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Įjungęs reikšmę ir tik- 
ries 8 metus ji buvo 
la įsteigti ir, pagu
lk dabar įsteigi 

dvasios vadas kmt 
ešis pareiškė esąs la- 
tenkintas, kad elmi 
rinko dvasios vadu ir 
ėjo bendradarbiu 
erstatyti visi clm 
• sąjungos valdyba

ms grojo JonoNi 
Fakties Pelėdų orka- 
unuolių veidų šypse-

irie neatsilankė, tt 
lieka.

V. Rokus,

ŠINIS JUBILIEJŲ

ąjungiečių kuopos m- 
Nile ir jos vyras M 
Overzotas minėjo b 
j gyvenimo 50 metą 
į. Kuopa įteikė gn< 
/aną ir palinkėjo 
, Overzotai dėkoja ty

Barbarai nenyksta. Nerei
kia jų ieškoti, vartant seno
vės ar viduramžių istorijos 
veikalų lapus. Jie daug kur 
šiandie matomi. Tik perskai
tykime vėliausius praneši
mus iš Klaipėdos. Lietuvis 
darbininkas nužudytas tik 
todėl, kad nepasisveikino 
naciškai. Kiti du sunkiai su
žeisti. Lietuviškų įstaigų 
langai daužomi. Iš lietuvių 
balsavimo teisės atimamos, 
o Vokietijos spauda rašo, 
kad Klaipėdos krašte terori
zuojami vokiečiai. Štai šio 
amžiaus „civilizacijos” liudi
jimas!

Turint dėmesyje tokius 
veiksmus, lengva suprasti, 
kokių davinių galima lauk
ti gruodžio 11 d. Klaipėdos 
seimelio rinkimuose. Mūsų 
korespondentas iš ten pra
neša, kad lietuviai galį susi
laukti ir labai skaudaus 
smūgio. Tačiau mūsų tauta 
atlaikė ir didesnius smū
gius, tad turės atlaikyti ir 
šį, jei jis bus.
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Taigi, daugiau negu ne
malonios žinios iš Klaipėdos. 
Negeresnės ir iš Vilniaus 
vadavimo fronto. Uždarytų
jų Vilniaus Vadavimo Są
jungos ir Vilniaus Geležinio 
Fondo buvusios vadovybės 

j lietuviams amerikiečiams 
atsiųstoje telegramoje tra
giškai pažymi, kad lietu
viams amerikiečiams dabar 
tenka tęsti garbingą Vil
niaus vadavimo darbą visos 

I tautos vardu.■p
Ši nauja telegrama yra vi- 

I soą tautos tpjpūjgas^šanksį- 
mas, kurs turės surasti ati
tinkamą atsakymą. Kadangi 
tik apgailestavimais nieko 
nenuveiksime, todėl šiuo me
tu susilaikysime nuo toli
mesnių pastabų ir lauksime 
išeivijos atsakingų įstaigų 
žodžio, kurs turės būti auto
ritetingas ir visus lietuvius 

i Įpareigojąs.

Vilniaus Vadavimas Išeivijos Rankose
New York. — Vilniaus 

Vadavimo Sąjungos ir Vil
niaus Geležinio Fondo buvę 
centro komitetai gruodžio 7 
d. iš Kauno atsiuntė tokią 
telegramą:

Vilniaus Vadavimo Sąjun
ga ir Vilniaus Geležinis Fon
das uždaryti, bet lietuvių 
tauta neišsižada 
Jūs, gyvendami 
sąlygose, dirbkite 
sos tautos vardu
Vilniaus vadavimo darbą.

LENKIJOS ATSTOVO LIE
TUVOJE PAREIŠKIMAI

Brooklyn, N. I 
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4 jie valgo titrą Lietam, 
letuvlfiką duoną, Mitui 
ems potyllanu 
ne.

Brooklyn, N. Y

Nauja Lietuvos vyriausy
bė, atvirai pasisakysime, at
rodo džiuginančiu reiškiniu. 
Įtraukimas į jos sąstatą 
aukštos kultūros asmenų, 
kaip Balučio, Urbšio, Mus
teikio ir Gudauskio, gali at
likti lemiantį vaidmenį, kad 
Lietuvos vidaus politinės 
padėties stambūs įtempimai 
sušvelnėtų ir valstybė atsi
durtų jaukesnėse sąlygose. 
Naujo sąstato vyriausybė, 
jei tik turės laisvas rankas, 
galės aiškiai pasukti vals
tybės vairą reikalingos tole
rancijos kryptimi visų vals
tybei ištikimų gyventojų su- 
sigrupavimų atžvilgiu.
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j INSURANCE
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Į vokiečių propagandą, 
kad Klaipėdos kraštas esąs 
vokiškas, geriausia atsakyti 
pačių vokiečių statistikos 
daviniais. Sena Prūsijos val
dinė statistika rodė, kad dar 
1910 m. Klaipėdos gyvento
jų 56 nuošimčius sudarė lie
tuviai, o 1837 m. — 74 nuo
šimčius. Taip viešai skelbė 
oficialūs vokiečių šaltiniai. 
Jau ir šie oficialūs daviniai 
aiškiai rodo, kad Klaipėdos 
kraštas lietuviškas. Bet su 
tais daviniais vokiečiai šian
die nesiskaito. Jie naudoja 
įvairiausias priemones, kad 
tik pažalotų Klaipėdos kra
što lietuviškumo charakterį.

VOKIETIJA IR PRANCŪ
ZIJA PASIRAŠĖ TAIKOS 

PAREIŠKIMĄ Klaipėdoje Žudomi Lietuviai

Vilniaus. 
kitokiose 
toliau vi- 
garbingą

Kaunas. — Šiomis dieno
mis Lenkijos atstovas p. 
Charwat spaudai pareiškė, 
kad Lenkijos vyriausybė no
ri pasirašyti abi valstybes 
patenkinantį prekybinį susi
tarimą. Be to, jis pareiškė, 
kad leidimas Vilniuje orga
nizuoti Lietuvių Mokslo 
draugiją esąs susidarančios 
atmosferos simbolis.

IŠ TĖVŲ ŽEMES
teismas 
(žydus) 

nubaudė

patikimų šaltinių 
kad lenkai leisią 
Lietuvių Mokslo

— Kariuomenės 
du brolius Škliarus 
ir lenką Falkovskį 
po 6 metus kalėjimo už šni
pinėjimą vienos svetimos 
valstybės naudai.

— Iki lapkričio vidurio 
šiemet gėrimui degtinės par
duota už 24 mil. 800 tūkst. 
lt.; pernai per tą laiką par
duota už pustrečio milijono 
litų mažiau.

— Kaune viena uošvė sa
vo nemėgiamam žentui sie
ros rūkštimi išplikino akis,

— Gruodžio 1 d. ministe
ris pirmininkas kun. Miro
nas, atsakydamas seimo 
prezidijumo paklausiman, 
pabrėžė, kad krašto ekono
minė padėtis žymiai pagerė
jusi, kad artimiausiu laiku 
laukiama santykių išlygini
mo su Vatikanu ir tolimes
nių santykių tvarkymosi su 
Lenkija.

— Iš 
patirta, 
veikti
Draugijai kita forma. Nu
matoma, kad greit būsiąs (nuo ko nelaimingasis gali 
atidarytas Draugijos etno
grafinis muziejus.

— Šiemet visoje Lietuvoje 
namų statyba buvo daug di
desnė, nei pernai. Tik į gy
venamų namų statybą įdėta 
apie 34 mil. litų; miestuose 
pastatyta arba baigiama pa
statyti apie 5,590 namų.

PASIŪLYMAI GLAUDES
NIAM BENDRADARBIA

VIMUI TARP VALSTYBIŲ

Paryžius. — Gruodžio 6 
d. Paryžiuje, užsienio reika
lų ministerijos rūmuose, Vo
kietijos ir Prancūzijos už
sienio reikalų ministerial 
pasirašė savo vyriausybių 
vardu taikos pareiškimą, 
kuriame pasakoma, kad abi 
vyriausybės pripažįsta, kad 
taikingi ir geri kaimyniniai 
santykiai tarp abiejų vals
tybių yra vienas svarbiau
sių elementų taikai palaiky
ti. Toliau pareiškime pasa
koma, kad tarp Vokietijos 
ir Prancūzijos nėra jokio 
teritorinio ginčo ir dabarti
nės abiejų valstybių sienos 
pripažįstamos galutinomis. 
Ateityje abi valstybės pasi
žada pasiinformuoti ir tar
tis abi valstybes liečian
čiais klausimais.

Pareiškimas tuojau įsiga
liojo, o jo galios terminas 
neribotas. Vokietijos užsie
nio reikalų ministeris Rib
bentrop Paryžiuje buvo la
bai stropiai policijos ir ka
riuomenės saugomas. Jo su
tikimas visuomenėje būtų 
buvęs šiltesnis, jei ne Itali
jos nedraugiška agitacija 
prieš prancūzų koloniją Tu
nise ir padidėjusios demon
stracijos už atgavimą Nicos.

AGITACIJOJ DALYVAU
JA IR VOKIETIJOS 

TARNAUTOJAI

Klaipėda. — Priešrinki
minėje vokietininkų Kultur- 
vebando agitacijoje dalyvau
ja ir Vokietijos generalinio 
konsulato oficialūs asmenys. 
Toks viešas svetimos valsty
bės pareigūnų dalyvavimas 
neįprastas reiškinys ir vi
siškai priešingas tarptauti
niams papročiams.

MIRĖ REŽISIERIUS 
K. GLINSKIS

d.Kaunas. — Gruodžio 3 
čia mirė Valstybės teatro 
dramos režisierius Konstan
tinas Glinskis. Dar prieška
riniais laikais jis veikė lie
tuvių dramatiniuose rate
liuose ir buvo vienas pirmų
jų valstybinio teatro dra
mos kūrėjų.

GINKLAVIMOSI REIKA- 
LAMS ANGLIJA UŽ

TRAUKS PASKOLĄ

LANKOSI UŽSIENYJE

VOKIETIJOS SPAUDA 
DAŽNIAU RAŠO APIE 

KLAIPĖDĄ

Washington, D. C. — Pre
zidentas Roosevelt buvo su
daręs specialų komitetą, ku
riam pavedė ištirti sąlygas 
ir pareikšti savo siūlymus, 
kokių priemonių imtis glau
desniam bendradarbiavimui 
tarp Amerikos kontinento 
respublikų sudaryti. Ko
mitetas darbą jau atliko ir 
šios savaitės pradžioje įtei
kė prezidentui savo praneši
mą, kuriame nurodyta siūlo
ma bendradarbiavimo pro
grama.

Komiteto pasiūlytoji pro
grama nurodo bendradar
biavimo galimumus mokslo, 
auklėjimo, sveikatos, kelių 
statybos ir kitose srityse. 
Jungtinėms Valstybėms, 
vykdant šią programą, ki
tais metais tai kaštuotų 998 
tūkst. dolerių. Visą pasiūly
tą programą su savo pasta
bomis ir nurodymais prezi
dentas perduos Kongresui.

sei-

Kaunas. — šiomis dieno
mis telegramų agentūros 
Eltos direktdrius Pranas 
Dailidė lankosi Varšuvoje', 
kur tariasi dėl pasikeitimo 
žiniomis. Maisto bendrovės 
pirm. Tallat-Kelpša yra išva
žiavęs į Maskvą ekonominių 
derybų reikalu.

Londonas. — Anglijos at
stovų rūmuose iždo ministe
rs pareiškė, kad didesnio 
ginklavimosi reikalams An
glijos vyriausybė bus pri
versta užtraukti paskolą. 
Šiuo metu paskolos dydis 
dar nežinomas, bet jis ne
bus mažas.

Kitais metais karo aviaci
jos reikalams numatoma iš
leisti nemažiau kaip 200 mi
lijonų svarų sterlingų, o šie
met išleista apie 125 mil. 
Be to, milžiniškos pinigų su
mos bus išleistos civilinių 
gyventojų apsaugos reika
lams.

Berlynas. — New York 
Times nuolatinis korespon
dentas Tolišius savo naujau
siame pranešime nurodo, 
kad Vokietijos nacių kon
troliuojama spauda vis daž
niau ir daugiau rašo apie 
Klaipėdą. Jų spaudoje da
bar dažnai minimi du var
dai — Klaipėda ir Ukraina.

Kaip praneša Tolišius, 
Klaipėdos reikalu nacių 
spauda vartoja tokias pat 
priemones, kaip Sudetų „va
davimo” laikais. Jų spauda 
rašo, kaip „garbingai” Klai
pėdos vokiečiai priima na
cių ideologiją, kaip jie orga
nizuojasi jai apsaugoti ir 
kaip jie kelia reikalavimus 
už „išlaisvinimą” už veikian
čio statuto ribų. Iš kitos 
pusės spauda gausėja pra
nešimais, kaip lietuviai „te
rorizuoja” Klaipėdos vokie
čius.

Ukrainos klausimu nacių 
spauda darosi drąsesnė ir 
jau primena, kad ukrainie
čiai turi 45 milijonus žmo 
nių, dabar padalintų tarp 
Sovietų Rusijos, Lenkijos ir 
Čeko-Slovakijos.

Klaipėda. — Associated 
Press pranešimu, gruodžio 
6 d. Klaipėdoje būrys vokie
tininkų mirtinai užmušė 
vieną lietuvį darbininką, at
sisakiusį pasisveikinti na
ciškai. Klaipėdos policija 
nekreipusi dėmesio, nors už
pulto darbininko darbdavis 
ir šaukėsi pagalbos.

Tų pačių šaltinių praneši
mu, dėl šio įvykio nebūsią 
jokių politinių pasėkų, nes 
Klaipėdoje lietuviai dabar 
pasidarę bejėgiai, ypač kad 
paskutiniu laiku Klaipėda 
visai „sunacinta”.

Patikrinus šį pranešimą, 
teko sužinoti, kad tikrai su- 
fanatizėję vokiečiai mirtinai 
sužalojo Priekulėje lietuvį 
darbininką Jonušį, kurs 
gruodžio 5 d. mirė. Juknai
čiuose vokietininkai sunkiai 
sužalojo du pašto darbinin
kus, sužalodami jiems gal
vas. Be to, gruodžio 5 d. vo
kietininkai išdaužė Vytauto 
Didžiojo gimnazijos langus.

RUOŠIASI EUROPOS 
KREPŠINIO RUNGTYNĖM

i-

ANGLIJA DUOS PASKO
LĄ KINIJAI?

apylink. Amerikos Bičiuliai 
tikrai parodė, kad Amerika 
jiems brangus ir reikalin
gas laikraštis. Visa tai A- 
merikos vadovybę labai 
džiugina. Su tikru pasiten
kinimu pažymime, kad esa
me labai dėkingi visiems 
laikraščiams, vienaip ar ki
taip paminėjusiems ar prisi
minusiems Amerikos sukak
tį. Toks pat mūsų dėkingu
mas plaukia visiems mūsų 
Bičiuliams, 
savo

Ką kiti laikraščiai rašė 
apie Ameriką, ryšium su 
praėjusia sukaktimi, malo
nūs skaitytojai ras trečia-

pareiškusiems 
sveikinimus.

Mūsų penkmečio sukak
ties minėjimas praėjo, prisi- 
pažinsime, nelauktu pasise
kimu. Vietiniai ir tolimesnių me puslapyje.

netekti regėjimo.
— Varėnai pagražinti vy

riausybė paskyrė 25,000 litų. 
Manoma, kad bus pagražin
tas ir Vievis; mat, tai sto
tys, pro kurias dabar praei
na Kauno Vilniaus trauki
niai.

— Kaune numatoma var
žyti naujų fabrikų steigimą, 
nes šiuo metu daug Klaipė
dos žydų su savo įmonėmis 
nori keltis į Kauną, o kitose 
vietose fabrikų stinga.

— Šiomis dienomis
mas priėmė aukštosios karo 
mokyklos įstatymą.

— Neseniai praėjusiuose 
ligonių kasų rinkimuose 
Kaune ir kitur dalyvavo la
bai mažas rinkikų nuošim
tis; Kaune balsavo tik 3 
nuošimčiai. Po šių rinkimų 
daromos išvados, kad reikės 
keisti rinkimų įstatymą, 
kurs nepakankamai užtikri
na ligonių kasose apdraus
tiems susirūpinimą savo rei
kalais.

— Surinktos žinios rodo, 
kad Lietuvoje yra 2,124 ma
lūnai" kurių 899 vėjiniai, 
569 vandens, 330 motoriniai, 
18 elektrinių, 214 garinių ir 
94 mišrūs.

— Neseniai mirė dr. J. 
Leimono tėvas; dr. Leimo- 
nas 1936 m. lankėsi Jungti
nėse Amerikos Valstybėse, 
viešėdamas pas L. Vyčius. 
Jis yra Pavasarininkų fede
racijos vyr. vadas, Katalikų 
Veikimo Centro direktorius, 
Ginkluotoms Krašto Pajė
goms remti s-gos centro val
dybos vicepirm. ir daugelio 
kitų organizacijų veikėjas.

— Laikraščių pranešimu, 
Lietuvos banko valdytojas 
Tūbelis nupirkęs prie Prie
nų Gustaičio pavyzdinį ūkį, 
sumokėdamas po 2000 litų 
už hektarą.

— Klaipėdos autonominės 
policijos daboklėje pasikorė 
gydytojas Bergeris; jis bu
vo suimtas, kaip įtartas 
abortų daryme. Palaidotas 
Kauno žydų kapuose.

— Seimas priėmė nuken- 
tėjusiems nuo nelaimingų 
atsitikimų žemės ūkiuose 
dirbantiems aprūpinti įsta
tymą.

Pasikeitimai Lietuvos Vyriausybėje
Kaunas. — Perrinkus Val

stybės Prezidentą, esamu 
papročiu atsistatydino ir 
vyriausybė. Naują vyriausy
bę sudaryti Valstybės Pre
zidentas pavedė ligšioliniam 
ministerių tarybos pirminin
kui, kun. Vladui Mironui. 
Gruodžio 5 d. Valstybės Pre
zidentas patvirtino naujo
sios vyriausybės sąstatą, 
kurį sudaro: ministerių ta
rybos pirmininkas — kun. 
VI. Mironas, užsienių reika
lų ministeris — Juozas Urb
šys, krašto apsaugos minis
teris — brig, generolas Ka
zys Musteikis, vidaus reika
lų ministeris — ats. pulk. 
Silvestras Leonas, teisingu
mo — Jonas Gudauskis, fi
nansų — Julius Indrišiūnas, 
žemės ūkio — Juozas Skais
giris, švietimo — prof. Juo
zas Tonkūnas, susisiekimo 
— inž. Germanas.

Šioje vyriausybėje 
penki nauji asmenys,
zas Urbšys iki šiol buvo už
sienių reikalų viceministc- 
riu, o prieš tai — Lietuvos 
pasiuntiniu Latvijai. Brig, 
gen. Kazys Musteikis iki 
šiol buvo Karo Mokyklos 
viršininku. Jis yra baigęs 
užsienyje generalinio štabo 
akademiją. Jonas Gudauskis 
iki šiol buvo Apeliacinių Rū
mų (Aukštojo Teismo) pir
mininkas, o prieš tai Pane
vėžio Apygardos Teismo na
rys. Juozas Skaisgiris buvo j 
žemės ūkio ’..................

Į o prieš tai — tos pat minis- gos lietuvių tautos nariais.

terijos miškų departamento 
direktorius. Susisiekimo mi
nisteris Germanas buvo 
švietimo ministerijos amatų 
mokyklų departamento di
rektorium, o prieš tai — Pa
nevėžio apskrities inžinie
rium.

Be įvykusių permainų, 
bus paskirtas ministerio pir
mininko pavaduotojas, ku
riuo numatytas gerai Ame
rikoje žinomas, dabartinis 
pasiuntinys Didžiajai Brita
nijai, Bronius Balutis.

Londonas. -4- Anglijos vy
riausybė svarsto galimumą 
suteikti Kinijai paskolą, lei
džiant jai pirkti įvairių pre
kių skolon. Apie tai vyriau
sybės atstovas pranešė lor
dų rūmuose. Ten pat pa
reikštas nepasitenkinimas 
dėl japonų paskelbto preky
bos suvaržymo svetimoms 
valstybėms užimtoje Kinijos 
dalyje.

Kaunas. — šiomis dieno
mis Kaune pradėta statyti 
būsimas Europos krepšinio 
pirmenybių žaidimams spor
to salė, kurioje tilps per 13,- 
000 žiūrovų. Žaidimus dėl 
Europos pirmenybės globos 
pats Valstybės Prezidentas.

ITALAI REIKALAUJA 
PRANCŪZIJOS 
TERITORIJŲ

d.

ATIDARYTAS PLENTAS 
IR GELEŽINKELIS

ATIDARYTA JUBILIEJI
NĖ MENO PARODA

Kaunas. — Gruodžio 4 d. 
prezidentas A. Smetona ati
darė Lietuvos jubiliejinę 
rinktinių meno kūrinių pa
rodą. Geriausi Lietuvos dai
lininkai išstatė 237 kūrinius, panašiais elgesiais pasiekti.

Roma. — Gruodžio 6
Romoje įvyko triukšmingos 
italų jaunuolių demonstraci
jos, kuriose garsiai šūkauta 
netoli Prancūzijos pasiunti
nybės, reikalaujant. Tuniso. 
Prie pat pasiuntinybės de
monstrantai negalėjo priei
ti, nes juos sulaikė dideli 
policijos būriai. Panašios 
demonstracijos įvyko ir ki
tuose italų miestuose.

Prancūzų spauda atvirai 
reikalauja Italijos vyriausy
bės pasiaiškinti, ko norima

yra
Juo-

Panevėžys. — Dalyvau
jant vyriausybės ir Bažny
čios atstovams, atidaryta 
nauja Panevėžio — Joniškė
lio geležinkelio linija, turin
ti 39 kilometrus ilgio. Ta pa
čia proga atidarytas ir nau
jas Panevėžio — Pumpėnų 
plentas, 21 klm. ilgio.

Vertingiausia Kalėdoms 
Dovana

Užrašyk savo giminėms, artimiems, draugams ir pažįs
tamiems savaitraštį

Amerika

KLAIPĖDOJE UŽDRAUSTI 
IŠPARDAVIMAI

Klaipėda. — Vokietininkų 
sauvaliavimų pasėkoje pa
šlijus ekonominei būklei, 
Direktorija uždraudė visa
me Klaipėdos krašte bet ko
kius išpardavimus.

— Mažosios Lietuvos pa- 
trijarchas Jankus paskelbė 
klaipėdiečiams atsišaukimą, 
kviesdamas lietuvius susi- 

viceministeris, prasti esant senos garbin-

Juk tai tokia dovana, kuri nuolat, kiekvieną savaitę, pri
mins apie nuoširdų jos parūpintoją.

AMERIKA lankys Tamstai artimo asmens ir jo šeimos 
namus, pranešdama svarbiausias žinias iš lietuvių ameri
kiečių gyvenimo, iš Tėvų Žemės, iš viso pasaulio, iš šio 
krašto.

AMERIKA savo straipsniais nurodys šių dienų žmoni
jos kovų, laimėjimų ir pralaimėjimų kryptį.

AMERIKA, išsilaikiusi per 5 metus, žygiuos drąsaus 
tobulėjimo keliu. Ateik jai į paramą. Padidink jos nuola
tinių skaitytojų skaičių.

Išrašyk AMERIKĄ savo giminėms Lietuvoje. Kam' ieš
koti kitokios jiems dovanos Kalėdų šventėms? AMERIKA 
Lietuvoje visada primins giminėms bei draugams apie Ge
radarius.

AMERIKA į Lietuvą metams kaštuoja tik $2.75.
AMERIKA šioje šalyje: metams $2.00, pusmečiui $1.10.
Kalėdų laikas jau čia pat. Paskubėki. Nevėluoki. Tams

tos maloniai laukia
AMERIKA

423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
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BaMus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai ko
respondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlslunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. AVERKA — Vedėjas.

Štai Ko Jie Drįsta Reikalauti!

(Mūsų specialaus korespondento iš Klaipėdos)

Išvyk iš Klaipėdos tik tru-j „Litauisch ferstehe 
pūtį ilgesniam laikui, o at
vykęs jos jau nebepažinsi. 
Ypač ji greit keičiasi seime
lio rinkimų išvakarėse. Slap
ta ir vieša vokiečių agitaci
ja, slapta ir vieša propagan
da ją taip pakeičia, kad at
rodo, lyg tai būtų pasaulinis 
politikos ginčų objektas.

Paprastai visuomet prieš 
seimelio rinkimus vokiečių 
įkarštis išeina iš ribų, bet 
ypač tas įkarštis nežino ri
bų prieš šiuos seimelio rin
kimus. Eik gatve, eik antra, 
trečia ir visur pamatysi, 
kaip vokiečiui prieš vokietį 
iškyla ranka ir jų besišypsą 
veidai visuomet išspaus 
„brangų” žodį — „Heil”. 
Nueik į krautuvę, sakyk 
„gerą dieną”, o krautuvnin- 
kas tau jau atsakys tik „gu- 
ten Tag”. Pabandyk prašyti 
prekės ir gausi atsakymą:

ich
nicht”.

Žinoma neiškentęs pasa
kai jam „geh zum Teufel”, 
nusispiauni ir išeini.

Būtų gera, jei tuo ir baig
tųsi, bet kur tau. Bandyk 
eiti išsiimti sau paso ar kito 
dokumento miesto policijon 
ar direktorijon, su keiksmu 
čia jau neapsieisi, nes vis* 
tiek reikalo neatliksi ir tas 
nieko tau nepadės. Čia jau 
prasideda sunkūs kryžiaus 
keliai kiekvienam lietuviui. 
Jei jie sunkūs buvo visuo
met, tai prieš seimelio rinki
mus jie jau nepakeliami. 
Nors eitum tu ir daug kartų, 
nors kalbėtum jau ir „me- 
melenderiškai”, bet kam ta
vo lietuviška pavardė ir va
dinies tu lietuvis. Jei būsi tu 
„memelenderis” (klaipėdie
tis), būsi palaimintas, o do
kumentus atsiųs tau net į'

nu-

va-i 
ne

Po paskutinio komunistų tarptautinio kongreso, komin- 
terno narys Dimitrovas trumpai ir aiškiai pranešė, kokie 
dabar esą didžiausi komunistų partijos rūpesčiai Jungti
nėse Amerikos Valstybėse, šis jo pranešimas yra dauge
liu atžvilgių labai įdomus ir pamokinantis. Todėl, trum
pai atpasakojęs jo turinį, pasistengsiu iškelti įdomiąsias 
mintis.

Didžiausias Amerikos komunistų rūpestis šiuo metu yra 
prisiauginti susipratusių ir partijos reikalams visiškai at
sidavusių vadų. Bet geri vadai, tai ne grybai! Patys po 
lietaus nepridygsta. Todėl komunistai, nuosekliai galvo
dami, 1937 metų pirmoje pusėje atidarė dvi vadų mokyk
las, metų gale pridėjo trečią, o šiemet atidarė dar trejetą 
naujų. Kominternas, kalbėdamas apie 7 kom. kongresą ir 
minėtas mokyklas, štai ką sako:

„Mums reikia sugebančių vadovauti asmenybių, mums 
reikia vadų, galinčių įvykdyti visus partijos nutarimus ir 
tokiu būdu užtikrinti jai ateityje laimėjimą. Mums šian
dieną ypatingai reikalingi draugai, galį pilnai paimti į sa
vo rankas naujuosius narius, sugebą atlikti visus sunkiuo
sius partijos uždavinius ir padaryti ją tokią drausmingą, 
kad ji iš tiesų būtų nuolat pasiruošusi stoti į kovą masių 
partija; reikia vadų, mokančių prisiderinti prie staiga pa
sikeitusių aplinkybių ir tuojau pat veikti, nelaukiant 
rodymų iš centro vadovybės”.

Kuriose srityse tie vadai labiausiai reikalingi?
„Šiuo metu labiausiai privalome rūpintis priauginti 

dų moterims (mano pabraukta) ir ypatingai draugėms
grėms. Antroje vietoje jau tenka rūpintis duoti vadų pa
skiroms tautoms iš jų pačių tarpo, kaip tai japonams, ki
nams, filipinams, meksikiečiams ir k. O jau ypatingą dė
mesį rezervuojame sau paruošti vadus komunistiniam jau
nimui”.

Ko reikia būtinai reikalauti iš visų vadų?
1. „Vadai privalo būti visiškai atsidavę darbininkų kla

sės reikalams ir pasidavę partijos vadovybei. Tas atsida
vimas partijai turi būti išbandoma kovose, teismuose ir 
kalėjimuose.

2. Vadai turi būti ko artimiausiuose santykiuose su pro
letarų masėmis.

* 3. Vadai turi sugebėti greit ir savo inicijatyva spręsti 
iškilusius netikėtus reikalus ir už tai pasiimti pilną atsa
komybę.

4. Vadai privalo taikyti bolševikišką drausmę ir griež
tumą ne vien proletanj priešams, bet ir tiems mūsų pačių 
nariams, kurie bando iškrypti iš bolševikiškos linijos”. 
(Paimta iš „Rapport du VU Congres International du 
Komintern”. Acies Ordinata, 1937 nr. 6., p. 101 ir s.).

Iš šitų vadams statomų reikalavimų seka vadų mokyk
los programa: Ji teikia reikalingiausių žinių apie partiją, 
jos organizaciją, apie šių dienų ir praeities sindikatus, 
apie imperijalizmą, fašizmą, karą, apie negrų ir darbinin
kų klausimą, apie jaunimo vaidmenį pasaulinėje revoliuci
joje.

Mokyklų santvarka: mokiniai suskirstyti į grupes po 5 
asmenis, šitose grupėse atliekamas visas darbas. Pasi
kalbėjimų formoje nagrinėja, svarsto, aptaria visus rūpi
mus ar mokytojų patiektus klausimus. Pirmosiose mo
kyklose „mokslas” tęsiasi tik tris savaites (todėl būtų 
tiksliau vadinti kursais. K.). Pernai kursus baigę 54 drau
gai, kurie dabar įvairiose Amerikos valstybėse puikiau
siai veikią. Toks tai yra kominterno raporto turinys, lie-1 
čiąs komunistų vadų mokyklas.

Kas čia nepaprasto?
Pirmiausiai, vos permetus akimis šį pranešimą, tenka 

pripažinti, kad komunistai gerai žino, ko jie nori, tikslui 
pasiekti vartoja geriausias priemones ir drįsta reikalauti 
iš savo žmonių stačiai karžygiško pasiaukojimo.

Komunistai žino ko nori. Jie įsikalė į galvas vieną sykį 
sukelti pasaulinę revoliuciją ir viską paimti į „proletariš- 
kas” rankas, tai su ta mintimi ir gula ir kelia, tai, tur 
būt, ir naktį sapnuoja... Bet revoliucijos nesukelsi neišju
dinęs masių. Masių gi neišjudinsi be „judintojų”. O ir ge
riausias judintojas ne ką teišjudins, jei tik pripuolamai 
„laisvu laiku” tesirūpins „judinti” savo draugus. Ir ge
riausi vadai nieko nepadarys, veikdami kiekvienas pagal 
savo nuožiūrą. Todėl komunistai ir ryžtasi prisiauginti 
vadų, visiškai atsidavusių savo darbui ir visiškai pasida
vusių partijos vadovybei. Kiekvieną bandantį eiti savo 
keliu apšaukia „trockistu”, darbo klasės išdaviku ir sten
giasi tokį „paklydusį” vadą ko greičiausiai „likviduoti”. 
Komunistai puikiai supranta, jog be vienybės ir susiklau
symo net geriausių norų žmonės daugiau griauna negu 
stato. Todėl jie išgalvoja visokius „bendrus frontus”, į 
juos sutraukia net gana skirtingų pažiūrų žmones, čia 
jie pasistengia paglemžti vadovaujamąsias vietas ir pa
mažėle nutildyti savo priešus. Vienybei išlaikyti jie nusi
lenkia net nemaloniausiems centro valdybos nurodymams.

Tai žinant ir matant, kaip mes katalikai, ypač mes ka
talikai lietuviai, savo tarpe nesutariame, nenoromis ateina 
į galvą Išganytojo žodis: „šio pasaulio vaikai gudresni už 
šviesos vaikus”. Pavaizdavimui imkime vienui vieną, di
džiausios reikšmės dalyką. Katalikiškieji Amerikos laik
raščiai seniai dejuoja, kad slįstąs iš rankų jaunimas. Visi 
supranta, kad reiktų jis organizuoti, Taryba net rezoliuci
jas priima. O kas daroma praktikoje? Nieko. Gražios 
rezoliucijos taip vis ir lieka rezoliucijomis. Neapsigaudi- 
nėkime! Iki nebus sudarytas jaunimo organizavimui nors 
trejetos jaunų, Amerikos jaunimo dvasią gerai pažįstan
čių ir vien tik tam darbui atsidavusių, ir todėl pakenčia
momis sąlygomis aprūpintų asmenų centras, tol apie rim
tą, sėkmingą, ir patraukiančią jaunimo organizaciją nega
li būti nė kalbos. x

Viena kita parapija galės turėti ir turi daugiau ar ma
žiau doro jaunimo, vieną kitą, kurį laiką pavyzdingai vei
kiančią sodaliečių, vyčių, studentų ar šv. Vardo draugijos 
kuopelę, bet apie tų kelių kuopelių katalikišką veikimą, 
apie apaštalavimą pilna to žodžio prasme, apie įtaką į ki
tą jaunimą, apie laimėjimą iš rankų jau išslydusio jauni
mo nebus galima nė svajoti. Be abejonės* kiekvienam tu
rėtų būti aišku, kad ir toks sudarytas centras nieko nenu
veiks, jei su jo nurodymais nesiskaitys vietos kuopelių 
valdybos, ar parapijų vadai, jei nepatinkančius aplinkraš
čius nusvies į išmatų dėžę pelėti. Kad šitie žodžiai nėra 
įsikarščiavusių smegenų perdėjimai, liudija visa vyčių or
ganizacijos istorija Amerikoje, tą pat patvirtina Pavasa
rininkų istorija Lietuvoje. Net ir tie visame katalikų pa
saulyje taip labai išgarsėję prancūzų „žosistai” (Prancūzų 
katalikų jaunimo organizacija) nieko didesnio neįstengė 
padaryti tol, kol jų centro nepripažino beveik visi Pran
cūzijos vyskupai, kol jie neprivertė kuopų vadovybes skai
tytis su centro valdybos duodamais nurodymais. Tai pri
pažinus ir ėmus sąžiningai vykdyti, užvirė visoje organi
zacijoje gražiausias darbas, taip kad ji pradėjo laimėti 
kas mėnesį po 800 su viršumi naujų narių. Ir tie nariai 
dažniausiai ne pamaldieji jaunuoliai, o buvę komunistai, 
bedieviai, dar net nekrikštyti žmonės! Ir mums, Ameri
kos lietuviams, yra tik vienas sėkmingas savo jaunimui 
suorganizuoti kelias:

duoti aukščiausią, kiekvieną doros jausmą turintį jau
nuolį galintį sužavėti idealą (apie tai yra kalbama že
miau) ir,

sudarius jaunimo organizavimui centralinę, griežtai 
skaitytis su jos duodamais nurodymais, nors jie vienam 
kitam parapijų veikėjui kartais ir ne labai tepatiktų. Jei 
mes katalikai dabar to nesuprasime, tai pats veiklusis jau
nimas nueis pas tuos, kurie tai jau seniai suprato. O tų 
supratusiųjų tarpe pirmą vietą užima komunistai.

Geros galvos negana! Vienas, kad ir pripažintas cen
tras kalnų nenuvers, jei nebus parapijose ir kuopelėse ka
talikų veikimui visiškai pasiaukojusių asmenų, jei kuopų 
nariai visa ko lauks iš valdybos, jei ir toliau pavedinės 
jai vienai atlikti visus darbus, o patys, nė piršto nejudin
dami, lauks tik artimiausios progos kojoms pajudinti šo
kiuose. Kiekviena parapija ar kuopelė turi turėti keletą 
sumanių, jaunų, uolių asmenų, kurie visą savo laisvą lai
ką pašvęstų Kristaus karalystei platinti, kurie, taip sa
kant, galvas sau laužytų, kaip galima kuopų veikimą pa
gyvinti. Taigi ir vėl susiduriame su tuo nelemtuoju vadų 
klausimu. Bet nė viena parapija neįstengs išsiauklėti sau 
tokių vadų PATI VIENA! Daugeliui parapijų šiuo metu 
trūksta būtinai reikalingo ir jaunimo (amerikoniško!!) 
širdis pagauti sugebančio auklėtojo. O net ir tos laimin
gosios, šiuo metu tokius auklėtojus turinčios parapijos ne 
visada juos turės. Be to, ir gabiausi žmonės išsisemia, 
per ilgesnį laiką saviškiams nusibosta. Reikia pamainų, 
naujų idėjų, plačiau pasidairyti po pasaulį, reikia nuola
tinio atsijauninimo. Visa tai parūpinti gali tik viena, 
stipri centrinė organizacija. Tai supranta komunistai, tai 
supranta naciai, tai supranta Prancūzijos ir Belgijos ka
talikai, tai supranta net ir Amerikos kai kurios katalikiš
kosios organizacijos, ir tam jie nesigaili didelių aukų. Ka
da, o kada suprasime tai mes, katalikai, lietuviai?

(Bus daugiau)

butą. Reikalingam dokumen
tui atsinešk kitą glėbį doku
mentų, o vistiek bus nege
rai, nes užrašyta lietuviškai 
gatvė ir t.t.

Beveik visur įstaigose ar 
gatvėse, ilgiau paklausęs, iš
girsi vokiečių troškimus: 
„Ein Volk”, „ein Fuhrer”, 
„ein Reich” (viena tauta, 
vienas vadas, viena valsty
bė) ir panašiai. Todėl visai 
nenuostabu, kad įvyksta 
incidentas, tačiau lietuviai 
nesikarščiuoja, nes karštis 
būtų visai beprasmis ir jam 
dabar ne vieta. Lietuviai 
vieningai ir pasiryžę ruošias 
rinkimams ramiai, nors vo
kiečių barbariški darbai 
šaukiasi keršto.

Paminklų atstatymas, ku
riuos nugriovė, kaip vokie
čiai sako, „litauische Bandi- 
ten”, lietuviškoms mokyk
loms langų daužymas, nepa
remtas pasų atėmimas ne
gali neišvesti lietuvių iš kan
trybės, nors kantrybė būtų 
geležinė. Jau praėjo demon
stracijų įkarštis, kuriose at
virai kalbėjo: „Wir wollen 
zum Reich”, bet dabar dar 
didesnis 
Fuehrer 
(„Mūsų 
mann”; 
tas iš
piliečio teisėmis).

Aprašyti Klaipėdos nuo
taiką yra sunku, reikia visa 
pačiam pergyventi ir pajau
sti. Sunku spėti seimelio rin
kimų rezultatus, tačiau la
bai abejotina ar pavyks lie
tuviams nors seną kandida
tų skaičių, (5 atstovus prieš 
24), o kartais gali suduoti 
lietuviams ir labai skaudų 
smūgį.

Visa tai stebint atrodo la
bai pesimistiška, bet teisiš
kai ir formaliai žiūrint yra 
tik didelis karščiavimasis. 
Lietuva Klaipėdos Krašto 
autonomiją labai gerai sau
gojo ir jos nevaržė, visą 
kraštą administravo pagal 
konvencijos paragrafus, to
dėl nėra jokio pagrindo šau
kti pasauliui (kaip visuomet 
agitatorių būdas šmeižti ir 
skelbti melagingas žinias), 
kad Lietuva nesilaiko 
vencijos nuostatų. To 
ir būti negali, nes ir 
Vokietija visa gerai tai
to ir pati patvirtina statisti
kos davinius, kad daugumą 
gyventojų sudaro gryni lie
tuviai ir ji Lietuvą vadina 
savo drauginga šalimi ir 
Lietuvos teritorijos sienas 
patvirtina.

Iš kur tas įsikarščiavi
mas? Tai labai paprastas 
politikos reiškinys. Čekoslo
vakijos padalinimo metu 
klaipėdiečiai stebėjo padėtį 
ausis suglaudę, bet, kada 
Vokietija labai lengvai lai
mėjo Sudetų kraštą, pakilo 
ir klaipėdiečiai, lyg jie būtų 
panašioje padėtyje ir pradė
jo patys nežinodami ko kar
ščiuotis. Panaikinus karo 
stovį jie pradėjo džiaugtis, 
demonstruoti, nors ir pir
miau buvo niekuo nevaržo
mi. Nuo šių demonstracijų 
ir pradėjo vis daugiau karš
čiuotis visai be jokio pagrin
do. Reikia tikėtis, kad po 
seimelio rinkimų visas įkar
štis praeis ir padėtis at
slūgs, nes, kaip minėjau, šis 
įsikarščiavimas yra be pa
mato.

Sveikinimai Sukakties Proga
Minint Amerikos penke- 

rių metų sukaktį gauta la
bai nuoširdžių sveikinimų 
telegramomis ir laiškais. 
Malonu mums gautus laiš
kus bei jų ištraukas čia su 
dėkingumu atspausdinti.

Telegramomis
Amerika penkerių metų 

sulaukė gruodžio 1 d. Tą 
dieną mūsų laikraštis irgi 
nebuvo užmirštas. Pačiame 
„gimtadienyje” laikraščio 
vadovybė gavo tokią tele
gramą :

Teauga, stiprėja ir tobulė
ja šitas penkių metų lietu
vybės švyturėlis ir tesklei
džia nemirtingus tiesos, to
lerancijos ir objektyvumo 
spindulius.

Anicetas ir Janina 
Simučiai.

Kunigas.

Kiti Laikra

įkarštis: 
wird 
vadas 

neseniai 
kalėjimo

Unser 
Neumann”, 
bus Neu- 
jis paleis- 
atimtomis

kon- 
nėra 
pati 
ma-

— Lapkričio 29 d. prasi
dėjusios lietuvių lenkų eko
nominės derybos tęsiamos 
toliau.

— Lietuvos žydai šiomis 
dienomis suaukojo 60,000 li
tų kariuomenei moderniam 
sanitariniam autobusui pirk
ti.

Vakarienės dieną gauta 
tokios telegramos:

Iš Waterburio:
Per vargus ir bėdas, Ame

rika, pasiekei į penkis me
tus šviesesnę ateitį. Sveiki
name ją, jos įkūrėjus, palai
kytojus, bendradarbius ir 
prašome Visagalio palaimos 
darbuotėje žmonijos gero
vei, lietuvių tautos labui, 
Dievo garbei.

Kun. J. Valantiejus, kun. 
Ed. Gradeckas, kun. B. Gau- 
ronskas, AL Aleksis,

per šį laiškelį, palinkėdamas 
,,Amerikos” leidėjams ir ve
dėjams geriausio pasisekimo 
dirbti sunkų ir atsakomingą 
laikraščio išlaikymo darbą! 
Ta pačia proga reiškiu 
džiaugsmo „Amerikos” nuo
latiniu stiprėjimu, tobulėji
mu ir jos įtakos augimu. 
Džiaugiuos, kad „Amerika” 
yra ne tik didžiojo New 
Yorko lietuvių katalikų gy
venimo ir veiklos veidrodžiu, 
bet kad ji gabiai ir gyvai 
apima visos mūsų išeivijos 
ir tautos reikalus. Dieve, 
duok „Amerikai” ilgiausių 
metelių informuoti mūsų 
išeiviją, ją šviesti ir kelti 
joj religinę ir tautinę sąmo
nę. Taip pat linkiu, kad „A- 
merika” augtų skaitytojų 
skaičiumi, puslapiais ir kad 
su laiku pradėtų eiti bent 
keletą kartų savaitėje”.

darbo

„margą 
širdies

AMERIKOS 5 metų sal 
kiti laikraščiai. Malonu

Lietuvių katalikų visuo 
gruodžio 3 d. mūsų sukak 

DMT.
„Gruodžio 1 d. New Yor 

įai mini savo laikraščio — 
ę palyginti dar jaunas la. 

sunkiais laikais jis pradėta

išsilaikė, bet išaugo į tokį 1 
nj vaidina ne tik savo apy 
menėj. Ir mūšy idėjos pi 
jaunutės „Amerikos” juoku 
našavo, šiandien patys turi

„„Amerika” plačiai ir v

metus kultūros 
nenuilstančiai 

jos

Iš Montrealo, Kanados:
Penkis 

vieškeliais 
žygiavusiai Amerikai,
vadams ir pritarėjams siun
čiame širdingiausius linkėji
mus. Esame dvasioje su Ju
mis.

M. Aukštaitės — Navike- 
vičienės šeima.

Iš Bostono:
Negalėdami asmeniai da- 

yvauti Jūsų penkmečio 
šventėje, siunčiame širdin
gus sveikinimus. Džiaugia
mės Amerikos gražiu darbu 
Lietuvybės ir Katalikybės 
dirvoje. Linkime laimingai 
sulaukti šimtmečio jubilie
jus.

Amerikos skaitytojų Bos
tone vardu:

Pr. Galinis, Pr. Razva- 
dauskas, Alb. Neviera, Pr. 
Averka, A. Gaputis, A. Za- 
eckas, J. Petrauskas, V. Me- 

donis, V. Savickas, AI. Ivaš- 
<a.

iš Norwood, Mass.:
Sveikinu ir linkiu Ameri

kai geriausių sėkmių.
A. F. Kneižys.

Kat. Susivienymo pirmi
ninkas, Federacijos sekreto
rius ir Draugo redaktorius 
Leonardas šimutis atsiuntė 
toki laišką:

„Dalyvauti „Amerikos” 
penkmečio sukaktuvių puo
toj tikrai norėčiau ir gyvu 
žodžiu pasveikinti „Ameri
ką”, jos leidėjus ir redakto
rių, bet aplinkybės neleidžia 
to padaryti. Tad, sveikinu

Garso redaktorius Matas 
Zujus sveikinimo laiške ra
šo:

„Iki paskutinės dienos ti
kėjausi „Amerikos” bičiulių 
ir rėmėjų sambūry dalyvau
ti, vienok daugybė 
sulaikė.

„Tad nors per šią 
gromatėlę” iš visos
sveikinu „Amerikos” steigė
jus, augintojus, rėmėjus, 
bendradarbius ir linkiu ant
rame penkmetyje susilaukti 
dar didesnės armijos rėmė
jų ir dar daugiau nudirbti 
mūsų visuomenės religiniam 
ir tautiniam susipratimui 
kelti”.

Neseniai iš Lietuvos atvy
kęs žurnalistas K. ObolevL 

Į čius, sukakties minėjimo 
išvakarėse, savo laiške rašė:

„Amerikos” sukakties pro
ga, leisk p. Redaktoriau,, 
pasveikinti Tamstą ir palin
kėti ištvermės ir pasisekimo 
dar plačiau varyti pasiimtą
jį lietuviškos kultūros dar
bo barą. —

K. Obolevičius.

Nuolatinis Amerikos ben
dradarbis, nuoširdus bičiu
lis Jonas Karalius savo laiš
ke rašo:

„Sveikinu visus AMERI
KOS rėmėjus ir visus, kurie 
kokiu nors darbeliu prisidė
jo vakarienės ruošime; jie 
padeda vykdyti apaštališką 
darbą katalikiškos spaudos, 
kuri taip labai reikalinga 
didžiausiam pasaulio centre,] 
New Yorke. Nors aš nebū-j 
siu jūsų puotoje, bet, bran
gieji, mano mintis skrajosi 
jūsų salėje ir visas savo| 
maldas gruodžio 4 d. auko
siu už visų intencijas, kurie: 
dirba AMERIKOS

I lygos, tiksliai informuoja s 
j visuomenes ir tautos raikai 
politinius, ekonominius ir 

lieka visą gyvenimą ir reika 

m-
j „Prieš apie dešimtį metų 
tas tarnaudavo „Garsas”, 
kerikoj organas. Bet tam 
mis buvo iškeltas iš Brool 
plikai, likę be savo laikrašč 
kragą Jie aiškiai pajuto, 
be, kuris susideda iš kelio! 
jfybės lietuvių katalikų drai 
kiti be katalikiško laikrašč 
pyje leidžianti net keli bei 
pte vertė įsteigti savo lai! 
pėra abejonės, kad sąmoi 
ktalikai džiaugiasi „Ameriki 
patine pažanga. Tuo džia 
Mai sveikiname „Ameriki 
®i} pasisekimų ateityje”.

(LIETUVIŲ ŽINIOS, Clevela 
lb visuomenės savaitraštis, 
minėjo vedamuoju straipsni 
.Gruodžio 1 d. sukako 5 me 
stis .Amerika”, Per šį nori 
savo kuklumu, atvirumu ir i

, Kadangi šiandien plačiai 
ilgi kartu tykoja ir priešti 
n'matosi vertė šio kataliki 
tiad ir esančios sunkios lai. 
ūirto šio žinių, kritikos ii

.šioje sukakties dienoje, svei 
ir jo leidėjus”.

Susivienymo organas GI 
»pirmame puslapyje parašė 

šį sekmadienį, gruodžio 4 A] 
j, Brooklyn, N. Y., rangiai 

ui savaitraščio „Ameriki
jy komitetas kviečia vietin 

savobičiulius rėmėjus kartu 
sukaktimi. Ta proga ve

i*i savaitraštį. Jo leidėjams, 
tuo geriausios kloties!”

Joygnešio Kova Su
Knygnešio Jurgio Bieli nio g

naudai”.

artimas 
Philadel

Kazys Dryža, 
bendradarbis, iš 
phijos, savo laiške rašė:

Persikeldamas mintimi 
su Tamstų iškilmės daly 
viais, siunčiu savo meilė 
linkėjimus. Geriausio pasi 
sekimo AMERIKAI.

(Tęsinys)

ūkusios kelionės į 
l ®ė piršliautis ir 

Mergos kibo, kaip 
Tačiau Bielinis važi-j 

^važinėjo ten, o tin- 
’’is negalėjo sau ras-

sime 
mūsų

niut

Nauji 
Kalendoriai

«
Įvairiausias pasirinkimas gražių kalendorių

Puiki dovana į Lietuvą.

DABAR PATOGIAUSIAS LAIKAS JUOS ĮSIGYTI

Lietuviškos Kalėdinės Atvirutės
Pasveikink savo pažįstamus ir draugus Kalėdų 

ir Naujų Metų proga. Pasiųsk jiems 
gražią Lietuvišką Atvirutę.

Užsakant kreipkitės į 
„AMERIKĄ”

423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

los!
Rus 

apylin 
skaičii 
Patyrė

Vien 
tinėjo

ae ūkio reikalai, gal 
antrąkart vedęs, 

vis dėlto privertė
^ pradėti iš naujo šei-l

gyvenimą. Antrą ' Keta susituokė H* 

įj Brazauskaite, kuri Į Pasį_'

P*hai verta būti
C gyvenimo drauge.

pradeda kovą 
ęj mūsų vyrai, ga- 
T3 žmonas, užmiršta 

i A Ypač neįtrauk-
į visuomeninį

Ižu sum
Tėvai 

nūs žai 
juste n 

'įvažiavę 
sėdėjo 1 
žmonės.

įL Nesus
kitokis. Bū- žioti, — 

būrelis vyrų, vo pirkti 
kalbą apie ko. Tuo 
^OS€PU s™ 

Itij lietuvių vaikus jam ranl 
l ir nešu
lį •*.

jau ir lei-

zimą.
Suprati 

ri žmoni 
Puolė j v



°* H, 1938 „
Gruodžio 9 d., 1938 m.
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sveikinimo laiške ra-
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olatinis Amerikos bei- 
irbis, nuoširdus biz
nas Karalius savo Ii 
šo:
reikinu visus AMERI- 
rėmėjus ir visus, kurie 

i nors darbeliu prisidė- 
ikarienės ruošime; jk 
ia vykdyti apaštališki 
į katalikiškos spaudos, 
taip labai reikalinga 
ausiam pasaulio cente. 
Yorke. Nors aš neto1 

ūsų puotoje, bet, bw Į 
mano mintis skrajos I 

salėje ir visas save 1 
as gruodžio 4 d. auko-I 
iž visų intencijas, k® I 
i AMERIKOS naudu’Į 

zys Dryža, artini I 
radarbis, iš Philsfc' Į 
s, savo laiške rašė: 
•sikeldamas mintie Į 
amstų iškilmės diĮf-i 
, siunčiu savo 
jimus. Geriausio p# j 
no AMERIKAI.

Kiti Laikraščiai Apie Mus
AMERIKOS 5 metų sukaktį labai reikšmingai paminėjo 

kiti laikraščiai. Malonu čia persispausdinti straipsnius, 
paskirtus mūsų laikraščiui.

Lietuvių katalikų visuomenės dienraštis DRAUGAS 
gruodžio 3 d. mūsų sukaktį paminėjo vedamuoju straips
niu:

Gruodžio 4 d. New Yorko ir apylinkių lietuviai katali
kai mini savo laikraščio — „Amerikos” penkmečio sukak
tį. Palyginti dar jaunas laikraštis. Bet atsimenant, kaip 
sunkiais laikais jis pradėtas leisti ir kaip blogose sąlygo
se jo leidėjams teko dirbti, džiugu, kad „Amerika” ne tik 
išsilaikė, bet išaugo į tokį laikraštį, kuris svarbų vaidme
nį vaidina ne tik savo apylinkėse, bet visoj mūsų visuo
menėj. Ir mūsų idėjos priešininkai, kurie pradžioje iš 
jaunutės „Amerikos” juokus krėtė, jai greitą mirtį pra
našavo, šiandien patys turi rimtai su ja skaitytis.

„ „Amerika” plačiai ir vaizdžiai apima New Yorko ir 
apylinkių lietuvių gyvenimą. Ji taip pat, kiek leidžia są
lygos, tiksliai informuoja savo skaitytojus įvairiais mūsų 
visuomenės ir tautos reikalais, gana nuodugniai gvildena 
politinius, ekonominius ir socialinius klausimus, akylai 
seka visą gyvenimą ir reikale gabiai ir drąsiai taria savo 
žodį.

„Prieš apie dešimtį metų to krašto lietuviams katali
kams tarnaudavo „Garsas”, Lietuvių R. K. Susivienijimo 
Amerikoj organas. Bet tam tikrais išrokavimais tas laik
raštis buvo iškeltas iš Brooklyno į Wilkes Barre, Pa. Ka
talikai, likę be savo laikraščio, pajuto savo veikime didelę 
spragą. Jie aiškiai pajuto, kad gyvendami tokiame cen
tre, kuris susideda iš keliolikos lietuvių parapijų, iš dau
gybės lietuvių katalikų draugijų, jokiu būdu negalės ap
sieiti be katalikiško laikraščio, ypač dar dėl to, kad jų pa
gonyje leidžiami net keli bedieviški laikraščiai. Tai juos 
verste vertė įsteigti savo laikraštį.

„Nėra abejonės, kad sąmoningieji tų apylinkių lietuviai 
katalikai džiaugiasi „Amerikos” sukaktimi, džiaugiasi jos 
nuolatine pažanga. Tuo džiaugiamės ir mes, dėl to nuo
širdžiai sveikiname „Ameriką”, palinkėdami jai dar ge
resnių pasisekimų ateityje”.

LIETUVIŲ ŽINIOS, Clevelande leidžiamas lietuvių ka
talikų visuomenės savaitraštis, gruodžio 2 d. mūsų sukaktį 
paminėjo vedamuoju straipsniu:

„Gruodžio 1 d. sukako 5 metai, kai pradėjo eiti savait
raštis „Amerika”. Per šį nors trumpą laiką „Amerika” 
su savo kuklumu, atvirumu ir aiškumu gražiai užpildė bu
vusią katalikiškos spaudos spragą išeivijos tarpe.

„ Kadangi šiandien plačiai plinta ištautėjimo banga; 
kadangi kartu tykoja ir prieštikybinis gaivalas, todėl aiš
kiai matosi vertė šio katalikiško savaitraščio. Džiugu 
yra, kad ir esančios sunkios laikraščio leidimo aplinkybės 
nepakirto šio žinių, kritikos ir apšvietos nešėjo ir pla
tintojo.

„Šioje sukakties dienoje, sveikiname savaitraštį „Ame
riką” ir jo leidėjus”.

Kat. Susivienymo organas GARSAS gruodžio 2 d. nu
merio pirmame puslapyje parašė tokias pastabas:

„Šį sekmadienį, gruodžio 4 Apreiškimo parapijos audi
torijoj, Brooklyn, N. Y., rengiamas didelis bankietas pa
minėjimui savaitraščio „Amerika” 5-kių metų sukakties. 
Rengėjų komitetas kviečia vietinius ir iš tolimesnių kolo
nijų savo bičiulius rėmėjus kartu dalyvauti ir pasidžiaugti 
laikraščio sukaktimi. Ta proga verta pažymėti, kad „Ame
rika” per tą penkmetį išaugo į turiningą, brandų, patrau
kiantį savaitraštį. Jo leidėjams, rėmėjams ir redakcijai 
linkime kuo geriausios kloties!”

A. Šlikas

Knygnešio Kova Su Caro Galybe
(Knygnešio Jurgio Bieli nio gyvenimas ir darbai)

liauji 
lendoriai

i 
gražių kalendorių 
jtuvą.
ĮKAS JUOS ĮSIGYTI

es Atvirutės i
i ir draugus Ki^ 
Pasiųsk jiems 
Atvirutę.

kites į
r

(Tęsinys)
Po nevykusios kelionės j 

Kauną ėmė piršliautis ir 
Bielinis. Mergos kibo, kaip 
smala- Tačiau Bielinis važi
nėjo šen, važinėjo ten, o tin
kamos vis negalėjo sau ras
ti.

Kad ne ūkio reikalai, gal 
ir nebūtų antrąkart vedęs. 
Betgi ūkis vis dėlto privertė 
jį ir vėl pradėti iš naujo šei
myniškąjį gyvenimą. Antrą 
kartą J. Bielinis susituokė 
su Ona Brazauskaite, kuri 
pasirodė pilnai verta būti 
savo vyro gyvenimo drauge.

3. Bielinis pradeda kovą
Paprastai mūsų vyrai, ga

vę jaunas žmonas, užmiršta 
visą pasaulį. Ypač neįtrauk
si jų tada į visuomeninį 
darbą.

Bielinis buvo kitokis. Bū
davo, susirinks būrelis vyrų, 
jis ir pradeda kalbą apie 
rusiškas mokyklas, kuriose 
rusai vertė lietuvių vaikus 
mokytis svetima ir nesu
prantama jiems kalba.

— Vyrai, — sakydavo jis, 
— argi mes taip jau ir lei

Julius Baniulis

SKURDŽIOS RAŽIENOS

Gyvenimo pakraščiais vasara traukia, 
Iš buvusio grožio tik nuotrupos liko: 
Ar eisi mišku ar vyksi palauke, 
Akim kur pažvelgsi — taip tuščia ir plika.

Melsvoji dausa savo veidą suraukus, 
Ir džiaugsmas išnykęs ir linksmosios dienos. 
Tik darganos sklinda po rudenio laukus, 
Kur vargsta išblyškusios skurdžios ražienos.

LICENSES 
Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4860 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6818A & 6820 — 8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

DOMINICO & THOMAS LOCASCIO 
6818A & 6820—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
HW 6 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 8846—20th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL PACCIONE 
8846—20th Ave., Brooklyn, N. Y.

| NAUJAS
I PATOGUMAS
I ’’Christmas Club** Taupytojams

Brooklyne leidžiamas VIENYBĖS dienraštis gruodžio 
3 d. pirmame puslapyje, skiltyje „šiandien”, mūsų su
kaktį tokiais palankiais žodžiais paminėjo:

„Brooklyne einantis katalikų savaitraštis Amerika gruo
džio 2 d. savo laidoje atžymi penkmečio sukaktį. Ameri
kos pirmas numeris išėjo gruodžio 1 d., 1933 m. Kaip pati 
Amerika praneša, jos įsteigėjais buvo: kun. J. Balkūnas, 
Kazys Vilniškis, kun. N. Pakalnis ir kun. J. Simonaitis.

„Amerika savo sukaktį pažymi labai kukliai. Dabartinis 
jos redaktorius, p. J. Laučka, savo skiltyje, pirmame pus
lapyje, vardu dabartinio savaitraščio štabo pasveikina 
skaitytojus ir rėmėjus. Be to, telpa du rašiniai, nušvie
čianti Amerikos įsikūrimo istoriją. Tai viskas.

„Kad ir ne visai mūsų dienraščiui draugingai savo kai
mynei Amerikai linkiu geriausio pasisekimo ir jos leidė
jams ištvermės, kad išgalėtų kuo ilgiausiai savo laikraštį 
išlaikyti. Amerika yra rimtas ir švarus katalikų visuo
menės organas. Geriausio pasisekimo ir ilgiausių metų!”

Mūsų sukakties minėjimui praėjus, gruodžio 6 d., A.L. 
R.K. organas DARBININKAS pirmame puslapyje rašė:

„Gruodžio 1 d., š. m. suėjo lygiai penki metai kaip 
Brooklyne (N. Y.) pasirodė naujas lietuvių katalikų laik
raštis „Amerika”, kurio įsteigėjais buvo kun. J. Balkūnas, 
p. Kazys Vilniškis, kun. N. Pakalnis, kun. J. Simonaitis ir 
kiti.

„ALRKSA organui „Garsui” išsikėlus iš Brooklyno į 
Wilkes Barre, Pa., lietuviai katalikai liko be savo laikraš
čio. Kun. J. Balkūnas, kun. N. Pakalnis ir kiti uolūs lie
tuviškos katalikiškos spaudos platintojai ir rėmėjai rūpi
nosi kaip nors aptarnauti lietuvius katalikus katalikiška 
spauda. Kadangi abu Garb. Vadai buvo nuoširdūs „Darbi
ninko” bendradarbiai, tai jie ir pasuko visą akciją į „Dar
bininką”. Toje apylinkėje „Darbininkas” turėjo ir turi 
daug bendradarbių ir rėmėjų. „Darbininkas”, anot kun. J. 
Balkūno, „natūraliai tapo mums organu”.

„Kun. J. Balkūnas „Amerikoj” rašo:
„Pagaliau, 1930 m. gegužės mėn. buvau kunigų siunčia

mas Bostonan pradėti DARBININKE New Yorko ir New 
Jersey žinių skyrių. Tas skyrius ėjo per 3 metus (nuo 
1930 m. liepos 1 d.)”. Tas skyrius ir dabar tebėra, o tik 
vadinamas „Rytinių Valstybių Žinių” skyrius.

„Po trijų metų (Brooklyne) prigyjo sumanymas steig
ti savo spaustuvę ir leisti laikraštį. Ir štai per 5 metus 
Brooklyniečiai džiaugiasi savu laikraščiu „Amerika”. 
Džiaugiasi ir visa išeivija, džiaugiasi ir „Darbininkas” su
silaukęs partnerio. Kaip kiekvienam laikraščiui, taip ir 
„Amerikai” pirmieji metai sunkiausi. Bet „Amerika” pro
gresuoja ir auga. Sveikiname „Ameriką”, jos redaktorių 
p. J. B. Laučką, bendradarbius, administraciją ir visą jo 
štabą ir linkime geriausių sėkmių”.

Pažymėtina, kad apie mūsų sukaktį rašė ir Tėvų Mari
jonų leidžiamas LAIVAS.

sime maskoliams rusinti 
mūsų kraštą per mokyklas?

Žmonės pritardavo Bieli
niu!.

— Taip, taip! Tiesą kal
ba. šalin rusiškos mokyk
los!

Rusai pastebėjo, kad toj 
apylinkėj mokyklose vaikų 
skaičius mažėja. Susirūpino. 
Patyrė apie Bielinio kalbas.

Vieną šventadienį išvaikš- 
tinėjo kas sau veik visi Pur- 
viškių gyventojai. Namie 
pasiliko tik Bielinis su ma
žu sūneliu.

Tėvas gulėjo pirkioje. Sū
nus žaidė kieme. Niekas nė 
juste nepajuto, kai į kiemą 
įvažiavo vežimas. Vežime 
sėdėjo kažkokie nepažįstami 
žmonės.

Nesuskubo vaikas nė išsi
žioti, — atvykusieji jau bu
vo pirkioje. Neilgai ten tru
ko. Tuoj išėjo išsivesdami 
su savim Bielinį. Surišo dar 
jam rankas. Pasiguldė į ve
žimą.

Suprato vaikas, kad nege
ri žmonės jo tėvą pagavo. 
Puolė į vežimą. Pravirko.

— Tėtušėli, tėtušėli!...
Tėvas tylėjo. Tik, kai ra

tai pradėjo riedėti iš kiemo, 
šūkterėjo sūnui:

— Pasakyk mamai, kad 
greit sugrįšiu.

Į pavakarę atvežė Bielinį 
į Pabiržės miestelį. Vals
čiaus raštinėje laukė jo vi
sa miestelio vyresnybė.

— Tai tu kurstai žmones?
— Tu liepi nelankyti moky
klų?

— Mokai neklausyti val
džios?

— Prisipažįsti?
Bielinis buvo visai ra

mus. Tarsi, nematė įerzintų 
rusų valdininkų.

— Nieko nežinau, — pa
purtė galva.

Surišo Bielinį. Uždarė į 
šaltąją. Rytą pristatė į Bir
žus. čia pristovas pradėjo 
tardyti.

— Kurstai gyventojus?
— Ne.
— Liepi neklausyti val

džios?
Mokai tėvus neleisti vaikų 

į mokyklas?
— T a i p.
Pristavas išsižiojo:
— Kodėl?
— O ką tamsta darytum, 

jei vėl ateitų į Rusiją toto
riai, kaip kadai, prieš kelis

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4749 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 St. Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS RUSSO
60 St. Nicholas Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4896 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2834 Church Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CRYSTAL RESTAURANT CORP. 
2834 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 755 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 426 Ralph Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JULIUS DEUTSCH
426 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 678 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1022 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

M. & M. DINER, INC.
1022 Atlantic Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3409 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3200 Emmons Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MAX J. GOLDMAN
3200 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6595 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 735 Fulton St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PHILIP LA PORTA 
Mohawk Restaurant & Bar

735 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5340 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 119 Belmont Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LOUIS ABRAM0WITZ
119 Belmont Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1141 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
80 Avenue O, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

HERMAN BRANDSTATER 
Margie Sweet Shoppe

80 Avenue O, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 942 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1713 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISADORE YEDLIN 
Famous Delicatessen

1713 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1143 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2258 Pacific St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH DIRENZO
2258 Pacific St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7204 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 41 Amboy St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORRIS WEINER
41 Amboy St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1190 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7109A Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PASQUALE OREFICE
7409A Avenue U Brooklyn, N. Y.

Dabar mes įsteigiame 
šį ’’Christmas Club” 
departamentą mūsų 
Centraliniame Ofise 
taip pat. Ši centrali- 
nė vieta, esanti Han
son ir Ashland Pis., 
sudarys ’’Christmas 
Club” taupymą pa
togesniu tūkstančiam 
žmonių, gyvenančių 
Brooklyne ir Long 
Islande.

’’Christmas Club” | 
Taupymo planas pa- L 
tiekia lengvą būdą F 
sudaryti fondą Ka- g 
lediniams pirki- I 
niams ir kitokioms | 

sezono išlai- i 
doms. Mūsų Wil- ■ 
liamsburgho Ofisas H 
parūpino šį populia- H 
rų ’’’C h r i s t mas 1 
Club” taupymo bū- | 
dą jau prieš keletą K 
metų, geresniam jū- ĮK 
sų patogumui. \i

ĮSTOK Į MUSŲ 1939 „CHRISTMAS CLUB”

BET KURIAME OFISE

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7172 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 237 So. 4th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER GOLDSTEIN 
(Parkside Tavern)

237 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1153 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3005 Avenue J, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL O’HALLORAN 
d-b-a Midwood Tavern

3005 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6019 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 152 Meserole Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ELIZABETH DONNELLY
152 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2837 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1080—1082 Coney Island 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

FRANK DE NICOLA 
Foster Bar & Grill

1080—1082 Coney Island Ave., Brooklyn, N. N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6436 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1785 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

james f. McLaughlin
1785 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7132 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 424 Empire Blvd., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHARLES CALANDRILLO 
EMPIRE RESTAURANT

424 Empire Blvd., Brooklyn, N. Y.

šimtus metų, ir kad jie ver
stų tamstą savo vaikus toto
riškai mokyti?

Tylėjo pristavas. Tik pa
mojo stražninkui, kad išves
tų tardomąjį.

Po poros savaičių Bielinį 
vis dėlto paleido.
4. Bielinis spausdina Lietu- 

tuvos žemėlapį
Grįžo Bielinis į Purviš- 

kius. Kaip ir seniau, dirbo 
ūkio darbus. Tačiau jo min
tys nerimo. Jos veržėsi į lai
svę, į platųjį pasaulį. Nega
lėjo sutikti su Rusų prie
spauda.

Galiausiai Bielinis išnuo
mavo keleriems metams sa
vo ūkį. Gavo 300 rublių. At
sisveikino.

Netrukus buvo jis jau to
li už Rusijos sienų. Lėkė 
greituoju traukiniu per Vo
kietiją, į Vakarus.

Rūsčiai sekė gelumbėti 
vokiečiai pilkąją lietuvišką 
milinę. Šnairomis žiūrėjo į 
nematytą svetimo krašto 
žmogų. Bet užkalbinti ne
drįso. Toks rimtas ir išdi
dus atrodė svetimšalio vei
das.

Bet ir pats Bielinis netu
rėjo noro kalbėtis. Jo galva 
buvo susirūpinus svarbes

niais dalykais. Jo kišeniuje 
pūpsojo Lietuvos žemėlapis. 
Ne dabartinės Lietuvos, Ru
sų pavergtos, bet anos, Vy
tauto Didžiojo Lietuvos, ku
rios garsas skambėjo kadai 
po visą platųjį pasaulį.

Bielinis galvojo, kaip jis 
nuvyks į Belgiją, ten iš
spausdins tūkstančius tokių 
žemėlapių ir juos paskleis 
po visą pasaulį. Temato ru
sai, temato vokiečiai, tema
to visi, kokia buvo senovėje 
Lietuva! Ji ir dabar dar te
begyva ir galinga. Nors ir 
pavergta, nors ir sukausty
ta retežiais...

Pasiekė Bielinis Belgijos 
sieną. Atvyko į jos sostinę, 
Briuselį. Miestas puikiau
sias! Visur tik akį veria! 
Visokių spaustuvių, litogra
fijų, kiek nori. Spausdink, 
kiek lenda.

Susiderėjo. Išspausdino. 
Išėjo puikus žemėlapis. Su 
Lietuvos sienomis paliai pa
čią Maskvą ir Juodąją jūrą. 
Iš 300 vos keli rubliai beli
ko. Užtat pašonėj vežėsi 
brangųjį ryšusį.

Privažiavo Frankfurto 
muitinę. Eina Bielinis mui
to užsimokėti. Vokiečių val
dininkas capt už ryšulio.

Akys įtartinai žiūri į pilką
ją milinę.

— Was ist hier? 
(Kas čia?)

Bielinis aiškinasi. Valdi
ninkas šypsosi. Neapgausi 
vokiečio! Liepia ateiti rytoj.

Pikta, bet ką bepadarysi! 
Laukia Bielinis ryto. Tačiau 
veltui jo laukimas: žemėla
pius pasiuntė Vokiečių ge
neraliniam štabui.

Taip ir grįžo Bielinis tuš
čiomis iš Frankfurto. Pake
lėj užsuko į Kauną. Užėjo 
pas vyskupą Motiejų Valan
čių, su kuriuo jau buvo pa
žįstamas. Pasiskundė dėl 
savo nelaimės.

— Nenusimink, Bielini. 
Aukščiausiasis visus mato...

Kalbėdamas išsitraukė 
vyskupas iš stalčiaus 3000 
rublių.

— Nešk — sako — į Til
žę ir užmokėk kunigui Za- 
bermanui už lietuviškų kny
gų spausdinimą.

Palaimino didysis vysku
pas Bielinį ir išleido.

5. Kova dėl Paparčių 
vienuolyno

Rusai stipriai saugojo Vo
kiečių sieną. Ne tiek jiems 
rūpėjo spiritas ir vokiškasis

šilkas, kiek lietuviškieji ra
štai. Jie žinojo, kad Tilžėje 
kasdien pasirodo šimtai lie
tuviškai išspausdintų pus
lapių, kuriuos žmonės slap
tai gabena į Lietuvą. Tai ru
sus už vis pykino. Tesilebi- 
zuoja lietuviai rusiškas lita- 
ras, tesimoko rusiškai! Gal 
ir patys pasidarys per ilga 
rusais. Kam jiems reikia 
kažkokių lietuviškų knygų?! 
Ir rusai stipriai stipriai 
saugojo Vokiečių sieną.

*
Tačiau Bieliniui kelionė 

pavyko puikiausiai. Jis ne 
tik nunešė į Tilžę pinigus. 
Grįžo iš ten su ryšuliu lietu
viškųjų raštų.

Pavojus buvo didelis. Už
tat darbas buvo kilnus. Eina 
Bielinis per Lietuvą, o jo 
ryšulys vis mažėja. Žiūrėk, 
sustos kur sodžiuje, įsikal
bės su žmonėmis. Nuramins 
juos, patars. Atsisveikinda
mas būtinai ir lietuviškų 
knygelių įpirš.

Žmonėms jos patikdavo. 
Juk taip gera išgirsti gim
tąja savo kalba spausdintą 
žodį. Rodos, saulutė nušvin
ta. Nė nepalyginsi rusų 
graždankos.

(Bus daugiau)
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LICENSES
BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

BRIDGEPORT, CONN.

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
MARIAN APOLIS

$ $

buvo atvykę

NEWARK, N. J.

ko-

JERSEY CITY, N. J.užrašais, 609
LAWRENCE, MASS.

šv. Sveiksta
£

No.

847 GREAT NECK, L. I.

ELIZABETH, N. J.

769 869 838

1
SO. BOSTON, MASS.

Y.BALTIMORE, MD.

so-

SHENANDOAH, PA.

sekmad.

be

Y.

the

balso, 
tos ar-

džiaugiasi turėdama 
tarpe komp. J. žilevi-

140
168
160
198
172

Studentai, grįžę iš link- 
praleistų atostogų, pa-

uolus rėmė- 
gruodžio 6

p. Pūką 
lietuviš- 
N. 12th

E. B.
j.

Breevoort
Bedford Ave.,

Artistės J. Žukauskaitės 
koncertas

Fulton St., Borough of 
Kings, to be consumed

Aragona
Brooklyn, N. Y.

turės ją lankyti.
Nuoširdžiai palinkėtina 

p. Norkūnui sėkmingai svei
kti ir dar ilgai gyventi.

NOTICE is hereby given that License __
RW 290 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 51 Ashland Pl., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALESSANDRO LAVALLE 
Silver Moon Restaurant

51 Ashland Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 989 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1274 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THOMAS 
SHIELDS 
Bar & Grill

Brooklyn, N. Y.

smai
sakoj a vieni kitiems savo į- 
spūdžius ir jau stropiai ruo
šiasi egzaminams, kurie pra
sidės gruodžio 14 d.

— Gruodžio 3 d. Norwoo- 
de įvyko kėglių rungtynės, 
kuriose dalyvavo Worceste- 
rio, Bostono, Providenco ir 
Marianapolio studentų kuo
pų rateliai. Rungtynių re
zultatai tokie: Providence 
surinko 1561 punktą, Maria
napolis — 1465, Norwood — 
1460, Worcester — 1413 ir 
So. Boston — 1396.

— Šiemet Marianapolis 
turi ir krepšinio ratelį. Tre
neris mok. Rakauskas jau 
ruošia rungtynių maršrutą 
su įvairiomis kolegijomis.

— Gruodžio 4 d. įvyko 
studentų Komunijos bendri 
pusryčiai. Gabus stud. Pra
nas Pranokus buvo pusryčių 
vedėjas. Jaunesni studentai 
Vincentas Rimošaitis ir Pra
nas Gvazdauskas iš Scranto- 
no kalbėjo gražia lietuvių 
kalba; matyt, kad ateityje 
jie bus gabūs kalbėtojai. Be 
to, stud. Brazauskas ir Sa
butis pasakė rimtas, trum
pas kalbas.

Antanas Dranginis, L. K.

j — Gruodžio 4 d. buvo 
daliečių bendra Komunija.

! Geros mergaitės šį sekma-
tdienį dėkojo šv. Panelei Ma

rijai Nekalto Prasidėjimo už 
malonę, kad jų draugija pir
mutinė bendrai priėmė šv. 
Komuniją, pradedant Baž- 

■ nyčios naujuosius metus.
— Gruodžio 4 d. įvyko 

I Kat. Susįv. 13 kuopos meti-
i nis susirinkimas. Valdyba

palikta ta pati. Vajus nela- 
I bai sekėsi. Kur tik atsilan

kysi į šeimas, vieni perseni, 
kiti pinigų neturi, arba viso
kių agentų prikalbinti apsi- 
draudę kitataučių bendrovė
se.

Atsilankęs kun. J. Lietuv
ninkas ragino, kad visi na
riai prikalbinėtų jaunimą 
prisirašyti ir priminė mūsų 
Tėvynę Lietuvą, kurią iš vi
sų pusių priešai tykoja 
skriausti; didžiausia viltis 
pas Dievą, tad ragino ypa
tingai už Lietuvą melstis, 
dažnai kalbant dalį rožan
čiaus. Jis ragino mylėti savo 
tautą, remti geras organiza
cijas, kurios sutinka su Die
vo įstatymais, remti visas 
įstaigas, kurios skleidžia 
šventumą; malda, suvienyta 
su darbais, turės atsiekti 
savo tikslą, kurį Bažnyčia 
mums primena ir priešai 
atitrauks savo patrankas 
nuo mūsų Tėvynės sienų.

— Prieš porą savaičių mi
rė daugumui pažįstamas J. 
Astašauskas; jis dirbo 
vykioj; nelaimingasis 
saliūne.

— Šią savaitę mirė
p. Paserckio uošvė; pas gra- 
borių p. Kučauską buvo šer
menys be rožančiaus, be 
kryželio; laisvai gyveno ir 
niekas už jos vėlę ten nesi
meldė. J. K.

S1U- 

mirė

sena

PHILADELPHIA, PA.

Lapkričio 24 d. čia viešė-
jo visiems žinomas kompo
zitorius Juozas Žilevičius (iš 
Elizabeth, N. J.) su savo 
šeima ir su savo žmonos 

.. broliu, kun. Pranu Vasiliau- 
ku.

Gruodžio 9 d., 1938 m.
(Įniod^o 9 d-> 1938

Paskutiniu laiku rašan
čiai šiuos žodžius, teko ma
tyti mūsų šaunaus viengen
čio biznieriaus Prano Pūko 
krautuvėje labai gražias, 
meniškai įvairiomis spalvo
mis atspausdintas lietuviš
kas kalėdines atvirutes. Tad 
kam mums, lietuviams, 
pirkti kalėdines linkėjimo 
atvirutes su svetima kalba 
užrašais, kad pas 
galime gauti ir su 
kais 
St.

Jurgio par. lapkr. 29 
d. įsikūrė šv. Jurgio lietuvių 
mokyklos benas. Steigėju y- 
ra muz. Pranas Siratavičius. 
Pirmininku sutiko būti kun. 
Jurgis Degutis; kleb. kun. 
Ignas Zimblys bus iždinin
kas, Stasys Maslauskas — 
sekr., Pr. šafronas ir Fel. 
Šliogeris — direktoriai, Ka
zys Žadeika — patarėjas, o 
vicepirmininku ir vyresniuo
ju mokytoju bus P. Siratavi
čius ; be jo, mokys F. Šlioge
ris, P. Šafronas ir S. Mas
lauskas.

Tie lietuvių vaikai, kurie 
nelanko šv. Jurgio par. mo
kyklos, o norėtų prie to be- 
no priklausyti, informacijų 
reikalu tegu kreipias pas 
K. Žadeiką, 2619 E. Ontario 
St., o mokyklos mokiniai 
privalo kreiptis pas savo se
sutes mokytojas.

Mokestis bus labai neauk
štas, kad kiekvienas galėtų 
priklausyti. Netrukus bus 
vesta visiems graži unifor
ma. Magde „Pisorka”.

Trūksta man žodžių pasa
kyti, kaip artistė Jonė Žu
kauskaitė sužavėjo publiką, 
atėjusią į J. N. Cooper High 
School auditoriją 
vakare, lapkr. 27 d.

Koks gražumas 
koks gilumas sielos
tistės, koks simpatiškumas 
jos dainų interpretavime, y- 
pač Petrausko „Tykiai Ne
munėlis teka”!

apsirengę

Neveltui vietinis laikraš
tis parašė, kad „artistė su
žavėjo savo publiką nuo pir
mutinės gaidos”. Be abejo
nės, tas įspūdis šenadorie- 
čiuose pasiliks ilgai ir giliai.

Publikos buvo beveik pil
na salė. Koncertas pritraukė 
daug ir kitataučių, o publi
ka savo aplodismentais ne
sigailėjo iššaukti artistę.

Šv. Jurgio par. choras ir 
puikiai pasirodė su gabu
mais, atliekant savo dalį. 
Choristai buvo
tautiškais rūbais. Kadangi 
dainavo daugiausia liaudies 
dainų, tai paliko didelį įspū
dį publikoje.

Varg. Vincas Medonis, be 
abejonės, parodė gabumus 
savo gražiai kontroliuotu di
rigavimu. Ypač dainuoda
mas „Leiskit į Tėvynę”, 
choras pasirodė gražiai su 
pianisimo ir murmorando.

Be to, dainavo tik vien 
vyrų ir merginų chorai liau
dies daineles.

Patiko publikai ir smuiki
ninkė Anastazija Medonienė, 
ypač grojant Schuberto 
„Avė Maria”.

Pianu p. J. Žukauskaitei 
akompanavo Tadas Šidlaus
kas, Jieva Jurkevičiūtė p. 
Medonienei. Abu akompanis- 
tai tinkamai atliko savo da
lį1. Ten Buvęs.

Mirė Steponavičius
Gruodžio 3 d. mirė lietu

vių par. vargonininkas Jo-j 
nas Steponavičius, Amerikos 
skaitytojas ir 
jas. Palaidotas 
d.

Į laidotuves
komp. Al. Aleksis su choro 
grupe iš Waterbury, muz. 
Žalnieraitis iš New Britain 
ir muz. J. Olšauskas iš Am
sterdam.

Velionis paliko žmoną ir 
du sūnus, kurių vienas ve
dęs.

pas Bausch and Lamb, bet klus patrijotas, pernai Kalė- 
trečdalis darbininkų visai 
paleisti po kelis mėnesius 
nuo darbo. Siuvėjai visą va
sarą mažai gavo dirbti, o 
dabar visai sulėtėjo. Bet 
tuoj prasidės naujas sezo
nas, gal kiek pagerės. Bet 
valgomų daiktų ir namų 
nuomos vis kyla aukštyn. 
Pirmenybę užima žydai ir 
dalis lietuvių namų savinin
kų. Ant. Žiemys.

Mūsų vyčių bowling 
manda lapkr. 27 d. pralai
mėjo Kearney vyčiams, bet 
gruodžio 4 d. mūsiškiai „at
sigriebė” prieš Jersey City 
vyčius, nugalėdami juos.

Žaidimo daviniai:
Newark

doms gavo iš savo darbda
vių Hamilton gamybos auk
sinį laikrodį už 25 metų są
žiningą darbą. Neseniai mū
sų „dėde” Zaleckas gavo iš 
tos pačios bendrovės, Boston 
Varnich Co., kitą rankinį 
aukso laikrodėlį. Šį gavo už 
savo patiektą sumanymą 
kaip tam tikrą darbą page
rinti ir pagreitinti toje dirb
tuvėje, kur jis dirba. Nors 
Andrius jokių mokslų nėjęs, 
bet, matyt, savo sveiką lie
tuvišką protą moka gerai 
vartoti. A.

Naujų Metų ir po Velykų 
švenčių. Adresas:

J. Kidykas, S. J.
St. Ignatius High School 
1076 W. Roosevelt Rd. 
Chicago, Illinois.
Tuo pačiu adresu prašomi 

rašyti, kurie norite atnau
jinti „žvaigždės” ar „Misi
jų” prenumeratą ateinan
tiems metams, ar užsimokė
ti praėjusių metų skolą.

NOTICE is hereby given that License. No. 
EB 878 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
49—35 Kings Highway, Borough of 
lyn, County of Kings, to be consumed 
premises.

PHILIP L. O’ROURKE 
d-b-a Phil’s Esso Diner

49—35 Kings Highway Brooklyn,

B rook- 
on the

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1079 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1870—2 Albany Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SULLIVAN
V. EAST
& Grill

Brooklyn, N. Y.

VIETOS
AERACIJOS APSKRI

TIES NARIAMS

Mykolas A. Norkūnas, vy-
čių organizacijos kūrėjas, M. Montvidas 233 — —
sugrįžo iš ligoninės, kur jam Barkauskas — 178 165
padaryta sunki vidurių ope Laukžemis 172 157 193
racija. Ligonis dabar jaučia Daukšys 188 173 137
si geriau, bet su ligonine ry Banis 129 165 174
šiai dar nenutraukti. Jis dar J. Montvidas 193 180 178

J. Žilevičiaus kūrinių kon
certas V. D. universitete 
Šiomis dienomis kompozi

torius J. Žilevičius gavo iš 
Lietuvos Vytauto Didžiojo 
universiteto laišką, kad V. 
D. un-to choras ruošia jo 
kūrinių koncertą. Choras tu
ri tikslą propaguoti lietuviš
kąją dainą ne tik studentų 
tarpe, bet ir plačioj visuo
menėj, rengia V. D. univer
sitete akademinius koncer
tus, vyksta į provinciją ir į 
užsienius.

Lietuviškoji daina stu
dentų dainuota 1935 m. Lat
vijoj, 1936 m. Švedijoj, 1937 
m. Prancūzijoje, Paryžiaus 
pasaulinės parodos metu, 
1938 m. Čekoslovakijoj, Pra
hoj — Pilzenas — Jačinas, 
o 1939 m., tikimasi, atva
žiuos ir į Ameriką.

V. D. un-to choras, veda
mas p. Konrado Kavecko, 
jau surengė universitete į- 
vairių lietuvių muzikų, kom
pozitorių ir kitų menininkų 
penkiolika akademinių kon
certų. O šiais mokslo me
tais, gruodžio 4 d. universi
tete ruošė komp. J. Žilevi
čiaus kūrinių koncertą, kurs 
iš eilės yra 16 akademinis 
koncertas.

Elizabetho lietuvių kolo
nija 
savo v • Cių.

Parapijos choras paskuti
niuoju laiku pradėjo moky
tis komp. J. Žilevičiaus pa
rašytas mišias. Į pratybas 
susirenka nemažas būrys 
jaunimo. S—t.

ROCHESTER, N. Y.

Nuo lapkričio 24 d. čia į- 
vyko didelė gamtužės atmai
na. Šiltas oras dingo, jo vie
toje atslinko šaltis, tamsūs 
tiršti debesys išdrėbė kelių 
colių storio sniegą. Sudie 
praeitos vasarėlės lygių lau
kų liepsnoj antienas medžių 
bei krūmų žaliumynams, į- 
vairių gėlių žydintiems gra
žumėliams ! Pasimatysim 
apie balandžio 20 d., jei ku
rio Jurgis ar Jonas neap- 
vilks mediniu kostiumu ir 
nepaguldys aukštam kalne
lyje.

Su darbais vis dar nekaip 
eina, pačios svarbiausios 
dirbtuvės, kaip Eastman 
Kodak, Bausch and Lamb 
dirba po 4 dienas savaitėje, 
o kai kurie darbininkai 5 d.

Jersey City 
E. Velevis 
Bazilus 
Dedella 
Levonas 
P. Velevis

915 853

158 140
116 168
187 171
160 200
148 190

Katkauskaitė Bostone
Garsioji mūsų dainininkė 

Ona Katkauskaitė (Kaskas), 
dainuojanti Metropolitan 
operoje, lankėsi Bostone 
kaip solistė garsiojo Boston 
Symphony orkestro koncer
te, kuriame Serge Kousse- 
vitsky vadovaujant, išpildy
ta Bethoveno Missa Solem- 
nis. Per abu išpildymus 
Symphony salė buvo pilnu
tėlė Bostono vadinamos ari
stokratijos ir bilietų nebuvo 
galima gauti.

Gruodžio 2 d. Copley Pla
za viešbuty greitosiomis su
ruoštas mūsų artistei pager
bimo banketas, kuriame da
lyvavo 35 mūsų inteligenti
jos atstovai. Ruošimu dau
giausia rūpinosi muz. Juška, 
adv. Kalinauskas, dr. P. Ja
kimavičius. Iš kunigų daly
vavo ir kalbeles pasakė kun. 
K. Urbonavičius, kun. Juš- 
kaitis, kun. J. švagždys. 
Kalbėjo muz. Juška, A. 
Kneižys, adv. Bagočius ir k. 
Vedėju buvo adv. K. Kali
nauskas. Artistė jautriai vi
siems padėkojo už šį pager
bimą. Gruodžio 3 d. artistė 
pasakė gražią prakalbėlę 
)er „darbininkų radiją”, pa
tardama jaunimui neslėpti 
savo lietuviškos tautybes iš
kylant aukščiau, nes lietu
viškumas jokiai karjerai ne
kenkiąs.

Garnys pas Averkus
Gruodžio 5 d. Praną ir 

Steponiją Averkus (Ameri
kos administratoriaus brolį) 
aplankė garnys, palikdamas 
gražų sūnelį. Kadangi Aver
sai augina dvi dukreles, Da
nutę ir Alvirą, tai sūneliu 
tėvai ypatingai džiaugiasi. 
Pr. Averka yra Vytauto Di
džiojo gimnazijos Vilniuje 
auklėtinis.

Legionierių pareigūnai
Gruodžio 2 d. lietuvių sa

lėje įvyko St. Dariaus posto 
vadovybės instaliacija. Pos
to komandiorium yra Vincas 
Rimkus, adjutantu J. J. Ro
manas. Moterų pagelbinio 
skyriaus vadove liko Ona 
Voverienė.

Laimėjo antrą laikrodį
Amerikos skaitytojas An

drius Zaleckas, vilnietis, vei-

— Sekmadienį, gruodžio 
18 d., 7 vai. vak. par. salėje 
bus kortų ir kitokių žaidimo 
vakaras. Skiriamos įvairiau
sios dovanos. Visi kviečiami 
gausingai atsilankyti.

— Kleb. kun. St. Stonis 
per 9 dienas Maspethe vedė 
noveną prieš Nekalto Prasi
dėjimo šventę.

Gruodžio 1 d. įvyko visuo
tinis kuopos susirinkimas. 
Išrinkta nauja valdyba, ku
rion įeina energingi asme
nys: pirm. A. Vasiliauskas, 
vicepirm. S. Bukantas, pro
tokolų rast. F. Zorskaitė, fi
nansų raštininkė M. Rusai
tė, ižd. K. Budrys. Į komisi
jas įeina likusieji nariai, 
taip kad kiekvienam nariui 
tenka darbuotis kuopai.

Susirinkime perskaitytas 
vyčio J. Masiulio padėkos 
laiškas už telegramą, siųstą 
narių su linkėjimais ryšium 
su jo vaidinimu New Yorko 
Alvin teatre, kur statomas 
veikalas „Boys from Syra
cuse”; jis ten yra šokikas.

Apsvarsčius kuopos reika
lus, susirinkimas baigtas 
malda. Nare.

Prakalbos
Gruodžio 3 d. vakare Kas- 

močiaus salėje įvyko K. Fe
deracijos skyriaus suruoštos 
prakalbos demokratijos, fa
šizmo, komunizmo ir Lietu
vos dabartinės padėties 
klausimais. Kalbėtojais bu
vo kun. Jonas Balkūnas ir 
Juozas Laučka. Po abiejų 
kalbėtojų kalbų buvo daug 
klausimų, kuriuos daugiau
sia pareiškė komunistinės 
grupės lietuviai. Klausėjai 
ne tiek klausimus statė, bet 
daugiau mėgino savo agita- 
cijėles už komunizmą pra
vesti. Kad ir gausingai susi
rinkusi publika visiškai ne
pritarė klausėjams, bet leido 
jiems pasirodyti su jų „klau
simais”. Atrodė, kad svečių 
kalbos patiko ir išreikštas 
pageidavimas, kad svečiai 
kalbėtojai dažniau atsilan
kytų. Ypač laukiama, kad 
kun. J. Balkūnas papasako
tų savo įspūdžius iš kelio
nės. Gal tai netrukus ir į- 
vyks. Prakalboms vadovavo 
Al. Vasiliauskas.

Great Necke lietuvių aiš
kią daugumą sudaro katali
kai, bet viešajame veikime 
jie nelabai mėgsta eiti į pir
mas vietas, todėl komunis
tuojantieji tai panaudoja 
savo reikalams, bet taip il
gai nebebus^ Organizuotas 
darbas randa vis daugiau ir 
daugiau pritarimo.

Gilbert Fortunovas, 15 m. 
jaunuolis, pastatė iš degtu
kų galų modelį gražios ka
tedros su dviem bokštais. 
Jis suvartojo net 10,000 deg
tukų savo gražiam modeliui 
suklijuoti. Bažnyčios pavyz
dys imtas iš žurnalo, at
spausdinusio Kanados vieno 
miesto katedros paveikslą.

CORNELIUS D.
& EDWIN 

Sullivan’s Bar 
1870—2 Albany Ave.,

M)TICE is herebs: given that License No. 
EB 891 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1165 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM LAWLOR 
Last Chance Bar & Grill

1165 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 753 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 8413—5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

PASQUALE PARISI
& LUIGI POLLIO 

Sorrento Rest.
Ave., Brooklyn, N. Y.8413—5 th

NOTICE
EB 1194 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
462 Utica 
of Kings,

462 Utica

NOTICE is hereby given that License No. 
RW911 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 527—29 East New York Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RAY WEYMAN
527—29 East New York Ave., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2665 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 291—3 Kent Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

' SAM SAPEGA
291—3 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 785 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1762 East New York Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3108 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
423—7th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed _on^ the premises.

423—7th

NOTICE
EB 3446 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
674 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

674 Central

is hereby given that License No.

Ave., Borough of Brooklyn, County 
to be consumed on the premises. 
ANGELO DEMEVO
Ave., Brooklyn, N. Y.

JOHN T. McKENNA
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

EDWARD LUBY
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
GB 11218 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Jlevernge Control Law at 
290 Devoe 
of Kings, 
mises.

290 Devoe

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 898 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1805—9 Flatbush Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

FRANK CALLAHAN
1805—9 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1089 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 3501 Surf Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

WILLIAM McLEAN
3501 Surf Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2582 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic “ 
Control Law at 271 Nassau Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

THOMAS WALSH
271 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2600 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 123 Greenpoint Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ELLEN WALSH 
Administratrix of Andrew Walsh 

Deceased
Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

St., Borough of Brooklyn, County 
to be consumed off the pre-

CHARLES SCHATZEL
St. Brooklyn, N. Y.

Beverage 
Borough 
be con-

Beverage 
Borough 
be con-

123

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1162 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2091 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CONNELL BOYLE 
AND JOHN FOX

2091 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

0 svarbiems reika- 
^eracijos apskri- 

* lįsdamas šaukiamas 
antradienį, gruo

du i, Apreiškimo par.
patalpose. Visi 

^ns nariai bei draugi- 
utstovai prašomi atsilan- 
į Reikės aptarti šie rei- 
įj: Federacijos Tarybos 
Avimas, Apylinkės sei- 

Vasario 16 minėji- 
Pasaulinės parodos 

jiuvos skyriui parama ir

Visų narių ir veikėjų gau
ss atsilankymo laukia

Apskrities Valdyba.

PARAPIJOS

Sodaliečių susirinkimas į- 
įs gruodžio 15 d., 8 vai. 
į, par. salėje. Gruodžio 
Ii sodalietės bendrai eis 
į Komunijos per 9 vai.

Sodaliečių rengiamas snie- 
i tūlius įvyks sausio 14 d. 
ir. salėje. Rengėjos kviečia 
sos dalyvauti. Gros Nak- 
a Pelėdų orkestras. Bilie- 
i bus 35 et., vaikams 15

pi]
V8
V8

Angelų Karalienės para- 
įos jubiliejus dar tęsiasi, 
ii, šeštadienį, gruodžio 10 
. 9 vai. ryto bus iškilmin- 
s ekzekvijos už mirusius 
irapijiečius ir parapijos 
migus, Parapijiečiai pra
imtose pamaldose daly-

Dievo Motinos garbei am- 
inoji novena Stebuklingo

1274

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 280 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2123 Emmons Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY DI LUCA 
d-b-a Jean’s Clam Bar

2123 Emmons Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 916 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 485—487 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FREDERICK JULIUS MERKEL 
485—487 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1068 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic_ Beverage 
Control Law at 2108 
Brooklyn, County of 
on the premises.

JOSEPH
2108 Fulton St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1040 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1227 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MICHAEL MC HUGH.
1227 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6791 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 423—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BONAVITA 
Bona Vita Tavern

423—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 991 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 137 Schenectady Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

VINCENZO POLICANO
137 Schenectady Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 25 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
504—6 Marion St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAJOR JAMES A. McKENNA, Jr. 
Post 199 V. F. W. of U. S.

504—6 Marion St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 650 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 120 Norman Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

WILHELMINA BENEDICT 
d-b-a Norman Bar & Grill

120 Norman Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 245 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1229 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

THEODORE KORNMUELLER 
(Zur Badischen Heimat)

1229 Myrtle Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3489 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
562 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL OCKUN
562 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7353 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Bevej-age Control 
1739 Broadway, 
County of Kings, 
premises.

JOSEPH
1739 Broadway

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1170 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

Beverage 
Borough 
be con-

the

Law at 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

DE BARBIERI
Brooklyn, N. Y.

Šis naujas Frigidaire 
dytuvas su Miter-Miser 
ri nudžiugins jos širdį! 
virtuvę, bus didžiausiu 
sto apsauga ir be to t 
Pinigų!

Jai patiks jo gražus 
' spalva. Jo didelė pas 

Moisture-Seal Hydrate 
žovių. Jo šaltumo zon< 
mas. Ir taip daug kitų 
gidaire šaldytuvo pini) 
kas mėnesį!... Paseki 
kit Frigidaire savo dc 
jo Kalėdų pristatymu. 
LAI FRIGIDAIRE AI 
VIRTUVĘ...IR TAI

TIKTAI FRIGID 
The Meter-Miser... p 

„Double-Easy” Qu 
jų nesugadinant. 
DYKAI! Gražus Ster] 
Šis gražus medalijons 
norint, dykai prie jūs 
minimas jūsų malonu

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10439 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
214 Bainbridge St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID ABER
214 Bainbridge St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 810 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 287—289 Hudson Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

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

NOTICE is Hereby given that License No. 
RL 4477 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 166—168 Ave. O, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CARMELLA STANZELLA 
L. & S. Bar & Grill

166—168 Avenue O, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 940 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 127 Livingston St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ELIZABETH TRINDER 
Livingston Rest. Bar & Grill

127 Livingston St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 890 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 248 Avenue X, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN DURIA
(d-b-a—Luigi’s Restaurant)

Avenue X, Brooklyn, N. Y.

Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 2318 Atlantic Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to

SALVATORE’ RAINONE 
Atlantic Bar & Grill

2318 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 278 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4811 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE APOSTOL 
d-b-a A. P. Bar & Grill

4811 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 922 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6808—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DINE—OUT CAFETERIA CORPORATION 
6808—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

Pp. oi urooKiyn, vouniy oi 
• JU. ; sumed on the premises.

MISIJONIERIAUS PRA
NEŠIMAS GERB. 

KLEBONAMS

Misijonierius J. Kidykas, 
S. J. praneša Gerb. Klebo
nams, kad ateinančios gavė
nios metu nebeturi nė vienos 
laisvos savaitės. Norintiems 
galėtų patarnauti tuojau po

248

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10197 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3414 Tilden Ave., & 334 E. 35 St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ERNEST WALTHER 
3414 Tilden Ave.,
& 334 E. 35 St., Brooklyn, N. Y.

H. Frit
433 Gn

(Cor. Frost St)
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• Gruodžio 9 d., 1938 m.
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VIETOS ŽINIOS
FEDERACIJOS APSKRI

TIES NARIAMS

Esant svarbiems reika
lams, K. Federacijos apskri
ties susirinkimas šaukiamas 
ateinantį antradienį, gruo
džio 13 d., Apreiškimo par. 
mokyklos patalpose. Visi 
skyriaus nariai bei draugi
jų atstovai prašomi atsilan
kyti. Reikės aptarti šie rei
kalai: Federacijos Tarybos 
suvažiavimas, Apylinkės sei
melis, Vasario 16 minėji
mas, Pasaulinės parodos 
Lietuvos skyriui parama ir 
t.t.

Visų narių ir veikėjų gau
saus atsilankymo laukia

Apskrities Valdyba.

K ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Sodaliečių susirinkimas į- 
vyks gruodžio 15 d., 8 vai. 
vak., par. salėje. Gruodžio 
18 d. sodalietės bendrai eis 
prie Komunijos per 9 vai. 
mišias.

Sodaliečių rengiamas snie
go balius įvyks sausio 14 d. 
par. salėje. Rengėjos kviečia 
visus dalyvauti. Gros Nak
ties Pelėdų orkestras. Bilie
tai bus 35 et., vaikams 15 
et.

Angelų Karalienės para
pijos jubiliejus dar tęsiasi. 
Štai, šeštadienį, gruodžio 10 
d., 9 vai. ryto bus iškilmin
gos ekzekvijos už mirusius 
parapijiečius ir parapijos 
kunigus. Parapijiečiai pra- 

i šomi. tose pamaldose daly- 
■ vauti.

Dievo Motinos garbei am
žinoji novena Stebuklingo

TRAGIŠKAI ŽUVO GRAB. dar nesuprantančią jaunutę

Medaliko būna kiekvieną 
pirmadienį: lietuviškai 7:30 
vai. vak., angliškai 8:15 vai. 
vakare.

Šv. Vardo draugija daly
vaus 9 vai. mišiose ir ben
drai priims Komuniją. Po 
mišių bus susirinkimas pa
rapijos salėje. Visi nariai ir 
norinti prie šios katalikams 
vyrams svarbios draugijos 
prisirašyti prašomi atsilan
kyti. Sus-me bus renkama 
valdyba kitiems metams.

Pereitą trečiadienį palai
dotas su bažnytinėmis apei
gomis a. a. Mykolas 
brauskas iš Blissville,

Dam-

Vaikų katekizacija, 
čių pranciškonių priežiūroje, 
antradienį ir ketvirtadienį 
nuo 4 vai. iki 6 vai. vak.; 
šeštadienį — nuo 9 vai. iki 
11 vai. ryto. Tėvai raginami 
savo vaikus siųsti į tas pa
mokas ir prižiūrėti, kad jie 
jose dalyvautų.

IŠ APREIŠKIMO 
PARAPIJOS

sesu-

Gyvojo Rožančiaus ir Tre
tininkų draugijos šį sekma
dienį, gruodžio 11 d., 3 vai. 
popiet, par. salėje fotogra- 
fuosis jubiliejinei parapijos 
knygai. Už paveikslus apmo
kės draugijos iš savo iždo, i 
todėl narėms nereiks nieko 
mokėti. Abiejų dr-jų narės 
prašomos būtinai atvykti ir 
nusifotografuoti.

Gyv. Rožančiaus dr-jos 
ruoštas vieno tono anglių 
laimėjimas bus įvykdytas šį 
sekmadienį, gruodžio 11 d., 
per parapijos laimėjimo žai
dimų vakarą. Visos narės 
prašomos dalyvauti, nes bus

ŠALINSKAS

Gruodžio 2 d., anksti ry
tą, netoli savo namų, Jamai
ca Ave., arti 75th St., au- 
tomobiliaus nelaimėje žuvo 
graborius Bronius P. Šulins
kas, 28 mt. amžiaus, brook- 
lyniečiams gerai žinomo Pi
jaus Šulinsko sūnus. Auto- 
mobiliaus nelaimė įvykusi 
dėl slidaus, snieguoto kelio. 
Velionio kūnas buvo pašar
votas jo paties laidojimo į- 
staigoje ir per 4 dienas bu
vo gausiai lankomas.

Velionis palaidotas gruo
džio 6 d..šv. Jono kapuose 
iš Apreiškimo par. bažny
čios, kurioje prie šoninių al
torių mišias atlaikė kunigai 
Masiulis ir Kruzas, o prie 
didžiojo altoriaus — kun. N. 
Pakalnis, asistuojant kuni
gams Pauloniui ir Kartavi- 
čiui. Pamaldų metu giedojo 
vargonininkai Jankus, Dul- 

įkė, Brundza ir Kaminskas. 
Kapinėse paskutines apei
gas atliko kun. Pakalnis.

Velionis šalinskas skau
džiame nuliūdime paliko sa
vo jauną žmoną, nelaimės

dukrelę, tėvus Pijų ir Pranę, 
seserį ir jaunesnį brolį. Ve
lionis buvo lankęs New Yor- 

’ ko universitetą, Lafayette 
■kolegiją, Columbia universi
tetą (studijavo mediciną), o 
1935 m. baigė graboriaus 
kursus. Baigusį graboriaus 
kursus ir pradėjusį šioje sri
tyje darbą velionį gražiai 
aprūpino jo tėvai, įrengdami 
jam Woodhavene (84-02 Ja
maica Ave.) gražią laidotu
vėms patarnavimo įstaigą. 
Savo darbe jis jau buvo 
padaręs gerą pradžią, žmo
nių buvo mėgiamas, visur 
populiarus, ypač tarp jauni
mo.

Velionio šeimai, jo tė
vams, broliui ir seserei reiš
kiame gilios užuojautos, o 
mirusis lai ilsisi pas Viešpa
tį.

girną orlaivių stotis bus už
baigta.

Dr. Th. Cusaek pataria 
miesto požemiuose, juos sta
tant, įdėti daugiau dailės ir 
tuo būdu sulaikyti prasipla
tinusią saužudystę pože
miuose.

Williamsburgho ir Green- 
point dalies gyventojai pra
šo miesto, kad naujai pasta
tyta lentpiūvė prieš šv. Ce
cilijos bažnyčią, Greenpoin- 
te, būtų pašalinta — užda
ryta. šv. Cecilijos parapijie
čiai nurodo, kad parapijos 
mokyklos vaikai negali mo
kytis dėl didelio dirbtuvės 
ūžesio.

Kūčių šeštadienį, gruodžio 
24 d., nuo 5:30 bus girdi
mos Avižonio 14 muzikantų 
saloninio-simfoninio orkes
tro grojamos lietuviškos 
kalėdinės meliodijos. (šioj 
programoj sveikinimai Ka
lėdų šventėms jau dabar pri
imami. J. Valaičio adresas: 
676 Driggs Ave., Brooklyne. 
Tel. EVergreen 8-7871).

Ar jums reikalinga 
versti savo vaiką 

paimti liuosuotoją?
Nemalonūs llusuotojal padaro nemalo
nes scenas! Ir verčiant valką paimti 
netikusio skonio liuosuotoją galima 
pakenkti Jo viduriams.
Kitą kartą jūsų valkams prireikus lluo- 
suotojo, duokit jiems Ex-Lax! Jis par
siduoda mažomis plytelėmis, kurios 
turi tikrai gardaus šokolado skonį. 
Ex-Lax sutelkia visišką vidurių išvaly
mą, be jų sukrėtimo bei skaudėjimo.
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lex buvo A- 
merikos mėgiamiausias šeimos vidurių 
liuosuotojas. Dabar jis yra Moksliškai 
Pagerintas. Iš tikrųjų dabar jis yra 
daug geresnis, negu kada nors pirmiau. 
Jis turi GERESNĮ SKONĮ, VEIKIA GE
RIAU Ir yra DAUG ŠVELNESNIS, negu 
kada noro buvo.
Lygiai geras ir valkams, Ir suaugusiems

SMART SHOES

Į ČEVERYKAI VISAI ŠEIMAI 
I ŽEMOMIS KAINOMIS

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSI8AKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ! 
Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Lax! Įsidėmėkit teisingą ant dė
žutės užrašą — E-X-L-A-X. Kad 
gautumėt Ex-Lax pasekmes, rel- 

, kalauklt tikrojo Ex-Lax.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Šeštos Avė. viršutinio ge
ležinkelio liniją perėmė New 
Yorko miesto vadovybė ir 
tuojau pardavė iš varžyty
nių už 80,000 dol. Susisieki
mas ten dabar bus palaiko
mas požemiu. Viršutinis 
geležinkelis turi būti veikiai 
sugriautas.

Brooklynas auga, auga ir 
jo reikai. Policija neapsidir
ba. Piliečiai reikalauja mie
sto daugiau policininkų, ma
žiausia 4,000. Sako, jei mie
stas neišpildys reikalavimų, 
jie prašys gubernatoriaus 
prisiųsti valstybės miliciją 
juos saugoti.

proga laimėti. Anglis auko
jo Tru Ember Coal Co. Pel
nas skiriamas Kalėdų Pra- 
kartėlei įruošti.

O. Stagniūniene.

North Beach orlaivių sto
tis dirbama. Statoma orlai
viams namai (angarai) ir 
didinama viso aerodromo 
vieta. Tikimasi, kad prieš 
Pasaulinės parodos atiden-
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THE ONLY HEFJWGEHATOR

WTER^ISER
Šis naujas Frigidaire — vienintelis šal-|gĮ 

dytuvas su Miter-Miser — yra dovana, ku-fe| 
ri nudžiugins jos širdį! Nes jis papuoš jos® 
virtuvę, bus didžiausiu patogumu bei mai-|g| 
sto apsauga ir be to dar sutaupys šeimai® 
Pinigų! ■

Jai patiks jo gražus stilius ir žvilganti ||j 
‘ spalva. Jo didelė pasidėjimui vietai. Jo|j|

Moisture-Seal Hydrator dėl vaisių ir dar-ta 
žovių. Jo šaltumo zonos. Jo lengvas ledo išėmi
mas. Ir taip daug kitų patogumų. Ji gėrėsis Fri
gidaire šaldytuvo pinigų sutaupymo galimumais 
kas mėnesį!... Pasekit Kalėdų Dieduką, padary
kit Frigidaire savo dovana. Pasirūpinkit dabar 
jo Kalėdų pristatymu.
LAI FRIGIDAIRE APVAINIKUOJA JOS KALĖDŲ DŽIAUGSMĄ... JOS 
VIRTUVŲ ... IR TAVO GERĄ APSKAIČIAVIMĄ!

TIKTAI FRIGIDAIRE TURI
The Meter-Miser ... paprasčiausi šaldymo mechanizmą, kada nors pagamintą. 

„Double-Easy” Quickube Trays ... paliuosuoja ledo gabalus momentaliai, 
jų nesugadinant.
DYKAI! Gražus Sterling Silver Dovanų Medalijonas Motinai.
Šis gražus medalijonas su jūsų pageidaujamu įrašymu bus prijungtas Jums 
norint, dykai prie jūsų Kalėdų Frigidaire. Tai gražus ir pagarbos vertas pri
minimas jūsų malonios dovanos.

II. Friedman Music Shop
433 Grabam Ave., Brooklyn, N. Y.

(Cor. Frost St.) EVergreen 8-4798

iO
SPECIALIAI!

Tik 164.00
PALANKIOS KALĖDŲ 

SĄLYGOS

Iš Meksikos Miesto prane
ša, kad ten policija leidusi 
atidaryti vieną katalikų 
bažnyčią ir jon susirinkę 
5,000 žmonių. Susirinkusius 
policija atakavo ašarinėmis 
bombomis.

LIETUVIŠKOS MELODI
JOS PER RADIJĄ

Naujausios iš Lietuvos 
plokštelės kurį laiką girdi
mos iš J. Valaičio vadovau
jamos Lietuvių Radijo Bal
so programos, iš WCNW 
(1500 kcs.) antradienių, ket
virtadienių ir šeštadienių 
vakarais nuo 5:30 vai. šeš
tadienį, gruodžio 10 d. bus 
girdima iš Lietuvos parvež
tų gaidų naujausių lietuviš
kų dainelių ir meliodijų, ku
rias nuo 5:30 iki 6:15 vak. 
gros Adomo Jezavito orkes
tras.
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H. APPENZELLER 
HABERDASHER

VYRIŠKŲ REIKMENŲ KRAUTUVĖ 
Kaklaraiščiai, vyriški viršutiniai ir 
apatiniai marškiniai, skrybėles ir t.t.
KALĖDOMS SPECIALĖS KAINOS

439 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Kampas Kcap St. Priešais Republic teatrą.

LAIKRODININKAS
701 Grand St. Arti Graham Ave.

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS
Deimantiniai žiedai ................................
Rankiniai Laikrodėliai — Wrist Watches 
Koktėlių Setai (cocktail sets) ................
Pasidabinimo setai (dresser sets) .........

I - «
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Brooklyn

nuo $7.50
nuo 2.25

, nuo 2.75
.......  2.95

ivwxr Uhl
3——

BURTON ... A handsome Gruen, styled for the man 
of action. Yellow gold filled, 17 jewels............ $37.50

Paminėkite apie šį skelbimą ir gausite nuolaidą
ATDARA VAKARAIS Ekspertiškas laikrodėlių

taisymas
;oio:o:oio:o:o:oio:o:oioto:o:o:o

J Dr. Posner’s ir Douglas vyrams, taip • 
Į pat moteriški aukštos rūšies čevery- į 
| kai nupigintomis kainomis.

329 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

10 Ir 25 centų dėžutės yra pas Jūsų 
vaistininką.

LIETUVIŠKA

RESTAURACIJA
BAR ir GRILL

Gaminam Valgius Amerikoniš
ko ir Lietuviško Stiliaus. Čia 
taip pat galima gauti Ameri
kos išdirbimo ir importuotų 

degtinių, visokių vynų 
ir gero alaus

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

060 Grand St. Brooklyn, N.Y.

PIRKSITE NEBRANGIOMIS KAINOMIS
S. Mileiaus Krautuvėse

Per 19 metų esame egzaminavę tūkstančius nesmagių kojų... 
tūkstančius netinkamų čeverykų. Viskas, ką mes Išmokome yra In
korporuota (pritaikyta) prie CORRECTIVE ARCH. Jei Jūsų kojos var

gina Jus, patariame Jums pabandyti porą 
CORRECTIVE ARCH vyrams už $6.75.

Jie yra iš tikros australiškos kangaroo skūros.
Moterims, AIR-TRED ARCH už $5.00 iki $6.50.

Bateliai minkštos kaip zumčlus-kid skūros.
Jauniems vyrams ALL LEATHER SHOES $2.95.

Vaikams Good Year-Welts Sizes 1 to 6 porai $2.45.
Nepraleiskite progos ir nepirkite kitur nepasltelravę apie šias 

prekes Stasio Milčiaus krautuvėse:

MILCHIUS SHOE SHOPS, INC.
jCx. 235 Grand St., Brooklyn, N.

(bet. Roebling & Driggs Av.)
Grand Ave., Maspeth, N. Y.

Grand Ave., Maspeth, N. Y.

Clermont Av., Maspeth, N.Y.

66-31

69-21

Y.

LIETUVOS-AMERIKOS IMPORTO
IR EKSPORTO BENDROVĖ

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

Užsakymai priimami nemažesniems kiekiams 
kaip 5 dėžės.

LITHUANIAN-AMERICAN 
IMPORT & EXPORT CORPORATION

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

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROM1SKIS
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: STagg 2-4409

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS 

Garboriai - Balsamuotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

- >

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.
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Sveiki, Amerikos Bičiuliai
Tokiais žodžiais ir tauti

nėmis vėliavomis išpuoštoje 
Apreiškimo par. salėj, gruo
džio 4 d., praeitą sekmadie
nį, sukaktuvinės Amerikos 
vadovybė sveikino visus Bi
čiulius, atsilankiusius į va
karienę, Amerikos 5 metų 
sukakčiai paminėti sureng
tą. Vakarienės rengėjai tik
rai nelaukė tokio svečių 
skaičiaus, nes vakarienei ne
buvo patogus laikas. Atsi
lankę apie 350 asmenų už
pildė visas vietas prie pa
ruoštų stalų ir salėje neliko 
nei vienos tuščios vietos.

Vakarienė pradėta lygiai 
6:30 vai., kun. N. Pakalniui 
sukalbėjus maldą. Įžanginę 
atidarymo kalbą pasakė A- 
merikos leidėjų vadovybės 
pirm. Kazys J. Krušinskas; 
savo kalboje paminėjo Ame
rikos pirmuosius kelius ir 
nurodė spaudos reikšmę vi
suomenės gyvenime. Vaka
rienės programos vedėju pa
kviestas Amerikos redakto
rius Juozas B. Laučka.

Stalai šeimininkių rūpes
čiu buvo gražiai išpuošti ir 
nukrauti skaniai pagamin
tais valgiais. Visų susido
mėjimu ir pasigėrėjimu bu
vo gausiai patiektas lietu
viškas kumpis, ką tik at
vežtas iš Lietuvos; nors jo 
ir gausiai patiekta, bet jis 
veikiai ir „sulikviduotas”.

Meninę programą atliko 
Apreiškimo par. solistės M. 
Stagniūnaitė, A. Maslaus- 
kaitė ir Ad. Dragūnaitė, M. 
Žerolienė ir pianistė M. Žu- 
džiūtė. Visiems buvo maloni 
staigmena Marijonos žero- 
lienės pasirodymas su solo; I 
seniau ji dažnai dainuodavo 
ir savo gražiu balsu džiu
gindavo vietos lietuvius, bet 
kuris laikas jau viešai nesi
rodydavo, tačiau, būdama 
Amerikos artima bičiulė, 
mielai sutiko padainuoti su
kaktuvinėje vakarienėje. Ji 
sutikta ir nuoširdžiai paly
dėta visų dalyvių. Skoningai 
padainavo ir žinoma solistė 
M. Stagniūnaitė. Labai su
tartinai duetą sudainavo vi
sų mėgiamos Angela Mas- 
lauskaitė ir Adelė Dragū
naitė. Joms akompanavo 
muz. J. Jankus.

Pianu solo skambino Mil- 
dreda žudžiūtė; ji artistiš
kai paskambino pora klasi
kinių kūrinių ir savo pačios 
surinktą lietuviškų kūrinių 
„poutpuri”.

Sveikinimo, įvertinimo ir 
linkėjimų kalbas pasakė 
kun. K. Banionis, kun. J. 
Aleksiūnas (Amerikos leidė
jų — Lietuvių Universalinio 
Biuro — vadovybės narys), 
dr. B. K. Vencius, kun. St. 
Stonis (New Jersey kunigų 
ir katalikiškų dr-jų vardu),

Kazys P. Vilniškis (L. Uni
versalinio Biuro iždininkas, 
pirmasis Amerikos redakto
rius ir administratorius), 
kun. N. Pakalnis (vienas 
pirmųjų Amerikos steigėjų, 
jos leidėjų vadovybės na
rys), red. Jonas Pilipaus- 
kas (Marianapolio Kolegijos 
vadovybės ir Studentų žo
džio vardu), Lietuvos gene
ralinio konsulato atašė Ani
cetas Simutis (perdavė Lie
tuvos gen. konsulo, ats. pik. 
Jono Budrio sveikinimus ir 
linkėjimus ir pareiškė savo 
mintis apie spaudą ir apie 
sukaktį mininčią Ameriką) 
ir kun. Jonas Balkūnas (A- 
merikos steigėjas ir dabar
tinis jos leidėjų vadovybės 
narys). Čia dar paminėtina, 
kad dr. Vencius perdavė 
Annapolio laivyno mokyklos 
auklėtinio, būsimo karininko 
Skarulio sveikinimus ir lin
kėjimus Amerikai, jos su
kakties proga.

Įvairių pertraukėlių metu 
perskaityti sveikinimo laiš
kai ir telegramos, kurios iš
tisai atspausdinamos atski
rai. Visi sveikinimai palydė
ti nuoširdžiais ir gausiais 
plojimais. Visą laiką salėje 
tarp vakarienės dalyvių 
viešpatavo jauki nuotaika, 
kuri leido net ir nenumaty
tą laimėjimą pravesti. Visi 
dalyviai paėmė laimėjimo 
bilietėlių dėžei saldainių. 
Laimėtoju buvo Ant. Zupka.

Vakarienę baigiant sukel
ta dėkingumo plojimų aud
ra šeimininkėms ir jų pir
mininkei P. Grigienei už 
skaniai paruoštą vakarienę; 

Į labai nuoširdžiai padėkota 
vietos klebonui kun. Pakal
niui už leidimą pasinaudoti 
sale. /

Po programos vedėjo bai
giamo žodžio, pakviestas 
Newarko klebonas kun. Kel
melis sukalbėjo maldą, ir po 
to, muz. Jankui pritariant 
pianu, sugiedotas Lietuvos 
himnas. Vakarienės dalyviai 
dar neskubėjo skirstytis, nes 
trumpai pravesta programa, 
nevarginusi ilgomis kalbo
mis, visai neįgrįso ir todėl 
dar ilgokai daugelis šneku- 

' čiavosi, dalindamies savo 
įspūdžiais.

Šeimininkės
Vakarienės šeimininkėmis 

buvo P. Grigienė, M. Bran- 
gaitienė, S. Subatienė, U. 
Šarkauskienė, J. Terebeizie- 
nė, K. Kučinskienė, O. Kaza
kevičienė, M. Stučienė ir EI. 
Vaitekūnienė. Joms teko y- 
patingai daug darbo ir var
go pakelti.

Patarnautojos
Visiems svečiams prie 

stalų patarnavo vytės, soda- 
lietės ir choristės: S. Kaz

Lietuviškas Monopolis
Republic Straight Rye 21/j metų senumo, 90 proof 
f

Ši degtinė yra tyrų rugių ir pagal Maryland© 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 Uc- L72

lauskaitė, EI. Matulionytė,
S. Grybaitė, St. Mockevičiū
tė, Alb. Tumosaitė, Pr. Ka- 
džiūtė, Elena, Ona ir Adelė 
Grigaitės, Br. šimkiūtė, O. 
Gruzinskaitė, EI. Milinavi- 
čiūtė, EI. Bruzauskaitė, O. 
Zajankauskaitė ir U. Kaza
kevičiūtė.

Šeimininkai
Šeimininkėms labai daug 

pagelbėjo K. Baltrušaitis, 
V. Zaukas, V. Daubaras ir
J. Skarulis, kurie buvo va
karienės šeimininkais, su
statė stalus ir kitur padėjo.

Dovanos
Vakarienės reikalams su

silaukta ir aukotojų. A. Va- 
linavičius per M. Brangai- 
tienę padovanojo gerą kum
pį, p. Brangaitis — 10 sv. 
pyrago, Šimansko ir Pet- 
kausko mėsinyčia per šv. 
Monikos moterų našlių dr- 
ją — kepalą duonos, 29 kp. 
Moterų S-gos — pyrago, J. 
Ginkus — dėžę saldainių.

Vakarienės dalyviai
Pagal vakarienės patar

nautojų surinktas žinias, va
karienėje dalyvavo šie Ame
rikos bičiuliai:

Kun. J. Aleksiūnas, J. Aver- 
kienė, Ad. Akelaitis, V. Andriuš- 
kevičienė, A. Antanaitis, M. An
tanaitienė, M. Adomaitienė, M. 
Abojūtė, D. Alekna, D. Aleknie
nė, J. Antanavičius, D. J. Aver- 
ka;

kun. J. Balkūnas, Ona Balkū- 
nienė, Balkūnaitė - Degutienė, T. 
Barzilauskienė, inž. P. Barzilaus- 
kas, J. Bulevieius, K. Begans- 
kienė, A. Beliauskas, Ig. Bujo- 
kas, M. Brangaitienė, O. Baniu- 
lienė, Jul. Baniulis, T. Bulovienė, 
V. Baltrūnienė, J. Bataitis, J. 
Bataitienė, K. Bielevieius, 0. Bie- 
levičienė, C. Bielevičiūtė, S. Bie
levičiūtė, J. Blotskienė, R. Bak- 
šienė, A. Bagdonienė, J. Bagdo
nas, M. Bendžiuvienė, EI. Bara
nauskienė, Ad. Balčiūnienė, Pr. 
Biganskienė, EI. Brazauskaitė,
K. Baltrušaitis;

A. Civinskienė, Mrs. J. Calla- 
kan, M. Čiupienė, S. Cerebiejus;

muz. Pr. Dulkė, K. Dumblienė, 
K. Dumblys, Ad. Dragūnaitė, J. 
Digrius, K. Dobrovolskis, M. 
Daunoravičienė, J. Dobrovolskis, 
P. Dobkevičius, K. Dolykienė, V. 
Daubaras;

K. Eidukaitis, P. Franceson, 
p. Francesonienė;

J. Garšva, K. Garšvienė, A. 
Garšvaitė, P. Grigienė, J. Gus- 
tavičienė, L. Grigonis, muz. A. 
Giedraitis (Newark), A. Gad- 
lauskienė, P. Gagienė. K. Gal- 
čius, J. Grigas, J. Ginkus, J. 
Gražys, R. Gudzinskienė, Am. 
Galčiūtė, A. Girnienė, B. Ga- 
liauskienė, A. V. Grunskis su 
žmona, A. Grigaliūnienė, Sil. 
Girnius, S. Grybaitė, Elena, Ona 
ir Adelė Grigaitės, A. Gruzins
kaitė ;

J. Hodelienė (Kearny), P. Ika- 
mas, muz. J. Jankus, J. Jankie- 
nė, M. Jasiulaitienė, 1 A. Januš- 
kaitienė, O. Jagminienė, R. Ja
nulis, J. Januškienė, P. Janku
tė, J. Jeznienė;

kun. Ig. Kelmelis, kun. Karta- 
vičius, K Krušinskas, p. Krušin- 
skienė, mokyt. J. Krušinskaitė,
T. Kubilienė, V. Kraujalienė, M. 
Karaktinas, S. Kleiza, K. Kara- 
zienė, K. Kučinskienė, P. Kali
batas, M. Kaslovaitė, M. Kučin
skienė, M. Kartavičiūtė, P. Ku
bilius, V. Kontrimienė, O. Kaza
kevičienė, S. Kazlauskaitė, F. 
Kadžiūtė, J. Klikūnienė, M. Ku
likauskas, F. Kalenda, Fl. Kras- 
nytė, J. Krasnis, M. Krasnienė, 
E. Kersevičienė, K. Kavaliaus
kas, M. Kičas, J. Karpavičius, A. 
Kaminskiene,, A. Kaminskas, D. 
Klinga, M. Karinskienė, P. Ker- 
šulis, M. Kalvaitis, S. Kazlauskie
nė, A. Kivytienė, U. Kazakevi
čiūtė, R. Kručas;

kun. P. Lekešis, kun. Laury- 
naitis, J. LeVanda, M. LeVandie- 
nė, P. Lelis, D. Livanavičienė, M. 
Lelaitė, K. Lenienė, O. Lebinskie- 
nė, S. Lazaunikas, O. .Lazauni- 
kienė, V. Lunskus, C. Lizunas, 
P. Linkauskienė, P. Linkus, S. [ 
K. Lukoševičius, Pr. Lauraitis, 
P. Lukoševičius, p. Binkienė, J. 
B. Laučka;

kun. V. Masiulis, inž. A. Ma
žeika, Z. Mažeikienė, P. Montvi
la, Ag. Mickuvienė, J. Maslaus- 
kas, K. Martinaitienė, J. Maso- 
nienė, J. Mikolaitis, A. Mikolai- 
tienė, Aid. Mikolaitytė, J. Miko
laitis, EI. Miniotienė, O. Macke
vičienė, U. Mikulskienė, G. Mi
kulskis, J. Maskevičienė, O. Mar- 
gosienė, K. Mickevičienė, Eve 
Milukas, K. Matejūnas, M. Mo
tuzienė, A. Matulis, Ant. Matu
lionis, Al. Matulionienė, St. A. 

Milčius, K. Marinienė, EI. Matu
lionytė, St. Mockevičiūtė, EI. Mi- 
linavičiūtė, Ang. Maslauskaitė;

A. Nemanienė, Ag. Narkaus- 
kienė, A. Okienė;

kun. N. Pakalnis, kun. K. Pau- 
lonis, kun. A. Petrauskas, kun. 
Paniekas, J. Pilipauskas, dr. Jo
nas C. Peters — Petrauskas, K. 
Petrauskas, Gr. Petrauskienė, A. 
Pažereckienė, O. Petrulionienė, 
M. Pukienė, V. Pūkas, M. Puti- 
nienė, V. Paulauskas, J. Paulau
skienė, V. Paulauskas jr., EI. 
Paulauskienė, O. Petrulienė, Joe 
Peters, Ant. Polis, M. Patkaus- 
kas, C. Parneckas, Al. Pelkaus- 
kaitė, EI. Paračkaitė, EI. Pocie
nė, Ant. Pocius, F. Palubinskis, 
T. Palubinskienė, F. Poderis, O. 
Poderienė;

Povilas Rusas, M. Rusienė, M. 
Rusaitė ir J. Rusaitė (visa šei
ma, iš Port. Washington), Ant. 
Ražickas jr., F. Ražickienė, P. 
Rimkūnienė, A. Rapolskienė, O. 
Rimidienė, Radzevičienė, L. Ro- 
kiūtė, V. Rokus, P. Rimša, O. 
Razminienė, Ant. Razminas, Tes- 
sie Rominger, Wm. B. Rosenberg, 
H. Rominger;

kun. St. Stonis, Anicetas ir Ja
nina 
(Port 
nė, 
tė, 
nė, 
nė, 
nė, 
nė,

G. Spurgai t ėSimučiai
Jefferson), O. Stagniūnie- 
Subatienė, M. Stagniunai- 
Stravinskienė, M. Stueie- 
Stranevičius, M. Sitavičie- 

St. Stečkienė, Jul. Skarulie- 
X. Strumskis, EI. Seneckie- 
A. Slivinskienė, J. Surdokas, 

U. Sašienė, J. Suliauskas, J. Su
bačius, G. Stanaitis, O. Simeliū- 
tė, M. Sakalauskienė, P. Simelin
to, M. Simanaitienė, M. Binkie
nė, Al. Stankevičius, Simkevičie- 
nė, M. Sagevičienė, J. Sagys — 
Sagevičius, J. Sniečkus, A. Snieč
kus, O. Sebukaitienė, M. Strogy- 
tė, J. Strogis, J. Sakalauskienė. 
M. Skrodenis, F. Stumbienė, D. 
Stelmokienė. L. Sledžiauskienė, 
O. Sledžauskas, Urs. Stumbrienė, 
J. Stonkus;

J. Šertvytis, M. Šertvytienė, U. 
Šarkauskienė, K. Šimanskas, 
Ant. Šapolas, P. Šimkienė, EI. 
Šimkiūtė. Br. Šimkiūtė;

J. Terebeizienė, V. Tamošaitis, 
Alb. Tumosaitė, Sim. Tonis, M. 
Ulevičienė;

Kazys Vilniškis, dr. B. K. Ven
cius, Al. Vasiliauskas (Great 
Neck), M. Vedegienė, R. Vanei- 
kienė, A. Varnas, T. Vancevičie-

S.
P.
J.

WHALEN BROS., Ine

Brooklyn, N. Y.219 Grand Street,

PRANEŠA SAVO DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

*— *
166 Smith Street,

IŠSIKRAUSTYMĄ Į SAVO CENTRALINĘ KRAUTUVĘ,

KURI RANDASI
219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y.

(Williamsburgh Bridge Plaza)

Kampas Wyckoff Street, Brooklyn, N. Y.

DĖKOJAME SAVO KOSTUMERIAMS UŽ IKŠIOLINĘ 

PARAMĄ IR TOLIMESNĮ NAUJĄ BIZNĮ.

Tel. EVergreen 8-702?
GARSAS BAKERY, Inc.

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmončs tudftl, kad jie valgo tikrą Lietuvišką 
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, kelksus 

ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia Ir 1 kitus miestus.

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

NOTARY PUBLICTel. NEwtown 9-4464

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER AND EMBALMER

REAL ESTATE — GENERAL INSURANCE

Maspeth, N. Y.

TRO-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS SALINSKAS) 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Graži, modemiška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs kambariai duodama 

nemokamai. Samdo automobilius (vairiems reikalams. Kainos labai prieinamos

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

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

bravorų Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

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

54-41—72nd Street,

Amerikiečių spam 
tūros iš Kauno prai 
šiomis dienomis t 
reiškė kai kurių ne 
Daug studentų suin 
versitetas uždarytai 
niuose susirinkimu 
reikalaujama sugrąž 
demarą ir t.t. Gaila 
Lietuvos apie tai i 
šama.

Tie patys šaltiniai 
do, kad suimti prof, c 
nas Bistras ir univ< 
vyr. asistentas dr. 
Dielininkaitis. Apie 
ėmimą tiesioginiai š 
iš Lietuvos irgi nieko 
neša. Tiesiog sunku , 
duoti ir suprasti, ko< 
Įėjo būti suimti minėt 
likų visuomenės įžym 
dai. Dr. Bistras yra 
ministeris pirmininką 
mus užsienio politiko: 
vas. Dr. Dielininkaitis 
lūs jaunosios katalik 
tos veikėjas, nuoširdži 
lietuvis. Tai žmonės, 
jokio blogo negali 
Lietuvai. Jų suėmim; 
toks buvo, tikrai mi 
kas. Lauksime tikslesi 
niy.

Čikagiškė komunisti 
>ūs, pritardama mūši;

nė (Kearny), A. Visminas,.V. Vai- 
čaitienė, Ona Valaitienė, J. Va
laitis, M. Varnaitienė, A. Var
nas, O. Vyšniauskienė, Ign. Va
nagas, J. Valaitienė, Fr. Vaičiū
nas, Anna Vaičiūnas, V. Vaičiū
nas, EI. Vaitekūnienė, Mary Wit- 
kousky, M. Vaicekauskienė;

Jonė Žukauskaitė, V. Žalnie- 
raitis, M. Žerolienė, G. Žerolis, 
K. Žudžienė, M. Žudžiūtė, J. P- 
Žemaitis, J. Žemaitis;

K. Zaukienė, V. Zaukas, Ad. 
Zubrienė, A. Zaborskienė, E. 
Zorskienė, M. Zaveckienė, L. Za- 
meckienė, M. Zavistanavičicnė, 
A. Zajauskaitė, A. Zupka.

MASPETHO ŽINIOS

šį— Susivienymo 108 kp. 
sekmadienį turės žaidimų 
laimėjimo vakarą.

— Basketbolo komanda 
du kartu nugalėjo Morris 
Park Kolumbo Vyčius ir 
stipriai laimėjo prieš Wa- 
terburio vyčius, Connecticut 
čempijonus. Šiandie mūsiš
kiai Klasčiaus salėje žais 
prieš Bl. Sacrament par. ko
mandą.

SLIDŽIUOJU KELIU

Maspetho Atsimainymo 
par. choras, vadovaujant 
muz. A. Visminui, neseniai 
suvaidino parapijos salėje 
„Slidžiuoju keliu”, 3 veiks
mų komediją, su dainomis 
ir šokiais. Ši komedija la
bai užimponavo publiką sa
vo gražiu pamokinančiu tu
riniu, taip pat gražiu vyku
siai atvaidinimu. Parodė tri
jų jaunikaičių, Lietuvos stu
dentų gyvenimą. Du iš jų 
ėjo slidžiuoju keliu, vienas 
vadovavosi doros ir išmin
ties keliu. Daug gardaus 
juoko sukėlė slidžiųjų kelio
nė. Atvaizdavo šių laikų 
jaunuolių išdykavimą, tingi-

Gruodžio 9 d., 1938 m.

ĮSTOK Į MŪSŲ 1939 „CHRISTMAS CLUB” 

Savaitiniai įmokejimai nuo 25c iki $25.00

The Dime Savings Bank 
of Williamsburgh

Havemeyer & So. 5th Sts., Brooklyn
Priešais Williamsburgh Bridge Plaza

ŠTAI KA

Klaipėdos rinkim; 
Miršta veteranai 
Neaiškūs suėmimi 
Didžiosios blogybe 
Lenino klaidos.

niavimą moksle ir prie dar
bo. Galutinai išbėgo į Brazi
liją laimės ieškoti. Bet vie
toje laimės rado skurdą. Su 
krokodilais kovojo, su šuni
mis maistu dalinosi. O tre
čias, doras studentas, bai
gęs agronomo mokslą, atvy
kęs valdžios reikalais į Bra
ziliją, suradęs savo draugus 
nelaimingus sugrąžino į Lie
tuvą pas tėvus. Paskutinia
me akte atvaizduoja sutiki
mą sūnų palaidūnų Lietuvo
je.

Vaidintojai buvo: Petras 
Kalibatas, Julė Baltaitienė, 
Vincas Rokus, Pranas Kali
batas, Antanas Grunskis, 
Elena Matulionytė, Vincas 
Lunskis, Ant. Gudonis. Kai
mo jaunimo ir svečių vaid
menis atliko choras. Pažy
mėtini Vincas Rokus ir Pr. 
Kalibatas, kaipo palaidūnai, 
vikriai ir tinkamai pergyve
nę savo roles. Ūkininkų ro
les gerai vaidino Pet. Kali
batas ir Julija Baltaitienė. 
Ir kiti, nors trumpesnes ro
les, atliko gerai. Koncertinę 

>K—

BR00KLYN0 LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-0290

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS
4302 FLATLANDS AVENUE

VALANDOS: 
1—2 p. P. 
fi—8 vak.
Ir pagal sutarti
Tel.: NAvarre 8-1919

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS- 
0—13 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9105

I Tel. STagg 2-7177

dalį vykusiai išpildė choras. 
Be choro gerai užsirekomen
davo vyrų kvartetas: V. Ro
kus, P. Kalibatas, V. Pau
lauskas ir Petr. Kalibatas.

Tą patį veikalą mūsų 
choras pakviestas suvaidin
ti į šv. Jurgio parapiją sau
sio 21 d. .A K.

MIRĖ

Mykolas Dambrauskas, 23 
m., gyv. 3201 Greenpoint 
Ave., Blissville, mirė gruo
džio 3 d. savo namuose. Pa
laidotas gruodžio 7 d. iš An
gelų Karalienės bažnyčios į ' 
Kalvarijos kapus.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J. Garšva.

Kalbama, kad Brooklynas 
susilauks namo, kuriame 
bus suvaryti visi „puška- 
riai” (vežimėliai su prekė
mis). Kokioje vietoje tas 
namas bus, tuo tarpu neži
noma. Bet tuo bus geriau, 
kad gatvėse nebus leidžia
ma prekiauti.

Klaipėdos seimelic 
mų atgarsiai visus 1 
jaudina, bet šiuo k 
nevertėtų daryti lai 
ny išvadų. Rinkim; 
niai, rašant šiuos 
dar nežinomi. Praeit 
mėly, kurio rinkim 
kurna lietuviams bi 
palankesnė, lietuvis 
tik 5 vietas iš 29, 
nesistebėkime, jei s 
melyje lietuvių atsi 
čius nukristų iki 
net dviejų. Blogiau 
vokietininkų sąra; 
griežtai neištikimi 
asmenys.

Paskyrimas kis 
lietuvio gubernato 
retų pagerinti Klai] 
bortinę padėtį. G 
panašaus paskyrime 
ryta žymiai anksčis 
ro vyriausybė pe 
vertino klaipėdieči 
vius, neparūpino jie 
kingesnių vietų ir ti 
žino Klaipėdos tikrų 
simpatijas Lietuvai.

Šiaip ar taip, siu 
bent turime akylai 1 
rimtai sekti įvykius 
doje ir visoje Lietux

Senoji veikėjų 1 
truputį mažta. Šią s: 
gyvųjų tarpo išsisk] 
V. Matulaitis, senas 
veteranas. Velionis 
tės ir geros sveika; 
kais buvo vienas vei 
kunigų. Daug dirbo 
Įėję, Federacijoje, S 
jime, Kunigų Vienyl 
mė įvairias lietuvišk 
gas. Nors jo krūt 
puošė joks pažymėji 
klas, bet išeivija ats 
kaip vieną savo g 
narių.

Kaip jis mylėjo 
rodo ir tas faktas, 1 
nai, nujausdamas 
gyvensiąs, vyko į 
drauge su Vyčių eks 
Šiuos žodžius rašanč 
sisveikinant prie 1 
sakė: „Noriu dar m 
tą pamatyti Tėvynę’ 
troškimą jis įvykdė, 
dabar ramybėje pas 
tį, kuriam jis per ti 
metų tarnavo.


