalbomis nušvietė Lietuvos 
pažangą, išdėstė jos padėtį, 
santykius su kaimynais ir 
pabrėžė tautos vienybės rei
kalingumą.

Trumpai kalbėjo gub. Co
chran, kongresmanas Mc
Laughlin, šerifas Hopkins, 
kandidatas Gutauskas (Go- 
toski), kun. Jusevičius ir 
keli kiti. Visi džiaugėsi Lie
tuvos nepriklausomybės mi
nėjimu ir linkėjo Lietuvai 
amžinos nepriklausomybės 
ir nuolatinės pažangos.

Kaip vakarienėje, taip ir 
prakalbose dalyvavo beveik 
visa lietuvių kolonija, ir seni 
ir jauni. Svečiams pavalgy
dinti teko daryti kelios pa
kaitos, o programos bei kal
bų metu parap. salės buvo 
kimštinai prikimšta nuo es
trados iki šalygatvio. Vėliau 
atėjusieji nebegalėjo salėn 
įlysti.

Programą vedė nenuils
tantis veikėjas Petručionis.

Po programos sekė šokiai. 
Jie tęsėsi iki vėlumos. Visa 
šventės ceremonija truko a- 
pie aštuonias valandas.

Kaimynas.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4628 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
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.

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 4430 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
43 Hicks Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DANIEL HANA WAY
43 Hicks Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3432 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2287—89 McDonald Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL F. REILLY
2287—89 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

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 
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 the 
premises.

ANDREW WINKLER 
d-b-a—Roland Haus

987 Wyckoff Ave., B’klyn, 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 
2708 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. 
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 Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY KANE
161-3—43rd 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 76 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. 
GB 4438 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
642—92nd " “ ‘ - - --
County of 
premises.

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

642—9 2nd
FREDERICK RIEKE 

Str., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4549 has been issued to the undersigned 
io sell beer at retail under Section 75 o> 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
206 DeKalb Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

ANDREW
206 DeKalb Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SANTORO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby 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. 
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.

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, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4827 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7604—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FREDERICK PRICE
7604 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1198 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the 
631 
lyn, 
the

631

Alcoholic Beverage Control Law at 
Vanderbilt Avenue, Borough of Brook- 
County of Kings, to be consumed 
premises.

MICHAEL DOHERTY 
d-b-a Park View Tavern

Vanderbilt Ave., Brooklyn, N.

on

NOTICE is hereby given that License No. 
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 

Brooklyn, N. Y.431 DeKalb Ave.,

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ! 
Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Lax! Įsidėmėki t teisingą ant dė
žutės užrašą — F-X-L-A-X, Kad 
gautumėt Ex-Lax pasekmes, rei
kalaukit tikrojo Ex-Lax.

10 Ir 25 centų dėžutės yra pas Jūsų 
vaistininką.

NOTICE is 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.

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.

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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7205 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)

4911—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 284 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine 
132A of the Alcoholic 
at 346 Leonard St., 
County of Kings, to 
premises.

CARMINE 
346 Leonard St.,

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

FRANZESE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 901 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 241 Kingston Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

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 

99—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS-AMERIKOS IMPORTO
IR EKSPORTO BENDROVE

Chicago. — CIO unijai 
priklausą skerdyklų darbi
ninkai lapkr. 22 d. paskelbė 
streiką. Unijos vadovybė 
reikalauja priimti į darbą 
tik unijai priklausančius 
darbininkus arba gavus jos 
sutikimą; unijos narių mo
kesčiai turi būti išskaitomi 
iš algos ir perduodami uni
jos kasai. Be to, reikalauja
ma įvesti 40 valandų darbo 
savaitę ir už viršlaikį mokė
ti padidintą atlyginimą.

Skerdyklų vadovybė su
tinka patenkinti unijos rei
kalavimus, kiek jie liečia al
gų dydį ir darbo valandų 
skaičių, bet ji griežtai prie
šinasi įsteigti uždarą įmonę, 
kurios visi darbininkai pri
valėtų priklausyti vienai 
unijai ir jų mokesčiai būtų 
atskaitomi iš algų. Kuo 
streikas baigsis, dar nežinia.

Rusijos jaunų komunistų 
sąjungos leidžiamas laikraš
tis atspausdino straipsnį, 
kuriame puolami sąjungos 
vadai, kaip biurokratai, 
žmonių priešai ir pan. Grei
tai numatoma didelis jaunų 
komunistų sąjungos vadovy
bės „valymas”.

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.

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)

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 būti 
praktikuojąs katalikas. At
sišaukite :

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

) HAVEMĖYEW8-0259y 
yRALPH^khUCI-fC'

FOTOGRAFAS
6 5-23 Grano A v en ų e

MASPETH.N.Y.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

*
660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Ave., i
1 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.

L1



6 AMERIKA

’’Amerikos” Penkmečiui Paminėti

JUBILIEJINĖ VAKARIENĖ
Sekmadienį, Gruodžio - Dec. 4 d., 1938

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 

praleisti laiką šioje vakarienėje. Penkmečiui Paminėti Komitetas nuoširdžiai darbuo
jasi. šaunios šeimininkės stropiai ruošiasi pagaminti skaniausių valgių. Tad visi nuo-1 
širdžiai kviečiami dalyvauti.

Lapkričio 25 d., 1938 m.
.............- -T—T— ŠTAI KAIP

PASKUTINIS
SUSIRINKIMAS

Ateinantį trečiadienį, lap
kričio 30 d., 7:30 vai. vak. 
Apreiškimo par. salėje, į- 
vyksta AMERIKOS penk
mečiui paminėti komiteto 
paskutinis susirinkimas, ku
riame visi bilietų platinto
jai prašomi pranešti, kiek 
kuris bilietų išplatino. Tai 
paskutinė diena, kurią va
karienės šeimininkės turi 
žinoti, kokiam skaičiui as
menų ruošti valgius. Visi bi
lietų platintojai maloniai 
prašomi aplankyti visus sa
vo pažįstamus iki tos die
nos ir pasiūlyti jiems vaka
rienės bilietų.

Visi komiteto nariai bus 
laukiami trečiadienį, lapkri
čio 30 d., Apreiškimo par. 
salėje, šiame susirinkime 
galutinai aptarsime ir pa
tvirtinsime planus, kaip ge
riausiai praleisti AMERI
KOS penkmečiui paminėti 
ruošiamą vakarienę.

MASPETHO ŽINIOS

— Lapkr. 27 d. Stebuklin
go Medaliko Pan. Švč. šven
tė, kuriai paminėti bus spe
cialios pamaldos 7 ir 8 vai. 
vakare.

— Petro šlapiko dukrelė 
Marilyna Pranciška pakrik
štyta lapkr. 20 d. Krikštatė- 
vais buvo Kazys Brusokas 
ir Stella Karalienė.

— Novena prisiruošti Ne
kalto Prasidėjimo Pan. švČ. 
šventei prasidės lapkr. 30 d. 
7:30 vai. vak. Pamokslus 
kiekvieną vakarą sakys kun. 
St. Stonis iš Jersey City.

— Jau ir Maspethe lietu
viai turi komitetą laimėji
mų vakarams, žaidimai pra
sidės gruodžio 6 d. lenkų sa
lėje (Clinton ir Willow Ave. 
kampas) 8 vai. vak. ir bus 
vedami kiekvieną antradie
nio vakarą toj pat vietoj. 
Komitetą sudaro parapijos 
jauni vyrai: W. Rosenber- 
gis (pirmininkas), Kostas 
Litvinas, Eduardas Rosen- 
bergis, Anicetas Kučinskas, 
M. Garcia, Ant. Aleksunas, 
Povylas ir Vincas Navickai, 
Pranas Tauras, Antanas Vi-

sminas, Mykolas Sinkevi- tei ir Vincui Paulauskui, 
čius, Kazys Augustinas, Vestuvių banketas įvyko 
Zigmas Levandauskas ir k. Susivienijimo salėje, kur da- 
Pelnas — parapijos statybos lyvavo per 200 svečių.
fondui.

nurodė, kad Rytų Europoje 
negalės būti taikos, jei Len
kija ir toliau laikys vergijo
je 7 milijonus ukrainiečių. 
Jis papasakojo apie spalių 
mėnesį Lenkijoje įvykusius 
prieš ukrainiečius nukreip
tus žiaurius žygius.

Ukrainiečių tautinio judė
jimo tikslas, sakė Myšuha, 
yra laimėti nepriklausomy
bę 45 milijonams ukrainie
čių, kurie dabar vergauja 
Lenkijoje, Sovietų Rusijoje 
ir Rumunijoje.

Kitų kalbėtojų skaičiuje 
buvo Eug. Lachowich, V. 
Dušnik ir kiti. Panašūs pro
testo susirinkimai ir demon
stracijos buvo ir kituose 
miestuose, kur tik ukrainie
čių gausingiau gyvenama.

lies svarbius klausimus, 
pav., komunizmą, fašizmą, 
nacizmą, Lietuvos tarptauti
nę padėtį ir t.t. Prakalbos į- 
vyks Kasmočių salėje. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Vyčių kuopos šokiai pra
ėjo labai sėkmingai. Atsilan
kė svečių vyčių iš Brookly
no, Elizabetho ir Bayonnės 
kuopų. Iš Brooklyno atvyko 
net 25. Visiems jiems dide
lis ačiū.

Vyčių kuopa savo nariui 
Jonui Masiuliui, pradėju
siam teatro darbą, linki ge
riausio pasisekimo. Jis dirba 
teatre kaip šokėjas. Dabar 
jis dirba gerai žinomam vei
kale „Boys from Syracuse”.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Šį sekmadienį mūsų para
piją aplankys Brooklyn© 
vyskupas ir suteiks Dirma- 
vonės sakramentą.

Parapijos bažnyčios dažy
mas baigiamas šią savaitę. 
Būtų buvę užbaigta anks
čiau, bet pasirodė, kad baž
nyčioje suolai reikalingi at
naujinimo, tad buvo reika
las juos nuplauti ir nudažy
ti iš naujo.

Mūsų parapijos vyrams 
misijos baigsis ateinantį 
sekmadienį 4 vai. po pietų.

Šį sekmadienį per 9 vai. 
mišias Amžino Rožančiaus 
draugija eis prie Komunijos 
in corpore. Tuo pat laiku eis 
ir Angelo Sargo Vaikų drau
gija.

Šį sekmadienį ryšium su 
Brooklyno vyskupo lanky
mus! 12 vai. mišių nebus.

Pereitą šeštadienį susituo
kė mūsų parapijos šie jau
nuoliai: Antanas Linkus su 
Elena Vasauskaite. Sekma
dienį Juozas Šopis su Ona 
Markauskaite.

Vincas ir Ona Burokai su
silaukė įpėdinio, kuris lapkr. 
16 d. pakrikštytas Edvardu 
Jonu.

Paulius ir Marijona Petri- 
lai irgi susilaukė sūnaus. 
Krikštijo lapkr. 20 d. Jam 
duotas Pauliaus Richardo 
vardas.

PAULAUSKŲ .VESTUVĖS

Lapkr. 20 d. Apreiškimo 
par. bažnyčioje kun. Pakal
nis, asistuojant kun. J. Bal- 
kūnui ir kun. P. Lekešiui, 
suteikė Moterystės sakra
mentą Elenai Sabaliauskai-

Lietuviškas Monopolis
Republic Straight Rye 2% metų senumo, 90 proof

Ši degtine yra tyrų rugių ir pagal Marylando for

mulas ir tradicijas daryta. Kvorta $1.89, pante 97c.

«
Two Naturals, Glenmore, Kentucky, degtinė, 18 mė
nesių senumo, 90 proof. Kvortai $1.45, o 3 kvortos 

už $4.00.

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

Tel. EVergreen 7-2089 Llc- L72

jffisŲ sukaktis,
yįdna telegramą
Teisių nea įspėta.
Darbo entuziastai- 
Ateities žygiai.

Jaunavedžiai plačiai žino
mi, kaip nuoširdūs lietuviai; 
abu pasižymėję bažnytinių 
chorų giesmininkai ir daini
ninkai. Jaunoji buvo veikli 
Apreiškimo par. sodalietė, o 
jaunasis — Maspetho par. 
choristas; jaunojo tėveliai 
labai artimi AMERIKOS bi
čiuliai ; p. J. Paulauskienė 
uoli Maspetho par. draugijų 
veikėja. Jaunųjų garbės pa
merge buvo Al. Pūkenytė, 
pajauniu — P. Kalibatas.

JIE NUOŠIRDŽIAI 
PLATINA

AMERIKOS penkmečiui 
paminėti vakarienės bilietus 
platina visa eilė nuoširdžių 
Bičiulių, kuriems rūpi, kad 
rengiama vakarienė praeitų 
tinkamu pasisekimu. Čia y- 
patingu dėkingumu ir malo
numu tenka paminėti kun.
J. Balkūną, kurs pasiėmė vi
są 100 bilietų ir užtikrino, 
kad jie bus išplatinti Mas
pethe; jam mielai talkinin
kauja Maspetho draugijų 
veikėjai, artimi AMERIKOS 
bičiuliai. Jų vardus gal pa
vyks sužinoti vėliau.

Brooklyne, New Yorke ir 
kitur vakarienės bilietus 
platina šie mūsų Bičiuliai:

M. Brangaitienė, K. Bal
trušaitis, K. Dumblienė, V. 
Zaukus, A. Stankevičius, V. 
Janušonienė, K. Krušinskas,
K. Vilniškis, A. Civinskienė,
O. Baniulienė, J. Šertvytie- 
nė, O. Belevičienė, M. Či- 
žauskienė, U. Mikulskienė,
P. Grigienė, E. Vaitekūnie- 
nė, J. Terebeizienė, O. Stag- 
niūnienė, EI. Matulionytė, 
S. Subatienė, J. Žemaitis, V. 
Daubaras, V. Pūkas.

Tikime, kad jiems pasi
seks visus pasiimtus bilie
tus išplatinti, ko iš širdies 
linkime ir iš anksto reiškia
me jiems dėkingumo žodį.

UKRAINIEČIŲ 
PROTESTAI

Praeitą šeštadienį, lapkr. 
19 d., New Yorko ukrainie
čiai suruošė dideles protesto 
demonstracijas prieš Lenki
ją, kurioje paskutiniu laiku 
padidinta priespauda milijo
nams ukrainiečių. Įspūdinga 
eisena prasidėjo nuo Abing
ton aikštės, žygiavo Eight 
Ave. ir pasibaigė prie senos 
operos namų, kur įvyko pro
testo susirinkimas. Operos 
salėje susirinko per 6,000 
ukrainiečių. Daugiau į sales 
negalėjo įeiti; gatvėse eise
noje dalyvavo apie 20,000 
ukrainiečių, kurių daugelis 
žygiavo tautiškuose kostiu
muose.

Operos susirinkime pa- 
i grindinis kalbėtojas buvo 
i dr. Luke Myšuha, ukrainie
čių Svoboda dienraščio re
daktorius, tik ką sugrįžęs iš 
Europos, kur jam buvo pa
vesta rūpintis ukrainiečių 
reikalais. Myšuha drąsiai

SUSIRINKIMAS

Piliečių klubo biznio sky
riaus trečio kvartalo susi
rinkimas kviečiamas lapkri
čio 25 d. savam name, 280 
Union Avė., Brooklyne, 8 
vai. vak.

F. Vaitukaitis.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
APSKRIČIAI

Gruodžio 4 d. greatneckie- 
čių grupė ruošiasi vykti į 
Brooklyną dalyvauti AME
RIKOS penkmečio sukak
ties minėjimo vakarienėje. 
Norintieji prašomi kreiptis 
pas A. Vasiliauską, bus ga
lima susitarti dėl bendros 
kelionės.

Visi kviečiami skaityti ir 
platinti AMERIKĄ, kuri 
praneša ir mūsų įvairios 
veiklos žinias. Vietinis.

taip apdaužė, kad tas atsi
dūrė ligoninėje. Belvedero 
laukia teismas.

Nuo šiol Nassau apskri
ties policija turės teisės 
bausti automobilių savinin
kus už laikymą gatvėse sa
vo automobilių. Iki šiol bu
vo traukiami teisman, bet 
dabar policijos stotyse bus 
baudžiami.

Brooklyno policijos virši
ninkai prašo, kad jiems pri
rengtų 4000 policininkų dau
giau, nei dabar turi.

dos laišką, kuriame sveiki
na visus savo bičiulius ir 

| Amerikos skaitytojus. Dai- 
;lyda drauge su žmona lai
mingai nuvyko į Lietuvą ir 
apsigyveno Marijampolėje. 
Dailydai gyvenimu Lietuvo
je labai patenkinti ir visus 
lietuvius amerikiečius ragi
na aplankyti Tėvynę.

Queens generalinėje ligo
ninėje šiemet du sykius dau
giau žmonių gimė, nei mirė.

NEVĖLUOKITE SU SIUN
TINIAIS Į LIETUVĄ

minime sa- 

^^skaitytojai 

įrišami tat- 
itnipsniil gales

^irtotasįygaaej“; 
išleista Al®® ®

į gruodžio H
S skiltis šiandie turėtų 
$ visai kitaip parašyta, 
jji ji dabar bus rašoma, 
i® turinį visiškai pakeitė 
iįii trumpa telegrama iš 
Otavos. Šiuos žodžius ra- 
įjčio visą džiaugsmą ry- 
į, H AMERIKOS penk- 
ječio sukakties minėjimu 
gdė ta telegrama, prane- 
$ oficialiai, kad Lietuvoje 
^taryta Vilniaus Vadavimo

Moterų S-gos New York ir 
New Jersey apskrities meti
nis suvažiavimas įvyks lap
kričio 27 d. 16 St. ir Wood 
Ave., Linden, N. J. Pradžia 
2 vai. popiet.

Visos kuopos prašomos 
ruoštis šiame suvažiavime 
dalyvauti. Posėdžiams užsi
baigus, Lindeno 53 kuopa 
minės savo gyvavimo 20 me
tų sukaktį.

Prašau atsiųsti ko dau
giausia atstovių ir viešnių. 
Atstovės prašomos nevėluo
ti, nes posėdį pradėsime lai
ku.

S. Subatienė, 
Apskr. pirmininkė.

GREAT NECK, L. I.

Jau visi vietos ir kaimyni
nių apylinkių lietuviai žino, 
kad gruodžio 3 d., šeštadie
nį, įvyks svarbios prakal
bos. Kalbėti pakviesti kun. 
Jonas Balkūnas ir Amerikos 
redaktorius Juozas Laučka. 
Kalbėtojai savo kalbose pa

ĮVAIRIOS ŽINIOS

1939 metų pradžioje pra
sideda Long Island geležin
kelio tiltų statymas ir ap
saugojimas nuo nelaimių, 
kurios dažnai pasitaiko 
žmonėms einant skersai ge
ležinkelį'. Tam reikalui pa
skirta 57 mil. dolerių.

Atlantic Avė. Brooklyne 
geležinkelis bus įleistas po
žemy. Darbas apims visą 
Long Islandą.

Robert Weir, WPA. darbi
ninkas, sumanė pasipinigau
ti. Jis turėjo darbą vienoje 
krautuvėje ir gavo darbą 
taipgi WPA. Susektas, pa
trauktas teisman ir už tai 
gavo 90 dienų po „darbo” 
pailsėti.

Bronxe italas Belvedera 
nenorėjo, kad jo parduoda
mas salotas pirkėjai drasky
tų ir verstų ieškant geres
nių. Jo vaikai vieną italą

52-ras Metinis BALIUS 52-ras Metinis 

Rengia ŠV. JURGIO DRAUGYSTĖ
Įvyks šeštadienį

Lapkričio - Nov. 26 d., 1938
GRAND PARADISE BALLROOM

318 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Prasidės 6:30 Vai. Vakare. Įžanga 40c

Gerbiamoji Brooklyno ir Apylinkės Lietuvių Visuome
ne! Jau žinote, kad Šv. Jurgio Draugystės parengimai vi
suomet būna skaitlingi ir linksmus. Tad ir šis balius bus 
linksmas ir įspūdingas visiems.

NES JIS BUS IŠ EILĖS 52-RAS BALIUS
KARAKTINO ORKESTRAS gros lietuviškiems šokiams 
KAIZOS ORKESTRAS gros amerikoniškiems šokiams

IRU - EMBER COAl COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: E Ve r green 7-1661

Wallabout Market, Brook
lyne, suareštuoti 4 airiai, 
kurie rinko po 25 c. nuo 
kiekvieno ūkininko vežimo, 
neva jų vežimų apsaugai. 
Dabar jų laukia daug „sau
gesnė” vieta.

SVEIKINIMAI IŠ 
LIETUVOS

Redakcija gavo buvusio 
Angelų Karalienės par. šv. 
Vardo dr-jos pirm. V. Daily-

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

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK

161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9299

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS: 
1—3 P. P. 
6—8 vak. 
Ir pagal sutarti

Tel.: MAnsfleld 6-8787

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS:
9—13 ryte
1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel.: EVergreen 7-9100

! Tel. STagg 2-7177 į
■

Į ALFRED J. WENTZ Į
! (VENCIUS)
1 ADVOKATAS įI j
1 219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y. j
j (Williamsburgh Bridge Plaza) i

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS SALINS KAS) 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Graži, modemiška Šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kambariai duodama 

nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos

84-02 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.
(Prie FOREST PARKWAY)

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 HetuviSką duoną, kelksus 

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 — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALUS iš geriausių 

bravorų Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

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

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS 
UNDERTAKER AND EMBALMER 

REAL ESTATE — GENERAL INSURANCE

54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.

Uždarytos sąjungos įstei 
gėjas kan. F. Kemėšis mūši 
jfaščiui (rugsėjo 16 c 
j.) specialiai rašytam 
straipsnyje teisingai nurodi 
ijd lenkai „darniam dviej 
Sity sugyvenimui” numat 
A dvi kliūtis - Lietuve 
tonstitucijoj punktą, ske 
jjaiitį Vilnių Lietuvos sost 
k ir Vilniaus Vadavimo si 
jungą. Tada kan. Kemėš 
tirodė, kad rudenį galiu 
tikėtis antro lenkų ultim; 
too Vilniaus Vadavimo S; 
jungos reikalu.

Faktas jau įvyko, šių 
laiku būtų lengva paleisi 
iambių frazių Lietuvos vj 
liansybės adresu. Bet neri 
audine, kad dMhės 
sąlygose Lietuvoj padėt 
panaši j namą, turintį stt 
bes sienas, o į tolų nan 
tik vaikai gali svaidyti a 
senis.

Negalime kelti jokių ab 
jonių: lietuvių Tauta neat! 
žadėjo savo teisių į amžii 
istorinę sostinę VILNĮ 
lietuviai amerikiečiai neg 
Ii ramiai užmiršti mūsų ta 
tai lenkų padarytos skria 
dos ir gėdos.

Mūsų gyvenimo sąlyg 
pa visai kitokios, nei Li 
tas, Mums kol kas lenk 
išgali reikšti jokių ultim 
tonų, Vilniaus atvadavai 
Has turės būti tęsiam 
ūr labiau padidintomis j 
jėgomis, iki Uetuva pasie 
bvo tikslų laimėjimo 
garbingo susitarimo. ] 
inkai neva laimės tik si 
įėjusių palankių aplinky 
i smurto jėgos dėka, lie 
iiai amerikiečiai nega 
loti ramūs šiuo atžvilgiu 

Gruodžio 15 d. Pittsbu 
įvyks K Federacij( 

darybos suvažiavimas, kui 
toės tarti savo autoriteti 
R žodį- Jis turės kreip 
toų lietuvių amerikiečių d 
M naujesne Vilniaus vi 
tomo kryptimi. To m 
žibame. To mes tikime.

Grįžtant prie mūsų lai 
$io sukakties, nedaug 
Plima pasakyti šiuo n 

ftotu. Dabartinis laikraši 
tobas sveikina pirmuos! 

pašeio steigėjus, jo p 
Uosius darbininkus, tiki 
Rastus, kurie drįso si 
tos ekonominių vargiu 
ta laikais išeiti į liet 
toro darbo dirvoną su 1 
Tbiniu žygiu.
tek šiuos žodžius raši 

žinoma, laikraščio st
fe 'Š&ty&į ,J


