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Klaipėdos seimelio rinki
mų atgarsiai visus lietuvius 
jaudina, bet šiuo laiku dar 
nevertėtų daryti labai liūd
nų išvadų. Rinkimų davi
niai, rašant šiuos žodžius, 
dar nežinomi. Praeitame sei
mely, kurio rinkimų aplin
kuma lietuviams buvo daug 
palankesnė, lietuviai turėjo 
tik 5 vietas iš 29, tad visai 
nesistebėkime, jei šiame sei
melyje lietuvių atstovų skai
čius nukristų iki trijų ar 
net dviejų. Blogiau tai, kad 
vokietininkų sąraše šiemet 
griežtai neištikimi Lietuvai 
asmenys.

Paskyrimas klaipėdiečio 
lietuvio gubernatorium tu
rėtų pagerinti Klaipėdos da
bartinę padėtį. Gaila, kad 
panašaus paskyrimo nepada
ryta žymiai anksčiau. Cent
ro vyriausybė per mažai 
vertino klaipėdiečius lietu
vius, neparūpino jiems atsa- 
kingesnių vietų ir tuomi ma
žino Klaipėdos tikrų lietuvių 
simpatijas Lietuvai.

Šiaip ar taip, šiuo metu 
bent turime akylai budėti ir 
rimtai sekti įvykius Klaipė
doje ir visoje Lietuvoje.

Senoji veikėjų karta po 
truputį mažta. šią savaitę iš 
gyvųjų tarpo išsiskyrė kun. 
V. Matulaitis, senas lietuvių 
veteranas. Velionis jaunys
tės ir geros sveikatos lai
kais buvo vienas veikliausių 
kunigų. Daug dirbo Motinė
lėje, Federacijoje, Susivieni
jime, Kunigų Vienybėje; rė
mė įvairias lietuviškas įstai
gas. Nors jo krūtinės ne- 
puošė joks pažymėjimo^žen-. 
klas, bet išeivija atsimins jį, 
kaip vieną savo geriausių 
narių.

Kaip jis mylėjo Lietuvą, 
rodo ir tas faktas, kad per
nai, nujausdamas neilgai 
gyvensiąs, vyko į Lietuvą 
drauge su Vyčių ekskursija. 
Šiuos žodžius rašančiam, at
sisveikinant prie laivo, jis 
sakė: „Noriu dar nors kar
tą pamatyti Tėvynę”. Savo 
troškimą jis įvykdė. Teilsisi 
dabar ramybėje pas Viešpa
tį, kuriam jis per tiek daug 
metų tarnavo.

SAVAITES ĮVYKIAI
„Gerų kaimynų” 
susirinkimas

Praeitą savaitę Limoje, 
Peru valstybės sostinėje, 
prasidėjo Šiaurės ir Pietų 
Amerikų respublikų 8 tarp
tautinė konferencija, kurios 
pirmuose posėdžiuose kalbas 
pasakė Jungtinių Am. Vals
tybių sekretorius Hull ir Pe
ru užsienio reikalų ministe
ris Concha. Konferencijoje 
dalyvauja šios valstybės: 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės, Argentina, Meksika, Ku
ba, Hondurai, Brazilija, Ni- 
karagua, Gvatemala, Salva
doras, Kosta Rika, Panama, 
Haiti, Dominikos Resp., Ve- 
necuela, Kolombija, Ekvado
ras, Uragvajus, Bolivija, Pe
ru, Čilė ir Paragvajus. Kon
ferencijos tikslas surasti ko 
daugiausia priemonių tarp
valstybiniam bendradarbia
vimui ir sudaryti bendras 
pastangas prieš galintį kilti 
pavojų iš kitų žemynų.
Italų siekiai

Italijos jaunuomenė, ma
tyt, atsakingų asmenų pa
kurstyta, ruošė daugelyje 
miestų didžiules eisenas, ku
riose reikalauta prijungti 
prie Italijos prancūzų val
domas Tuniso, Nicos ir Sa- 
vojos žemes. Tunise, prancū
zų kolonijoje, Afrikoje, kilo 
stambių susirėmimų tarp 
Italijos ir Prancūzijos šali
ninkų. Italų norai siekia ir 
dar toliau. Jie nori Korsikos 
salos, kur gimė Napoleonas; 
jie nori ir yane’Vzų Somali- 
jos uosto Džibuti, kurs svar
bus geležinkelio centras, jun
giąs Etiopiją su išėjimu į
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Amerikiečių spaudos agen
tūros iš Kauno praneša, kad 
šiomis dienomis ten pasi
reiškė kai kurių neramumų. 
Daug studentų suimtų; uni
versitetas uždarytas; masi
niuose susirinkimuose, esą, 
reikalaujama sugrąžinti Vol
demarą ir t.t. Gaila, kad iš 
Lietuvos apie tai neprane
šama.

Tie patys šaltiniai nuro
do, kad suimti prof. dr. Leo
nas Bistras ir universiteto 
vyr. asistentas dr. Pranas 
Dielininkaitis. Apie jų su
ėmimą tiesioginiai šaltiniai 
iš Lietuvos irgi nieko nepra
neša. Tiesiog sunku įsivaiz
duoti ir suprasti, kodėl ga
lėjo būti suimti minėti kata
likų visuomenės įžymūs va
dai. Dr. Bistras yra buvęs 
ministeris pirmininkas, įžy
mus užsienio politikos žino
vas. Dr. Dielininkaitis veik
lus jaunosios katalikų kar
tos veikėjas, nuoširdžiausias 
lietuvis. Tai žmonės, kurie 
jokio blogo negali norėti 
Lietuvai. Jų suėmimas, jei 
toks buvo, tikrai misteriš
kas. Lauksime tikslesnių ži
nių.

tims apie barbarizmą, sako, 
kad „prieš barbarizmą rei
kia kovoti visiems civilizuo
tiems žmonėms”.

Žinoma, ji komunistus lai
ko civilizuotais žmonėmis ir 
todėl siūlosi katalikams ben
drai kovai prieš fašizmą. 
Bet Vilnis visai neužsimena, 
kad šiame amžiuje komunis
tai buvo vieni pirmųjų, ku
rie pavartojo barbariškus 
kovos būdus prieš savo min
ties ir įsitikinimų priešus.

Komunizmo kruvinas prie
mones, tenka pripažinti, fa
šistai ir naciai pamėgdžiojo 
ir mėgdžioja kur kas švel
niau. Fašistai savo politi
niams priešams duodavo... 
ricinos, naciai — konfiskuo
ja turtą, siunčia į koncen
tracijos stovyklas. O kaip 
elgiasi komunistai?

Niekam ne paslaptis, kad 
komunizmas pagimdė fašiz
mą, todėl tenka kovoti prieš 
abi šias blogybes, varginan
čias šių dienų žmoniją.

Maspetli, N. I
Čikagiškė komunistų Vil

nis, pritardama mūsų min-

Mons. d’Herbigny savo 
veikale „Message du Christ” 
rašo, kad vienam vengrui 
kunigui, artimam Lenino 
draugui, prieš mirtį Leninas 
šiaip pasakęs. „Aš klydau. 
Daugybė prislėgtų žmonių 
turėjo būti išlaisvinti. Bet 
mūsų priemonės iššaukė 
naujus persekiojimus, bai
sias žudynes. Mano baisiau
sias sapnas yra jaustis skęs
tančiu daugybės aukų krau
jo okeane. Ko mums reikėjo 
Rusijai išgelbėti, bet tai jau 
per vėlu — dešimt Pranciš
kų Asyžiečių. Taip, dešimt 
Pranciškų Asyžiečių ir mes 
būtumėm išgelbėję Rusiją”.

jūras. Prancūzijos vyriausy
bė aiškiai pareiškė, kad 
Prancūzijos žemės neliečia
mos ir kad negali būti jokio 
klausimo apie jų pakeitimą.

Meksikos žibalas Italijai
Meksika jau anksčiau su

tiko parduoti Vokietijai di
delį kiekį savo versmių žiba
lo ir aliejaus, o šiomis dieno
mis paaiškėjo, kad Meksika 
parduoda žibalą ir Italijai 
per Texas valstybę, kur jis 
paruošiamas tinkamam var
tojimui.
Prancūzų vyriausybės 
laimėjimai

Prancūzijoj Daladier vy
riausybė, neleidusi komunis
tams ir socialistams praves
ti šalyje visuotinį streiką, 
išėjo laimėtoja ir tautos at
stovų rūmuose, kur jai pa
reikštas pasitikėjimas. Prieš 
Daladier vyriausybę balsavo 
komunistai ir socialistai; su 
šiomis grupėmis premjero 
radikalų socialistų partija 
buvo sudariusi bendrą fron
tą, bet jis iširo, kai Daladier 
partija nesutiko kreipti 
Prancūzijos vairo kairesne 
kryptimi. Socialistai ir ko
munistai reikalavo griežtai 
laikytis trumpesnės darbo 
savaitės, kai tuo tarpu vals
tybės apginklavimas labai 
silpnas. Valstybės saugumo 
reikalu vyriausybė panaiki
no 40 valandų darbo savaitę 
ir leido dirbtuvėms dirbti il
gesnes valandas, užtikrin
dama darbininkams atlygi
nimą Už viršlaikį. Komunis
tams ir socialistams nepati
ko vyriausybės politika ir 
Vokietijos atžvilgiu. Dala
dier tautos atstovų posėdyje 
apkaltino komunistus, kaip 
tikruosius visuotinio streiko 
organizatorius. Jį palaikė jo 
paties partija, centro ir deši
nės partijos.
Slovakai siekia 
nepriklausomybės

Slovakai, laimėję autono
miją, tuomi nepasitenkina. 
Viename masiniame slovakų 
susirinkime slovakų autono
minio judėjimo vadas Tuką 
pareiškė, kad slovakai turi 
siekti visiškos nepriklauso
mybės. Susirinkime dalyva
vo ir slovakų premjeras kun. 
,dr. Tiso.
Gamintojų planai

Industrialistų (gaminto
jų) išrinkta komisija praei
tą savaitę New Yorke, po il
go tyrinėjimo, paskelbė savo 
planą kitų metų gamybai 
tvarkyti. Įvairių fabrikantų 
kraštutiniai atstovai mėgino 
programos siūlyto jams pa
tarti išeiti griežtai prieš 
Roosevelto vyriausybės poli
tiką, paneigti darbininkų or- 
ganizavimąsi į unijas ir t.t. 
Bet šie kraštutiniai gamin
tojų konservatoriai savo tik
slo neatsiekė. Programos ra
šytojai pasisakė už darbi
ninkų teisę organizuotis; jie 
pritarė vyriausybės pastan
goms krašto gerovei grąžin
ti, nors pareiškė, kad gamin
tojai turėtų naudotis dides
ne laisve savo darbo srityje.
Ježovas atleistas

Sovietų Rusijos vidaus 
reikalų ir slaptosios polici
jos komisaras Ježovas atlei
stas iš pareigų ir paskirtas 
vandens susisiekimo reikalų 
komisaru. Nauju slaptosios 
policijos komisaru paskirtas 
Laurencijus Beria, gruzinas,

artimas Stalino draugas, 
per 15 metų buvęs slaptosios 
policijos viršininku Gruzijo
je.
Audra Filipinų salose

Gruodžio 8 d. Filipinų sa
lose siautė didelė audra. Ke
li šimtai asmenų užmu
štų, tūkstančiai paliko be 
pastogės, nuskandinti keli 
laivai, daug kur sunaikintas 
laukų derlius.
Atrado aliejaus versmes

Australijoje šiomis dieno
mis tyrinėtojai atrado nau
jas aliejaus versmes, kurio
se, manoma, bus gauta ma
žiausiai apie 150 milijonų 
galonų aliejaus. Manoma, 
kad aliejaus apdirbimu pa
sirūpins vyriausybė.
Uždarė masonus

Lenkijos vyriausybė išlei
do įsakymą, kuriuo uždarė 
masonų organizaciją su vi
sais jos skyriais. Masonų 
turtas konfiskuotas valsty
bės naudai ir būsiąs panau
dotas labdarybės reikalams. 
Kiek anksčiau masonų už
darymo tvirtai reikalavo 
lenkų seimo nariai. Naujam 
seimui susirinkus, vyriausy
bė užbėgo galėjusiai būti at
naujintai kritikai už akių ir 
pati, savo iniciatyva, užda
rė masonus.
Džiaugiasi gerėjimo 
ženklais

Prezident. 7*. D. Roosevelt 
spaudos atstovams pareiškė 
savo didelį pasitenkinimą 
dėl gerėjančios šalies ekono
minės būklės. Jis nurodė, 
kad, Darbo departamento ži
niomis, nutT kovo mėnesio 
šiemet apie 900,000 darbi
ninkų gavo darbą įvairiose 
įmonėse. Darbus gaunančių 
asmenų skaičius, preziden
tas nurodė, turės žymiai di
dėti artimoje ateityje.

Klaipėdos Rinkimuose Gausingai Dalyvauta
MIRĖ KUN. MATULAITIS

Reading, Pa. — Gruodžio 
13 d. čia mirė šv. Antano lie
tuvių par. klebonas, kun. V. 
Matulaitis, 73 metų. Velionis 
buvo vienas seniausių lietu
vių kunigų Amerikoje. Iš 
Lietuvos atvyko, bėgdamas 
nuo rusų žandarų persekio
jimo dėl tautiškos veiklos.

Pernai jis lankėsi Lietuvo
je drauge su vyčių ekskursi
ja.

SUSTIPRINTOS APSAU
GOS STOVIS

Kaunas. — Kaune ir ap
skrityje šešiems mėnesiams 
įvestas sustiprintos apsau
gos metas (stovis). Per tą 
laiką žymiai suvaržytos pi
liečių teisės ir laisvės.

LAIVYNAS REIKALAUJA 
22 NAUJŲ LAIVŲ

Washington, D. C. — Lai
vyno vadovybė paruošė savo 
naują programą laivyno jė
goms sustiprinti. Programa 
bus perduota naujam Kon
gresui svarstyti.

Karo laivyno vadovybė 
nurodo, kad būtinai reikalin
ga pastatyti 22 naujus karo 
laivus, kurių du, ar bent vie
nas turėtų būti 45,00 tonų.

TEKSTILĖS DARBININ
KAI IŠSTOJO IŠ C.I.O.

Washington. — Tekstilės 
darbininkų unija, turinti 
450 narių, nutarė išstoti iš 
CIO. Nuo šiol ši unija jau 
neturi jokių santykių su C. 
LO. Unijai vadovauja Fran
cis Gorman.

Klaipėda. — Gruodžio 11 
d. Klaipėdos krašto gyvento
jai rinko savo atstovus į 
Krašto Seimelį. Išrinkti 29 
atstovai, nuo kurių priklau
sys Klaipėdos autonominio 
krašto tvarkymas iki sekan
čių rinkimų.

Rinkimuose dalyvavo 96 
nuošimčiai visų balsuotojų. 
Lietuviai nepasidavė vokie
tininkų rinkiminės agitaci
jos provokacijoms ir laikėsi 
ramiai, nors vokietininkų 
agentai tiesiog terorizavo 
lietuvius rinkikus, nekal
bant jau apie tai, kad dide
liam skaičiui lietuvių balsuo
tojų prieš rinkimus buvo at
imtos balsavimo teisės. Vi
sa vokietininkų veikla stam
biai iškraipė rinkimų duo
menis.

Seimelio rinkimai ėjo vi
sai netvarkingomis sąlygo
mis. Vokietijos spauda, ypa
tingai radijas, tiesioginiu ir 
netiesioginiu būdu veikė į

IŠKILMINGAI PALAIDO
TAS NUŽUDYTAS 

LIETUVIS

Klaipėda. — Gruodžio 9 d. 
čia labai iškilmingai palai
dotas vokietininkų nužudy
tas lietuvis darbininkas Jo- 
nušys. Laidotuvėse dalyvavo

klaipėdiečius. Paskutinę sa
vaitę Karaliaučiaus radijas 
grojo tik vokiečių patrijoti
nes meliodijas ir net specia
liai sukurtą Klaipėdos dainą. 
Nacių vadas, gyvulių gydy
tojas Neumann, panaudoda
mas Klaipėdos savarankiš
kumo laisves grynai savo 
tikslams, Sudetų vokiečių 
pavyzdžiu steigė savo smo
gikų būrius, kurie neva tu
rėjo pagelbėti krašto auto
nominei policijai palaikyti 
tvarką. Kiekvienai apskri
čiai buvo paskirtas vokieti
ninkas vadas. Ramaus būdo 
klaipėdiečiai, stipriai pri- 
grąsinti tų „vadų”, turėjo 
eiti į rinkimus suglaustomis 
eilėmis po vokietininkų vė
liava.

Neumanno smogikij bū
riai, tie „policijos pagelbi- 
ninkai”, vartojo įvairiausias 
priemones; jų žmonės sumu
šė amerikietį korespondentą 
Robertą Semeller tik už tai, 
kad šis nepasisveikino na
ciškai — neiškėlė rankos; 
šis amerikietis buvo sumuš
tas net ir autonominės poli
cijos nuovadoje.

Vokietininkų agitatoriai 
prieš rinkimus mokėjo ati
tinkamas pinigų sumas dva
rų darbininkams, kad tik šie 
važinėtų sunkvežimiuose po 
susirinkimus. Visur keltos 
tik Klaipėdos krašto vėlia-per 59>0 žmonių minia.

Jonučio žudikai suimti. į vos. žodžiu, priešrinkiminė
Jais yra■ Dusui*’ h metu krašto pa-
ning ir Groeger. Klaipėdos 
teisme kvočiami jie prisipa
žino nužudyme.

ANGLIJA IR PRANCŪZI
JA RŪPINASI KLAIPĖDA

Lietuvos Kariuomenes Jubiliejine švente
Kaunas. — Nepriklauso- ir pasiryžimas už jos laisvę 

mybės dvidešimtmečio įvai-
rias iškilmes šiemet Lietu
voje užbaigė iškilminga ju
biliejinė kariuomenės ir Vy
čio Kryžiaus kavalierių šven
tė. Šiemet pirmą kartą ka
riuomenės vadas gen. St. 
Raštikis sukvietė suvažiuoti 
Vyčio Kryžiaus ordinu ap
dovanotus karius, šaulius ir 
partizanus. Šiuo ordinu ap
dovanojami tiktai patys ge
riausi, narsiausi, labiausiai 
pasižymėję kariai. Daugiau
sia ordinų buvo suteikta ne
priklausomybės karų laikais. 
Vyčio Kryžiaus kavalieriai 
buvo kariuomenės svečiai. 
Praslinkus 18 — 20 metų, 
jau daugelio kavalierių nėra 
gyvųjų tarpe: vieni žuvo ko
vų laukuose, kiti pasimirė 
savo pareigų sargybose, dar 
kiti neatvažiavo dėl įvairių 
priežasčių. Tokiu būdu suva
žiavo apie 700 Vyčio Kry
žiaus kavalierių, arba apie 
pusė visų tuo ordinu apdo
vanotųjų.

Vyčio Kryžiaus kavalierių 
margos žygiuojančių gretos 
visuomenei darė gilaus įspū
džio. Jie buvo įvairiai apsi
rengę, įvairaus amžiaus ir 
verslo žmonės, čia greta žy
giavo ūkininkai, darbinin
kai, įvairių laipsnių valdi
ninkai, karininkai. Jų visų 
krūtines dabar puošė kuklūs 
Vyčio Kryžiai bei ordinai, 
kaip anuo metu juos visus 
jungė karšta tėvynės meilė

padėti net savo gyvybę.
Šventės išvakarėse Vyčio 

Kryžiaus kavalieriai, kariai, 
šauliai ir šiaip visuomenė 
pagerbė už Tėvynę žuvusius 
prie Nežinomojo Kareivio 
kapo, čia Muziejuje buvo 
atidaryta ir pašventinta ko
vose žuvusiųjų koplytėlė. Ši 
koplytėlė nuo šiol yra nauja 
visos tautos šventovė. Čia 
prie juodo marmuro sienų 
pritvirtintose baltose mar
murinėse lentose yra iškalti 
ir aukso raidėmis įrašyti 
vardais ir pavardėmis visi 
žuvusieji kovose už Lietuvos 
laisvę kariai, šauliai ir par
tizanai. Šių karžygių čia su
rašyta apie 1,500. Gilų įspū
dį daro šis tylus sąrašas vy
rų, kurie gyvybę padėjo ant 
Tėvynės aukuro, kad Lietu
va galėtų džiaugtis laisvu ir 
nepriklausomu gyvenimu. 

|Be to, Karo Muziejaus sode
lyje buvo atidengti du nauji 
paminklai: pirmajam ka
riuomenės vadui gen. Silves
trui Žukauskui ir Šaulių Są
jungos įkūrėjui Vladui Put- 
viui-Putvinskui. Šie pamink
lai, vienas prieš kitą pasta
tyti simbolizuoja kariuome
nės ir šaulių vieningumą, 
bendradarbiavimą bei talki
ninkavimą. Vyčio Kryžiaus 
kavalieriai, kariai, šauliai ir 
visuomenė dideliu susikaupi
mu ir pamaldumu stebėjo 
graudžias Nežinomojo Ka
reivio pagerbimo ir pamink
lų atidengimo apeigas.

Berlynas. — Gruodžio 12 
d. Anglijos ir Prancūzijos 
atstovai atsilankė Vokietijos 
užsienio reikalų ministerijo
je ir savo vyriausybių vardu 
pareiškė viltį, kad Vokietija 
iš savo pusės prisidės, kad 
Klaipėdos krašto statutas 
būtų gerbiamas.

Anglijos parlamente buvo 
vyriausybei pasklausimas a- 
pie Klaipėdos padėtį. Į klau
simą atsakė pats premjeras 
Chamberlain, kurs pareiškė, 
kad yra pagrindo manyti, 
kad po paskutinių rinkimų 
Klaipėdos krašto seimelio 
daugumos partija statys 
Lietuvos vyriausybei reika
lavimus, nesuderinamus su 
Klaipėdos statutu.

Vokietijos spauda reiškia 
aiškų nepasitenkinimą dėl 
anglų ir prancūzų vyriausy
bių „kišimosi”. Jų spauda 
nurodo, kad Klaipėdos rei
kalais rūpinimasis išimtinai 
yra Lietuvos ir Vokietijos 
dalykas. Vokiečiai nurodo, 
kad Klaipėdos padėties tin
kamas išsprendimas yra Vo
kietijos Lietuvos gerų san
tykių pagrindas.

Čia tenka paminėti, kad 
Klaipėdos statutą pasirašo 
Anglija, Prancūzija, Italija, 
Japonija ir Lietuva, tad tik 
šios penkios valstybės turė
tų teisę Klaipėdos reikalais 
domėtis. Tuo statutu Klaipė
dos priklausomumas visiškai 
užtikrintas Lietuvai ir net 
pažymėta, kad Klaipėdos 
krašto Lietuva negali nie
kam kitam perleisti savo 
nuožiūra.

dėtis buvo lietuviams labai 
nepalankiose sąlygose ir to
dėl rinkimų davinių, atitin
kančių tikrajai gyventojų 
padėčiai, visai nelaukta. Ka
dangi balsavimo tvarka la
bai sudėtinga, todėl galuti
niai rinkimų daviniai galėjo 
būti žinomi tik gruodžio 15 
d., o gal viena diena ir vė
liau, bet vokiečiai pasiskubi
no iš anksto visur šaukti, 
kad jie laimėjo rinkimus.

SMETONA PRIĖMĖ 
PRIESAIKĄ

Kaunas. — Lapkričio 14 d. 
perrinktas Valstybės Prezi
dentas Antanas Smetona 
gruodžio 12 d. priėmė prie
saiką ištikimai saugoti kon
stituciją ir sąžiningai atlikti 
prezidento pareigas. Priesai
kos apeigoms vadovavo J. E. 
Kauno arkivyskupas Juoza
pas Skvireckas.

Prisaikdinimo iškilmėse 
dalyvavo vyriausybės nariai, 
tautos atstovai, seimo na
riai, užsienio diplomatai, ka
riuomenės vadovybė ir įvai
rūs visuomenės atstovai. 
Prezidentas ta proga pasakė 
kalbą, kurioje pažymėjo, 
kad mažos tautos turi būti 
atsargios. Jis pabrėžė, kad 
Lietuva turi spręstis iš arti
mos aplinkumos ir artimų 
kaimynų; tik konsoliduota 
glaudi tauta, susispietusi a- 
pie valdžią, galinti išlaikyti 
nepriklausomybę tautos švie
siai ateičiai.

Popiet Prezidentas uždėjo 
vainiką prie Nežinomo Ka
rio kapo. Priesaikos atnauji
nimo proga prezidentą svei
kino Kauno arkivyskupas, 
vyriausybė, kariuomenės va
dovybė ir užsienio diploma
tai,
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respondentams negrąžinami, Jrt tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAŪČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. AVERKA — Vedėjas.

Štai Ko Jie Drįsta Reikalauti!
(Tęsinys)

Keptų karvelių politika. Iš komunistų pranešimo matyti 
taip pat, jog jie gerai žino, kad pasaulinės revoliucijos su
kelti negalės be darbo, be vargo ir be kentėjimų. Todėl 
jie stato tiesiog didvyriškus reikalavimus savo vadams, 
būtent: visiškai atsiduoti darbo klasės reikalams, aklai 
klausyti partijos vadovybės nurodymų, nesibijoti kovos, 
jei reikia eiti į teismus ir į kalėjimas už savo komunisti
nius įsitikinimus. Kitais, krikščioniškais žodžiais beta
riant, besibijoti už savo idėją kentėti.

Ir iš tiesų, tik pasižiūrėk į tuos komunistų veikėjus, 
kaip jie darbuojasi! Vos tik mašina fabrike sustoja per
traukai, jie tuojau eina prie darbininkų, kelia triukšmą 
garsiai kalbėdami prieš kapitalistus, fašistus, tikėjimą, 
kunigus. Jie ginčijasi, aiškina, kviečia į susirinkimus, 
dalija lapelius, bruka savo laikraščius. Parėję iš darbo ir
gi neilgai tesilsi minkštame fotelyje. Jie lando po namus, 
kalbindami kaimynus, agituodami, platindami laikraščius; 
jie įsibriauja ne tik į dirbtuves, ne tik į šeimas, bet ir į 
katalikiškas ir tautiškas draugijas, į jų valdybas, į kata
likų ligonines, mokyklas ir kitas įstaigas ir visur stengia
si supažindinti žmones su savo idealais. Nors tu juos ir 
išvarytum ir iškoliotum, jis sugrįš kitą kartą ir vėl kalbės.

Jie nesigaili nė pinigų savo reikalams išleisti. Bažny
čios adresu rėkia, kad ji išnaudojanti tikinčiųjų kišenius 
savo tikslams. Bet patys irgi turi partijos uždėtus mokes
čius ne tik vietos, bet ir Rusijos ir Meksikos ir Ispanijos 
komunistų reikalams. Tiesa, jie tuos mokesčius vadina 
laisvomis aukomis. Bet vargas tam darbininkui, kuris 
drįstų nustatyto mokesčio nesumokėti! Vienas mano pa
žįstamas, atsisakęs duoti pareikalautą auką, gavo tokį 
niuksą į slėpsnas, kad tik po geros valandos beatsipeikėjo. 
Kitas dėl nuolatinių persekiojimij turėjo savo dirbtuvėje 
mesti darbą ir eiti kitur duonos ieškoti. Viename Lietu
vos kalėjime prieš keletą metų komunistai vždai atsisakė 
nuo jiems pasiūlytos amnestijos ir pasiliko sėdėti kalėji
me, nes jiem čia pasirodė patogiausios sąlygos komunistų 
vadams auklėti. Tai taip komunistai supranta, jog „kep
ti karveliai patys į burną nelekia” ir todėl nemažai pra
kaituoja, iki juos susigauna ir iškepę sudoroja.

O mes katalikai? Neteisinga būtų sakyti, jog nieko ne
darome. Bet, pasižiūrėjus į komunistų statomus savo vei
kėjams reikalavimus, tenka pasakyti, kad mes iš savo va
dų ir narių permažai reikalaujame, o be to dar per mažai 
ir duodame.

Per mažai duodame materia j aliniu atžvilgiu. Mes vis 
norime, kad katalikai veikėjai dirbtų už Dievo atlyginimą 
ir pamirštame, kad ir švenčiausiam bei uoliausiam žmogui 
reikia pragyventi ir net savo ateitį aprūpinti. Kiek gauna 
už savo darbą mūsų draugijų centro valdybų nariai? O 
bet gi, jei mes norime, kad jie visą laiką ir jėgas pašvęstų 
draugijos, ar, geriau sakant, katalikiškojo veikimo labui, 
tai turime mes, katalikai, kurių labui jie dirba, tinkamai 
aprūpinti jų medžiaginius reikalus. Dvasios vadas, pirmi
ninkas ir sekretorius turėtų gauti tokią algą, iš kurios jie 
tinkamai galėtų pragyventi, kaip iš savo rankų darbo. Kai 
mes jiems tiek duosime, tada galėsime reikalauti, kad ir 
jie mums daugiau duotų. Ir čia komunistai yra mums pa
vyzdys. Jie savo darbuotojams nesigaili. Lai badauja 
minios, bet vadai turi turėti ne tik duonos; jei reikia, tai 
ir apmokėtas atostogas Kalifornijoje ar Floridoje!

Per mažai duodame ir eiliniams nariams, ypač jauni
mui. Kame mūsų klubai? Kame žaidimų salės? Yra ne 
maža vietų, kur jie net už susirinkimams atlikti salę turi 
mokėti po dešimtį dolerių kiekvieną kartą, nors keletas 
mokyklos kambarių stovi nevartojami ir užrakinti!! Tuo 
tarpu komunistai ir kiti beveik patys primoka, kad tik at
eitų į susirinkimus. Ir jie renkasi ne į bet kokią prirūgu
sią ir voratinklių prižėlusią Imdynę, o pasisamdo, jei savo 
neturi, geriausio viešbučio patalpas. Ten, kame parapija 
negaili savo jaunimui vietos, ir kur, kaip pav. tokiame 
Waterburyje, ta vieta gražiai įrengta, kur jiems diena 
naktį durys atdaros ir kur Įeinant pasitinka ne ištiesta 
ranka paimti doleriui, o linksmas ir malonus šeimininko 
veidas, ten jaunimo katalikiškose draugijose yra kaip bi
čių prie medaus lašo. „Kas šykstai sėja, šykstai ir 
pjaus”, sako šv. Povilas (Ko^. IX, 6).

Per mažai duodame dvasiniu atžvilgiu. Štai, komunis
tai stato jaunimui prieš akis tikslą: išvaduokim darbinin
kiją iš skurdo ir išnaudojimo: sutverkime rojų ant žemės! 
Kas galėtų sakyti, kad tai nekilnus, kad tai ne didis tiks
las žmogui, neturinčiam tikėjimo į Dievą, į pomirtinį gy
venimą!? Arba tokie minėti Prancūzijos „žosistai” pasi
statė sau tikslu: Mes turime grąžinti Prancūzija Kristui, 
nes tik Kristus gali išgelbėti ją nuo žlugimo! Be abejo
nės, tai šimtą kartų aukštesnis tikslas už komunistų, ir 
kaip praktika parodo, jis uždega tūkstančius jaunuolių, 
kurie už tą savo tikslą yra pasiryžę galvas paguldyti, ne 
vien tik iš visų jėgų pasidarbuoti. O kokį dvasinį tikslą

Įžymioji rašytoja M. Auk- 
štaitė, mūsų laikraščio ben
dradarbė, Amerikos 5 metų 
sukakties proga atsiuntė la
bai nuoširdų laišką, kelis 
kūrinius ir... dar 5 dol. dova
ną. Žinant garbiosios ben
dradarbės šeimos finansi
nius galimumus, ši dovana 
yra nepaprastai brangi, ža
vinti ir drąsinanti laikraš
čio vadovybę ištverti pasi
imtame darbe. Iš visos šir
dies sakome: ačiū!

Savo laiške redaktoriui 
mūsų laikraščio nuoširdi Bi
čiulė tarp kitko taip rašė:

Sveikinu su „Amerikos” 
penkmečio sukaktuvėmis, o 
jau linkėjimus, tai pati šir
dis audžia... Šia proga ir 
siunčiu „Amerikos” vieške
liams tobulėti $5.00. O Jums, 
kaipo vyriausiam šio laik
raščio vairininkui — iš šir
dies plaukia gili pagarba... 
Tad, nors kartais ir nuilsęs, 
nors ir tenka palūžti, abejo
ti, likti nesuprastam, bet ži
nokite, kad yra žmonių Jū
sų „Armijoj”, kurie Tams
tos kiekvieną žodį įvertina, 
brangina, idealizuoja, ir pa-

gali būti tikra savo pasise
kimu: jau tetenka eiti pra
mintu taku. „Studentų žo- 

siryžę remti visais galimais džio” redakcija ir adminis- 
būdais ir tų žmonių tarpe tracija reiškia savo vien- 
yra mano šeima, kuri visa- minčiams gausios Dievo pa- 
pusiškai padės „Amerikai” laimos ir pilno pasisekimo!” 
kilti. ------------

PARAMA IŠ BALTIMORĖS 
IR PHIL ADELPHI JOS

! SVEIKINIMAS AMERIKAI
IŠ KALIFORNIJOS

Mūsų bendradarbiai J. Ka
ralius iš Baltimorės ir K. 
Dryža iš Philadelphijos 
tik atsiuntė sveikinimus, bet
juos palydėjo ir savo pinigi
nėmis dovanomis — po 2 dol. 
Nuoširdus ačiū!

ne

STUDENTŲ ŽODIS APIE 
AMERIKĄ

Studentų žodis gruodžio 
mėnesio laidoje apie Ameri
kos 5 metų sukaktį taip ra
šo:

„Gruodžio 4 d. laikraštis 
„Amerika” kukliai mini sa
vo penkių metų gyvavimo 
sukaktį. Metais — tai trum
pas laikotarpis, bet savo 
kultūriniu darbu per šiuos 
penkis metus daug padary
ta. Tenka tiktai stebėtis ir 
gėrėtis, kad kelių asmenų 
sutarimu ir pasiaukojimu 
galima padaryti didelis dar
bas. Simpatingoji savaitraš
čio „Amerikos” vodovybė

davėme iki šiolei savo jaunimui mes? Jei dar sodalietės 
gali pasigirti turinčios gal ne menkesnį tikslą už Prancūzi
jos „žosistus” (jei sodalicija yra priėmusi tikruosius įsta
tus), tai kitų jaunimo draugijų tikslai ir jiems siekti prie
monės vertos peržiūrėjimo. Jie negali uždegti, negali su
žavėti Amerikoje augančio jaunimo. Čia turime padaryti 
nuodugnią reviziją ir padaryti reikalingą „informaciją”.

Ir iš tiesų, patyrinėkime, ką daugiau gauna dvasiškai 
mūsų organizacijų jaunimas už neorganizuotąjį? Mėnesi
nę Komuniją? Bet juk gal apie % viso praktikuojančio 
jaunimo eina kas mėnesį prie Dievo stalo ir be organiza
cijos pagalbos. Susirinkimai? Taip? O ką jie gauna sa
vo susirinkimuose? Mačiau aš visą eilę susirinkimų ir tai 
ne vienoje vietoje. Radijas pagrojo keletą „swing” foks
trotų, vaikinai parūkė cigaretes, - pašnekučiavo apie spor
to didvyrius, kitą sykį atsigėrė išsivirę kavos ir apie vi
durnaktį išsiskirstė. Kitur išklauso pranešimo, kad, esą, 
reikalinga surengti parapijos labui šokius, ar bingo, ar 
„card party”, pasidalina pareigomis ir susirinkimas baig
tas. Dar kitur visą valandą su viršum (!) svarstė, ar 
vežtis į pikniką namie papjautas ir nupeštas antis, ar ge
riau būsią jas gyvas nusivežus vietoje papjauti ir pešti. 
Ar tokie „dvasiniai turtai” gali įstengti patraukti ir palai
kyti ko nors kilnesnio trokštantį jaunimą?

Sakysite, tokie susirinkimai tai tik išimtys. Gerai! Pa
sekite bent keletą savaičių mūsų laikraščių aprašymus iš 
kuopų veikimo, tai gausite įspūdį, kad tikrai nieko kilnes
nio neveikiama, štai korespondentas giria vieną kuopą 
už labai gyvą veikimą. Ką ji nuveikė? Per pusmetį su
rengusi keletą šokių, pikniką, kortų vakarą, maskaradą, 
„rožių balių, „apples dance”... Gaila, kad nepridėjo, kiek 
veikėjų po tokio „veikimo” turėjo eidami išpažinties pasi
sakyti šventą dieną neišklausę Mišių. Tada „katalikiško
jo veikimo” vaizdas būtų išėjęs atbaigtas. Argi begalima 
stebėtis, kad tokiems „aukštiems” darbams suorganizuo
tas jaunimas ima nykti ne tik iš pačių organizacijų, bet ir 
iš parapijos ir iš bažnyčios? Tuo tarpu ten, kur draugi
jos duoda tikrai sveiko dvasinio maisto, ten netrūksta nei 
jaunimo nei senimo, nei organizacijose, nei bažnyčioje, nei 
parengimuose. „Dvasia yra, kuri gaivina, kūnas nieko 
nepadeda” (Jo. VI, 64). O gerą ir gyvą dvasią draugijose 
turėsime tik tada, kai joms duosime aukščiausius katali
kiškuosius idealus ir iš narių bei vadų reikalausime net ir 
didžiausių aukų tiems idealams įgyvendinti. Iki šiol per 
maža davėme ir per maža iš jaunimo reikalavome. Pana
šias mintis kalbėtojui pabrėžus Hartforde, Conn., Krikš
čioniškojo Mokslo Draugijos kongrese, jaunimo sekcijoje, 
kalbant apie „Jaunimo Religiją”, kilo didžiausia ovacijų 
ir pritarimo audra! Taigi, jaunimas nesibaido didžių rei
kalavimų, jei tik žino, kad reikalaujame dėl didžių idėjų, 
o ne dėl vieno kito cento.

Per maža reikalavome. Praktiškai parapijose reikalau
ja iš jaunimo kuopų remti parapiją. Tai (vėl pabrėžiu, 
praktiškai, ne teoretiškai) ne vienoje vietoje atrodo esąs 
aukščiausias kuopelės tikslas. Nesakau, jog būtų menkas 
dalykas remti savo parapiją. Bet tai yra per siauras, per 
menkas tikslas, kurs negali jokiu būdu sužavėti jaunimo, 
ypač tose parapijose, kurios, visi mato, jau baigia savo 
gyvybės dienas, ar kur, dėl įvairių priežasčių yra atsiradę 
skaudžių nesusipratimų.

Ko reikia būtinai reikalauti iš visų katalikiškųjų veikė
jų, nors ir mažesniame laipsnyje iš visų katalikiškųjų or
ganizacijų narių? Žiūrėdamas į keturis komunistų savo 
vadams statomus reikalavimus, atsakau į tą klausimą ši
taip:

Pasistatę sau aukščiausią katalikiškojo veikimo tikslą, 
Kristaus karalystės žemėje:

1. Katalikai veikėjai privalo būti visiškai atsidavę tos 
karalystės reikalams ir pasidavę jos vadovybei. Tą atsi-

Sveika, gyva, jau penkme- 
te Amerika, Tu veik jau
niausia iš mūsų šeimos! Bet 
jau suradai daugybę draugų 
po tolimus pasaulio kraštus 
ir juos lankai kaip geras 
svečias, neši vis naujų žine
lių ir ramini juos. Nors ne- 
visados linksmos ir malonios 
žinios, bet pasaulis verda, 
kunkuliuoja neapykanta. 
Nors jaunutė, bet jau drąsos 
įgijai, eini su pilna drąsa ir 
atviru žodžiu, nei seniausi 
kaimynai neįstengia įbau
ginti.

Tiesa yra brangi ir galin
ga jėga aukštybėse, bet dau
geliui tiesa yra nepakenčia
mas dalykas. Nežiūrint to, 
tiesa turi akis šviesias ir 
prieš piktą ir netiesą nepri
valai užsimerkti. Patariu aš 
tavo senas tarnas, daugiaus 
ir daugiaus drąsos už tiesos 
žodį! Kas tinka ar ne, bet 
tiesa tegul žiba jam akysna. 
Juk tavo tikslas ir tikroji 
pareiga tik tiesa. Daugiaus 
atvirumo ir grynumo, dau
giaus prietelių, nors sako
ma, kad su tiesa nakvynės 
negausi. Bet reikia eiti ir 
skelbti grynąją tiesą, pratin
ti visus suprasti ir pamylėti 
ją. Tiesa ir gėris yra brolis 
ir sesuo, doros giminės. Kai 
visi žemėje supras ir pažins 
tiesą, tuomet išnyks vaidai, 
neapykantos ir karai.

Taigi, drąsiau su atvira 
tiesa visur ir visada. Tiesa 
turi atviras gražias akis ir 
meilią sielą. Priešingai yra 
su netiesa ir bloga valia, 
Kas myli tiesą, tas myli Die
vą ir garbina Jį. Tiesa tai 
šviesa ir kelrodis į garbingą 
ateitį. Daugybę nemalonumų 
už tiesą reikia iškęsti, dau
gybė kankinių už tiesą mirš
ta, bet tiesa galutinai visa
dos laimi. Tad linkiu jaunai, 
bet drąsiai Amerikai, nuga
lėti visokias netiesas ir gai
vinti savo Bičiulių sielose 
vieną galingą grožį — Tiesą.

J. K. M.

— Raseiniuose mirė prieš
karinis spaustuvninkas Ka- 
dušinas, o Šiauliuose uždarė 
savo knygyną Liudas Jaka- 
vičius, pagarsėjęs kalendo
rių, sapnininkų ir kitų men
kos vertės spausdinių leidė
jas.

— Lietuvis gydytojas 
Juozas Krumskis sėkmingai 
gydo persų turtuolius Tehe
rano mieste. Persijoje jis 
gyvena nuo 1918 metų. Te
herano mieste gyvena kelio
lika lietuvių ir jie ten turi 
sudarę savo draugiją.

— Lapkričio 12 d. Švedi
jos sostinėje per radiją per
duota 45 minučių programa, 
pavadinta „Nežinomoji Lie
tuva”. Apie Lietuvą kalbėjo 
rašytojas Bohmanas, šiais 
metais lankęsis Lietuvoje. 
Muzikalinei daliai vartotos 
lietuviškos plokštelės.

— Lapkričio 23 d., daly
vaujant Prezidentui, vyriau
sybei, seimo atstovams, ka
riuomenės vadovybei, Vyčio 
kryžiaus kavalieriams, sve
timų valstybių karo ata- 
šėms, organizacijoms ir gau
siai visuomenei, iškilmingai 
paminėta kariuomenės šven
tė. Karo Muziejuje pašven
tinta žuvusiems kripta ir 
prie Laisvės Paminklo pir
mojo Lietuvos kariuomenės 
vado gen. Žukausko ir Šau
lių Sąjngos įkūrėjo Putvins- 
ko biustai.

— Lydos apygardos lenkų 
teismas teisė mokytoją Sič- 
kaitę ir varg. Čaplį, kaltin
tus priešvalstybine veikla; 
pas juos buvę rasta lietuviš
kų knygų. Teismas abu kal
tinamuosius išteisino.

— Gruodžio 19 — 21 d.d. 
Kaune įvyks Baltijos užsie
nio reikalų ministerių 9 kon
ferencija^ . w z

— Lapkričio 20 d. Kauno 
apygardos teismo pirm. A. 
Dubinskas sulaukė 70 metų 
amžiaus. Jubiliatas Rusijo
je yra užėmęs svarbias vie
tas, dirbęs senate, kur turė
jo progą patarnauti lietuvių 
spaudos laisvei atgauti. Bū
damas studentu daug rašė 
įvairiems lietuvių laikraš
čiams, jų tarpe ir amerikie
čių. Petrapilyje gyvenda
mas buvo veiklus lietuvių

labdarybės rėmėjas, studen
tų rėmėjas.
gintoj ai nemažai gauna už 
savo obuolius; šiemet užsie
niui parduota 700 tonų obuo
lių ir už juos gauta per 400 
tūkst. litų. Nemažai parduo
ta užsieniui ir uogų, dau
giausia vyšnių.

— Iki šiol Klaipėdos kra
što vokietininkai prikišdavo, 
kad Lietuva nevykdanti 
signatarų garantuoto auto
nominio statuto ir centro 
valdžia nuolat jį laužanti. 
Pastaruoju laiku vokiškųjų 
organizacijų vadovai nesi
tenkina ir statutu, bet skel
bia, kad jie kovosią už sta
tuto autonominių teisių pra
plėtimą.

— Katalikų visuomenės 
atstovai Al. Stulginskis ir 
kun. M. Krupavičius lankėsi 
pas ministerį pirmininką ir 
pareiškė įvairių pageidavi
mų valstybės gerovės reika
lu.

— Klaipėdos krašte pas 
žydus lankosi vokietininkų 
smogikų būrių atstovai ir 
ragina juos kuo skubiausiai 
išsinešdinti iš Klaipėdos kra
što.

— Krekenavos apylinkėje 
vieno nebylio darbininko 
žmona pagimdė trejetą kū
dikių: 2 berniukus ir mer
gaitė: tėvai visai 
čiai, bet labai 
naujagimiais.

— Žemės Ūkio

(Tęsinys iš Nr, 
Nidoje

Is Juodkrantės į 
nėjome kopomis, bei 
Rėme tiesiu pašto L 
smėliu nakties meti 
iki Nidos — apie 30 
mylių) būtų per d< 
ru. Mėnuliui ir žvf 
šviečiant pėsčiom 
vienas malonumas 
medžiai kitaip šiam 
ta amžinai gyva i 
čianti ir geria bly 
nulio spindulius.

Už 13 km. nuo 
tės perėjome rami; 
tį žvejų kaimą Per 
riai irgi buvo pax 
pridengtai storu 
sluoksniu.

mažatur- 
džiaugiasi

ir
o

davimą Kristaus karalystės reikalams turi įrodyti uolus 
darbas, nepaisant jokių nedėkingų užpuldinėjimų ir truk
dymų iš savo bendradarbių pusės, ir drąsus bei linksmas 
nukentimas visų priešų persekiojimų.

2. Katalikai veikėjai turi būti ko artimiausiuose santy
kiuose su visa visuomene, su žmonių masėmis ir su savo 
organizacijos nariais.

3. Katalikai veikėjai turi sugebėti greit ir savo inicija- 
tyva spręsti iškilusius netikėtus reikalus ir už tai mielai 
prisiimti visišką atsakomybę.

4. Katalikai veikėjai turi laikytis aukščiausio krikščio
niškosios artimo meilės įstatymo ne tik santykiuose su sa
vo organizacijos nariais, bet ir su visais tais, kurie jau 
yra iškrypę ar bando iškrypti iš katalikiškos linijos.

Katalikai veikėjai privalo patys katalikiškai gyventi.
Komunistai drįsta reikalauti milžiniško pasišventimo 

jie gauna tai, nors nieko tikrai kilnaus už tai neduoda,
tik menkavertį blizgutį. Argi mes, katalikai, turėdami 
aukščiausias gerybes, neturime pagrindo daugiau reika
lauti ? Ar Kristus nereikalauja daugiau? Ar Kristus ne
gavo to, ko jis reikalavo? „Kas nori būti mano mokinys, 
tas tegu ima savo kryžių ant savo pečių ir teseka mane”. 
Ar jis neturėjo, ar neturi net kryžiaus nešėjų, jei reikia, 
dėl savo karalystės labo? Kristaus meilė ir net Kristaus 
kryžius turi daug daugiau patraukiamosios galios už alaus 
bačkas, už šokius ir visokias kitas narių verbavimo prie
mones. Tik duokime Kristų ir reikalaukime. Neapsi- 
vilsime!

Tokie pasišventę vadai nepridygsta patys komunistams, 
nepridygs nė mums katalikams. Norint jų turėti, reikia 
prisiauginti. Prisiauginti gi vėl gali tik stipri centralinė 
organizacija. Kaip, kokiu būdu būtų galima ir mums lie
tuviams katalikams ta linkme šis tas daryti, panagrinėsi
me kitą kartą. Bet viena reikia tuojau pat pabrėžti: cen
tralinė organizacija, veiklių atsidavusių veikėjų auklėji
mas neapsieis be stambių aukų. Reiks įdėti ir energijos 
ir pinigų. Reiks nukentėti organizuoto jams daug nema
lonumų! Bet kas nori turėti pieno, tas turi šerti karvę, 
ar dešimtuką krautuvei užsimokėti. Būkime ne mažiau 
protingi už komunistus! Kunigas.

Rūmų pa
skirti atstovai Belgijoje nu
pirko veislinių eržilų, tačiau 
jie buvo akli ir nuo jų gimė 
akli kumeliukai; nevyku
sioms pirkliams iškelta byla.

— Lietuvos Bičiulių drau
gija Varšuvoje atidaro lie
tuvių kalbos kursus, kurių 
mokytoju kviečia vieną as- 
menįiiš Kauno.

— Prekybos Institute 
Klaipėdoje studentai išrinko 
savo atstovybę, kurion pate
ko 8 ateitininkai, 5 varpi
ninkai ir 2 neorganizuotų 
studentų atstovai. Tautinin
kų sąrašas nepravedė nė vie
no atstovo.

— Lapkričio 23 d. Lietu
vos žydai pasninkavo, reikš
dami savo protestą dėl žydų 
persekiojimo įvairiuose kra
štuose.

— Lietuvos Lenkijos eko 
nominėse derybose lenkams 
atstovauja didelė jų delega
cija, susidedanti iš 8 asme
nų. Lietuvai atstovauja irgi 
toks pat skaičius dalyvių. 
Lietuvos delegacijai vado
vauja dir. Norkaitis.

LIETUVOJE DOMIMASI 
PASAULINE PARODA

Kaunas. — Lietuvoje jau 
daugelis žmonių rodo gyvo 
susidomėjimo busimąja New 
Yorko paroda. Parodos Lie
tuvos skyriaus komitetas 
(Kaune) ir Turizmo Sąjun
ga gauna daug paklausimų, 
kokiomis sąlygomis vyks 
ekskursijos į parodą. Daug 
yra norinčių nuvažiuoti ne 
vien į parodą, bet aplankyti 
savo gimines Amerikoje. Ži
noma, visi tikisi, kad kelio
nei bus suteikta didesnių pa
lengvinimų. Turizmo Sąjun
ga paklausėjams tuo tarpu 
nieko aiškaus negali pasaky
ti, nes dar nėra tiksliai žino
mos į parodą keliavimo są
lygos. Kaip ten bebūtų, bet 
1939 m. pirmą kartą iš Lie
tuvos nuvyks į Ameriką di
desnis būrys žmonių.

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

briedžių sostinėje 
Apie Preilos km. ( 
visoje Kuršių Neri 
kosi briedžių. Čia 
kaimenės ganosi r 
šaižių miškuose i 
nuošė. Mums pr 
dar ramiai miegoj 
tebuvo pirma vai 
o jie keliasi kartu 
čia saule.

Mes mažai ti 
Preiloje, nes turiu 
kio metu būti x 
Nidoj, turime užl 
aukščiausios ko 
Sklandymo moky 
matyti mūsų r 
sklandytojus, kuri 
tį darė rekordinį s 

Trečią valandą 
gerokai praaušus, 
jame per pamari
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423 Grand Str

Knygneš
(Knygnešio .

(Tęsiny

Atvyko Bielii 
parapiją. Užsul 
čius. Čia sužinojo 
valdžia atėmė k; 
nuolyną ir paved 
tikiams (pravosk

— Kaip tai? - 
prasti Bielinis. - 
katalikų — kata 
turi priklausyti!

Pasikvietė žyi 
katalikus. Ilgai 
jais. Galiausiai i 
dėti bylinėtis.

Netrukus prasi 
ta kova. Iš vieno: 
voįo Rudų valdži 
ma stačiatikių 
Iš kitos — Bielin 
bendrais.

Nelygi kova. I 
sekėsi. Bielinis į 
Tačiau nenusim 
skundė senatui, 
siajai Rusijos te

Tuo tarpu stač 
labiau nirto. Sup 
čia darbas. Pra( 
skundus. Girdi, ž
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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.

Įvairiausias pasirinkimas gražių kalendorių 
Puiki dovana į Lietuvą.

DABAR PATOGIAUSIAS LAIKAS JUOS ĮSIGYTI

Lietuviškos Kalėdinės Atvirutės

i-
ių 
is

— Klaipėdos seimelio rin
kimų komisija braukia są- 
rašuosna įrašytus lietuvius 
rinkikus. Stiprinama auto-

. _ t • • -i (NOTICE is hereby given that License No.nomine policija, O smogikų . EB 1190 has been issued to the undersigned 
. ' to sell beer at retail under Section 76 of (naciu pavyzdžiu suorgani- the Alcoholic Beverage Control Law at 

~ ° | 7409A Avenue U, Borough of Brooklyn,zuotu) sauvaliavimai nesu- County Of Kings, to be consumed on the 
’ premises.

rJpanrlylflmi PASQUALE OREFICEaidUUZfiami. 7409A Avenue u Brooklyn, N. Y.
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ominių teisių pra-

kenavos apylinkėje 
rebylio darbininko 
.gimdė trejetą kū- 
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rkliams iškelta byla, 
tuvos Bičiulių drau- 
’šuvoje atidaro lie- 
ilbos kursus, kurių 
u kviečia vieną as- 
Kauno. ■
ekybos Institute 
>je studentai išrinko 
tovybę, kurion pate
ntininkai, 5 varpi- 
ir 2 neorganizuotų 
į atstovai. Tautinio- 
ras nepravedė nė vie- 
vo,
pkričio 23 d. Lietu

(Tęsinys iš Nr. 49) 
Nidoje

Iš Juodkrantės į Nidą jau 
nėjome kopomis, bet patrau
kėme tiesiu pašto keliu, nes 
smėliu nakties metu nueiti 
iki Nidos — apie 30 km. (20 
mylių) būtų per daug įky
ru. Mėnuliui ir žvaigždėms 
šviečiant pėsčiom eiti tik 
vienas malonumas, nes ir 
medžiai kitaip šlama ir jūra, 
ta amžinai gyva ir šniokš
čianti ir geria blyškius mė
nulio spindulius.

Už 13 km. nuo Juodkran
tės perėjome ramiai miegan
tį žvejų kaimą Pervalką, ku
riai irgi buvo pavojus būti 
pridengtai storu smėlio 
sluoksniu.

Dar už 7 km. jau buvome 
briedžių sostinėje Preiloje. 
Apie Preilos km. daugiausia 
visoje Kuršių Neringoje lai
kosi briedžių. Čia jų ištisos 
kaimenės ganosi retuose pu
šaičių miškuose ir braizgy- 
nuose. Mums praeinant jie 
dar ramiai miegojo, nes dar 
tebuvo pirma valanda ryto, 
o jie keliasi kartu su tekan
čia saule.

Mes mažai tetrunkame 
Preiloje, nes turime saulėte
kio metu būti vasarvietėj 
Nidoj, turime užkopti ant 
aukščiausios kopos ties 
Sklandymo mokykla ir pa
matyti mūsų narsiuosius 
sklandytojus, kurie per nak
tį darė rekordinį sklandymą.

Trečią valandą ryto, jau 
gerokai praaušus, žingsniuo
jame per pamariu išsidrie-

kusį Nidos žvejų kaimą, ku
ris tuoj įeinant vadinasi Už- 
purviais — čia gyvena tik 
neturtingesnieji lietuviai 
žvejai, jų nameliai maži, 
vargingi; jie minta tik žuvi
mis ir bulvėmis, retai kuris 
mato duonos ir pieno, o mė
sos jie visai nevartoja. To
liau prasideda jau Nidos va
sarvietė. Čia kitas vaizdas. 
Stilingi mūriniai ir medi
niai vasarnamiai kyšo iš 
plačiašakių pušų viršūnių, 
aplink aptverti žaliai ir bal
tai dažytomis tvorelėmis, 
prie namų stiklinės, plačios 
ir saulėtos verandos.

Į pietus už Nidos stūkso 
aukščiausios Kuršių Nerin
gos smėlio kopos, kurių slė
nyje yra Lietuvos Aero Klu
bo sklandymo (planiravimo) 
mokykla. Kai mes pasiekė
me kopos viršūnę, geriausias 
lietuvių ir Pabaltijo sklan
dytojas majoras Pyragius 
baigė savo rekordinį sklan
dymą (jis išsilaikė ore 27 
valandas). Po to darė mėgi
nimus jaunieji mokiniai, bu
simieji sklandytojai. Jie sun
kiai vilko į kopų viršūnes 
savo e, sklandytuvus, pasiekę 
viršūnę vienas įsėda, o kiti 
jį su guminėmis virvėmis 
pakildina nuo staigos kopos 
oran. Jis pakyla, keletą mi
nučių vairuoja, bet suklydęs 
pasukimą krinta tiesiog že
mėn ir susminga į minkštą 
smėlį. Draugai to ir telaukė, 
tuoj jį ir sklandytuvą iš
traukia. Tą dieną mokiniai 

I sulaužė net tris sklandytu-

Och, verkia ten stygos... 
Ar kančios dar ilgos —

Akių nesumerks?!...
Tarp audrų verpetų:
Visa eilė metų

Sieloje gal verks?... 
Lėčiau, lėčiau stygos! 
Šiurvenkit, kaip smilgos

Vasarą laukuos.
Jūs posmai šilkiniai, 
Nebus paskutiniai —

Belaisvės languos...
Nors kauks okeanai, 
Nors ūš uraganai —

Širdies stygos tvers! 
Juk išeivio dvasią, 
Užgrūdintą, drąsią —

Grota neužtvers...

A. Šlikas

Knygnešio Kova Su Caro Galybe 
(Knygnešio Jurgio Bielinio gyvenimas ir darbai)

įas. - Lietuvoje jau 
is žmonių rodo gyv° 
sėjimo busimąja Neff 
paroda. Parodos 
skyriaus komitetas 

e) ir Turizmo Sąj®* 
ima daug paklaus®1!' 
uis sąlygomis vy^ 
■sijos į parodą. 
lorinčių nuvažiuot* *>e 
parodą, bet apl^ 

gimines Amerikoj®’, 
visi tikisi, kad 

,s suteikta diiW^ 
nimų. Turim*0 
aklausėjams b® 
aiškaus negali 

j dar nėra tikslia* s*10’ 
parodą keliavi***0 
Kaip ten bebūtų, 

n. pirmą kartą iš 
nuvyks į Am^ 
būrys žmonių.

Nauji 
Kalendoriai

vus, o patys tik truputį susi
trenkė, sunkiai nesusižeidė. 
Sklandymo mokykloje yra 
tradicija, kad po pirmo ne
vykusio kritimo mokinys tu
ri būti „pakrikštytas”. Tuoj 
po pietų jį neša prie van
dens pompos ir jo galvą api
pila šaltu vandeniu. Nuo tos 
dienos jis jau priimamas į 
draugų tarpą tikruoju nariu. 
Tą sklandymo mokyklą kas 
vasarą baigia po kelias de
šimtis jaunuolių, kurių tar
pe kelios mergaitės ir užsie
niečiai.

Nida yra ramiausia gyve
nimo ir vasarojimo vieta 
Lietuvoje. Todėl kasmet ją 
aplanko tūkstančiai kitatau
čių, ypač mėgiama vokiečių. 
Jon patraukia gražūs vaiz
dai, aukšti smėlėti kalnai, 
apžėlę pušaitėmis ir puši
mis, apačioj jų gražūs slė
niai ir toliau galinga, beribė 
Baltijos jūra. Kitame šone 
stačios ir aukštos smėlio ko
pos, o jų krantą skalauja 
Kuršių marių vanduo. Ant 
marių kranto, tarp pušų ir 
gražiųjų šiltųjų kraštų me
džių, plačiai išmėtytos pra
bangios vilos (vasarnamiai). 
Iš kalno žiūrint, tik raudo
nuoja jų stogai. Tokie kon
trastingi (priešingi) vaizdai 
traukia
akis. O visuomet sveikas, 
pušų ozono pilnas oras ir ra
mus gyvenimas juos pilnai 
patenkina. Žiemos metu Ni
dą aplanko ski sportininkai.

Gerai pažinę ir pasibastę 
po Nidą, vakare „Kuršių 
Marių” laivu per porą valan
dų grįžome į Klaipėdą.

Jau išėjo Studentų žodžio 
gruodžio numeris. Jo turi
nys: Kalėdoms; A. P.,Šau
dys — Naujai gimusio Ka
raliaus širdis; Extra! Ex
tra !; Pranas Skeivis — Iš- 
siauklėkime vadų; P. K. — 
Išeikim pasitikti; Marija 
Aukštaitė — Pašieptos Ro
žės; A. Kacevičius — Lietu
va, tu mane sužavėjai; S. P. 
Vaičaitis — Bėri, Tpr.!; A. 
Tamulis — Atleisk (eilėr.); 
kun. J. Janilionis — Plau
kiant Pacifiku; Ant Drangi
nis — Tėvynei; A. Ignotas 
— Pabėgėlis; Balys Laučka 
Sim. Daukantas tautinės są
monės kėlėjas. Įdomūs sky
riai: Ką sako žymieji žmo
nės; Įvairumai; Gaudeamus 
(juokų sk.); Sportas; Ame- 
nys ir Nuotykiai; Žinios iš 
Lietuvos; Korespondencijos.

Studentų Žodis metams 
kaštuoja 2 dol. (studentams 
tik 1 dol). Tai geriausia Ka
lėdoms dovana. Užmokėjus 
2 dol. iki sausio 1 d., galima 
gauti dovanai kun. dr. J. 
Starkaus Lietuvių Kalbos 
Gramatiką arba kitų knygų.

Studentų žodžio adresas: 
Marianap’olis College,

Thompson, Conn.

NOTICE is hereby given that License 
GB 4860 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
G818A & 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
8816—20th Ave., Brooklyn, N. Y.

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 RESTAURĄNT 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. i 
NOTICE is hereby given that License No. I 
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 I 
of Brooklyn, County of Kings, to be con- I 
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

Fulton St., Brooklyn, N. Y.735

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 ABRAMOWITZ
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 

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

HERMAN BRANDSTATER 
Margie Sweet Shoppe

Avenue O, Brooklyn, N. Y.

NAUJAS
PATOGUMAS

Christmas Club” Taupytojaips

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.

THE

Pasveikink savo pažįstamus ir draugus Kalėdų 
ir Naujų Metų proga. Pasiųsk jiems 

gražią Lietuvišką Atvirutę.

Užsakant kreipkitės į
„AMERIKA”

423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

(Tęsinys)
Bielinis į Žaslių 

parapiją. Užsukė į Papar
čius. čia sužinojo, kad rusų 
valdžia atėmė katalikų vie
nuolyną ir pavedė jį stačia
tikiams (pravoslavams).

— Kaip tai? — negali su
prasti Bielinis. — Kas yra 
katalikų — katalikams ir 
turi priklausyti!

Pasikvietė žymesniuosius 
katalikus. Ilgai tarėsi su 
jais. Galiausiai nutarė pra
dėti bylinėtis.

Netrukus prasidėjo griež
ta kova. Iš vienos pusės ko
vojo Rusų valdžios palaiko
ma stačiatikių dvasiški j a. 
Iš kitos — Bielinis su savo 
bendrais.

Nelygi kova. Nelygiai ir 
sekėsi.
Tačiau 
skundė 
šia j ai 
gai.

Tuo 
labiau
čia darbas. Pradėjo siųsti 
skundus. Girdi, Žaslių para

pijoj negeri dalykai dėdąsi.
Katalikai bruzdą ir norį su
kilti prieš valdžią. Katali
kus kurstąs ir jiems vado
vaująs kažkoks Jurgis Bie
linis.

Į Žaslių miestelį priburbė 
visokių rusų policijos valdi
ninkų. Prasidėjo tardymas. 
O tardė taip, kad tas, kas 
nenorėjo kaltu pats būti, tu
rėjo išduoti kitus.

Žmogus — ne geležis.
Kažkas ėmė ir prasitarė 
apie Bielinį. Galiausiai visa 
kaltė ir atiteko Bieliniui. 
Pradėjo jo ieškoti.

Bielinis tada kaip tik nak
vojo miestely, pas vieną kar- 
čiamninką žydelį. Geras žy
delis, pajutęs pavojų, pradė
jo įkalbinėti Bielinį:

— Ui, jie tamstą paims ir 
tamsta būsi kaput! Aš at
menu lenkmetį ir žinau, kad 
tamsta būsi kaput. Slėpkis, 
Bielini!

Paklausė Bielinis žydelio 
kalbos. Persirengė ir pasi
leido iš miesto.

Vos tik išėjo į gatvę, žiū
ri — priešais uriadininkas. nuėjo laisvas savais keliais. | viena žinome, kur jis yra.

Pasuko Bielinis atgal. Sku
binasi pasislėpti. Bet uriadi- 
ninkas neatsilieka. Vis spar
čiau, vis didesniais 
niais artėja.

Na, mano Bielinis, 
anot žydelio, visai
Tačiau ir dabar nenusiminė. 
Vos tik pasiekė kiemą, tuoj 
šmurkšt ir pasislėpė už var
tų. Uriadninkas paskui jį.

Sustojo. Apžiūrėjo nuo 
galvos ligi kojų. Paklausė 
rusiškai:

— Davai pašport! 
(Duokš pasą).

— Nesuprantu.
— Duokš pasą!
— Pasą? Hm...
Įkišo Bielinis ranką 

antį. Išsitraukė
mazgą. Atvyniojo pluoštą 
pinigų. Kitoj gi rankoj stai
ga iš kažkur sublizgėjo re
volveris.

— Pinigus arba kulką. Pa
sirink!

Uriadninkas net pritūpė. 
Toks juodas, baisus revolve
rio galas žiūrėjo jam tiesiog 
į kaktą.

— Greičiau! — skambėjo 
griežtas ir nepermaldauja
mas įsakymas.

Uriadninkas „malonėjo” 
pasirinkti pinigus. Bielinis

Tačiau nuo to laiko Bielinio 
vardas amžinai pasiliko įra
šytas į neištikimųjų knygas. 
6. Kartais tenka ir nekaltam 

Buvo
pat ryto visi Purviškių gy
ventojai išvyko į Suostą. Į 
bažnyčią. Namie, prie vaikų, 
liko tik senas darbininkas 
Ladyga.

Bažnyčioj buvo kimšte 
prisikimšę. Senieji susirinko 
Dievulį garbinti. Jaunimui 
daugiau rūpėjo susitikti, sa
ve pasirodyti ir kitus pama
tyti.

Po mišių daugumas sku
bėjo į šventorių. Tačiau prie 
bažnyčios durų visus sulai
kė policija. Policijos buvo 
pilnas šventorius.

— Dievulėliau, kas čia da
bar?!... — šaukė moterėlės. 
Vyrai traukėsi atgal į baž
nyčią.

Prasidėjo ilgos ceremoni
jos. Tikrino kiekvieną išei
nantį. Kas turėjo lietuvišką 
maldaknygę, atiminėjo, ko- 
liojo. Baisų triukšmą sukėlė.

Galiausiai paleido visus. 
Sulaikė tik Purviškių gyven
tojus.

— Kur vyras? — apspito 
Bielinienę.

— Geriau neslėpk. Vis

’’Christmas Club” 
Taupymo planas pa
tiekia lengvą būdą 
sudaryti fondą Ka
lėdiniams pirki
niams ir kitokioms 
šio sezono išlai
doms. Mūsų Wil- 
liamsburgho Ofisas 
parūpino šį populia
rų ’’Christ mas 
Club” taupymo bū
dą jau prieš keletą 
metų, geresniam jū
sų patogumui.
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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.

Visaip gąsdino vargšę mo
teriškę. Bet nieko nepešė. 
Supykę, pasisodino į vežimą 
visus sulaikytuosius. Liepė 
važiuoti į. Purviškius.

Buvo geri pavakariai. Vai
kai laukė motutės su „kiškio 
pyragais”. Juk visados par
nešdavo.

Štai iš Suosto gatvės iš
lindo vežimas. Ne vienas. 
Du, trys, keturi vežimai!

— Dėdė Ladyga! Žiūrėk, 
pas mus važiuoja! — tempė 
vaikai savo prižiūrėtoją.

Vos tik Ladyga suskubo 
prieiti prie lango, — į kie
mą sulėkė 
Vežimuose 
ponai.

Apstojo 
vidų.

— Vot
k a! Pakliuvai!

Apspito vargšą Ladygą. 
Kol paaiškėjo, kad jis ne 
Bielinis, teko ir į sprandą.

— Šunsnuki! šioks toks!
— pyko nekviestieji svečiai.
— O kur Bielinis?

— Nežinau.
—*Į turmą visus! Į Sibirą 

maištininkus!
Širdo baisiausiai. Turėjo 

tikrų žinių, kad Bielinis na
mie. O čia jo niekur negalėją 
rasti.

| Broadway at Driggs Ave. - Hanson & Ashland Places
| BROOKLYN, NEW YORK

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No. 
RL7172 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. 
RL1153 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.

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.

— Čerty prokliaty- 
je !

Skambėjo „matuškos”. 
Prakaitas liejosi. Tačiau 
rėjo išvažiuoti be nieko.

7. Kova smarkėja
Buvo pats vidunaktis,

tik žmonės, bet ir gaidžiai 
su vištomis saldžius sapnus 
sapnavo. Visas pasaulis 
knarkė išsižiojęs. Visiems 
buvo miela ilsėtis šiltoj savo 
pastogėj.

Bet kitaip galvojo pasie
nio policijos viršininkas Di- 
mitras, Gaurilos sūnus, Mor- 
dopliujevas. Jis žinojo, kad 
joks nakties ramumas,' joks 
pavojus nesulaiko, ir jokios 
audros nebaido tų, kurie 
ryžtąsi peržengti jų saugo
mą sieną lietuviškais raš
tais nešini.

Jau daugelį metų Mordo- 
pliujevas ištikimai tarnavo 
carui batiškai. Pradėjo jis 
tarnybą paprastu pasienio 
sargybiniu, o dabar buvo 
jau viso rajono viršininkas 
Turėjo ir caro batiuškos 
dovaną: medalių „za userdi- 
je” (už uolumą).

Prityręs vilkas buvo tasai 
Mordopliujevas. Ne veltui 
jam pavedė tokį pavojingą 
rajoną. Jis žinojo visas kon-

trabandininkų mėgiamas 
skyles. Mokėjo susekti jų 
pėdas. Būdavo, tai naktį, tai 
dieną, tai anksti rytą iš kaž
kur išlenda, kaip baisioji 
Dievo rykštė. Sargybiniams 
nė snūsterėt neduodavo.

— S v o 1 o č, — patylomis 
keikdavo jie savo viršininką.

Kartą po pietų Mordopliu- 
jevas liepė surikiuoti visus 
rajono sargybinius ir per
skaitė jiems šitokį raštą:

(Bus daugiau)

NAUJOS „SAKALO” 
KNYGOS

Atsiųsta paminėti nauji 
Sakalo leidiniai:

9. Laisvės kovų dramos. 1. 
St. Lauciaus „Signalas”. 4 
veiksmų drama, kurioje 
vaizduojama lietuvių parti
zanų kovos su raudonarmie
čiais, raudonųjų komisarų 
šeimininkavimas ir jo fina
las. 160 psl. 2 lt.

10. II. J. Dovydaičio „Ge
ležinis trejetas”. 4 v. drama 
iš Lietuvos nepriklausomy
bės kovų Augustavo apylin
kėse. Veikale iškeliama fron
to karių draugiškumas, pa
siaukojimas ir vietos gyven
tojų nuotaika, sulaukus savo 
tautiečių. 152 psl. 2 lt.
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PIRKITE 1

MANHATL

264 Grand Street

Degtinė yra d

Manhatt

didžiausioje, g< 
labiausiai pasi

LIETUVIŲ DAD 
ŠOKIŲ VARAI

šaukimą į lietuvių 1 
nę.

RŪPINIMĄSI PAS 
NES PARODI 

REIKALAIS

Visiems aukotoja 
girdus ačiū.

Malonūs skaitytojai 
šomi savo kalėdinius 
nius atlikti pirmoje 
pas tuos prekybinink 
rie skelbiasi „Ameril

PARĖMĖ VAKARI 
F0ND4

Į) Tel.; EVergreen 7-j

(VIETC
KUK PIRKTI HALF

AMERIKA Gruodžio 16 d., 1938 m. Gruodžio 16 193

R

*

PHILADELPHIA, PA.

Gražus pelnas
Apaštalavimo draugija 

'gruodžio 4 d. surengė kau
liukų iv kortų vakarą šv. 
Kazimiero par. salėje. Žmo
nių buvo pilni stalai, visi ty
liai žaidė, mes kiekvienas ti
kėjo likti laimėtoju ir gauti 
dovaną.

Bet ir neapsivylė. Daug 
geros valios žmonių suauko
jo dovanų, tad buvo ko lai
mėti. Pertraukų metu vai
šintas! užkandžių skyriuje.

Visa garbė ir padėka pri
klauso Apaštalystės Maldos 
draugijos narėms, kurių pa
skirta komisija kruopščiai 
dirbo parapijos labui; dr-ja 
naujai išpuoštoje bažnyčioje 
įtaisė naują langą.

Iš minėtos pramogos ko
misija įteikė klebonui 187 
dol. 30 et. Tikrai džiaugs
mas dėl tokios paramos. 
Rengėjos ir draugijos narės 
dėkoja visiems atsilankiu
siems ir aukotojams. Be to, 
galima pasigėrėti geromis 
darbininkėmis, kaip ponios 
Jurgaitienė, Muturienė, Pe- 
ledžienė, Varnienė, Baraus
kienė, Beniušienė ir kitos.

Liūdnos žinios
Gruodžio 11 d., sekmadie

nį, 9:45 vai. ryte per radiją 
paskelbta, kad Klaipėdoje 
rinkimus laimėjo vokiečiai. 
Ta liūdna ir skaudi žinia ne 
vieną lietuvį sukrėtė. Ir 
šiuos žodžius rašančiam bu
vo labai skaudu. Liūdna 
mums visiems, kad gresia 
pavojus vieninteliam uostui, 
vartams į platųjį vandeny
ną. Nemanau, kad rastųsi 
nors vienas lietuvis išeivis, 
kurs neliūdėtų.

Atjaučia ir jaunieji. Štai, 
mums visiems pavyzdys čia 
gimęs jaunuolis Albertas 
Kernagis, 18 metų, gyv. 243 
Dickinson St. Kas galėtų 
manyti, kad jaunuolis būtų 
didis Lietuvos patrijotas! 
Albertas išgirdęs apie Klai
pėdą liūdną žinią, užčiaupė 
burną, atsitraukė nuo radijo 
ir visai nekalbėjo. Jis buvo 
labai susijaudinęs, pilnas 
skausmo ir gailesčio. Savo 
tylėjimu jis pareiškė Lietu
vai užuojautą. Albertui, kas 
buvo ir yra lietuviška, visa
da džiugu. Ar daug tokių 
jaunuolių, čia gimusių, rasi
me?
Sveikinimas — Linkėjimas

Smagu mums pasigėrėti, 
kad vis daugiau ir daugiau 
atsiranda pasiaukojusių ir 
pilnų dvasios stiprybės as
menų katalikybei palaikyti.

Tiesa, sunkus darbas, kai 
nori ką gero išauginti. Daug 
nekalbėkime, tik trumpai 
priminsiu. Atsiminkim, kiek 
tėvams yra rūpesčių, kol sa
vo sūnų bei dukrą išleidžia j 
mokslus, kad būtų tinkami 
užimti atsakomingą vietą. 
Susilaukus sėkmingai bai
gusio mokslus vaiko, ar ne 
džiugu tėvams, nors ir daug 
vargta? Ar gi nesidžiaugia 
tėvai, giminės ir kiti arti
mieji, ar nepasveikina ir ne
palinkėją per spaudą, radiją 
ar kitaip savo brangiam as
meniui būti ištikimu ir pilnu 
palaimos?

Pilnai galima, visu šimtu 
procentų, pasigėrėti mūsų 
katalikų auklėtiniu, ^Ameri
kos” laikraščiu, kuris var
gingai, kaip tas moksleivis, 
pradėjęs savo kelią jau susi
laukė' penkmečio! Sveikinu 
Ameriką, linkėdamas daug 
pasisekimo, kad iki kito 5

metų sukakties minėjimo 
„Amerika” trigubai padidė
tų skaitytojais. Linkiu, kad 
kiekvienas katalikas jaustų 
pareigą paremti ir užsipre
numeruoti „Ameriką”. Va
lio!... K. Dryža.

Lietuvis medžiotojas
Gruodžio 1 d. Penn Athle

tic klube pasaulyje pagarsė
jęs medžiotojas S. A. Žieme
lis (Seimel) turėjo paveiks
luotą paskaitą, kaip jis me
džioja tigrus tik su ilga ie
timi. Jo medžiojimo būdas 
yra toks: susitikti su tigru 
ir, kai šis eina į priekį, kišti 
ietį į tigro gerklę; žvėris ta
da krinta.

Žiemelis plačiai žinomas 
Brazilijoje tarp lietuvių. Jis 
yra gimęs Latvijoje. Šiuo 
metu jis keliauja, ruošda
mas paskaitas iš savo me
džioklių. J. L. Vašila.

WATERBURY, CONN.

Studentai veikia
Gruodžio 11 d. įvyko A.L. 

K.S. ir Prof. S-gos Waterbu- 
rio kuopos susirinkimas, ku
riame nutarta ir toliau tęsti 
studijų ratelius kiekvieno 
trečiadienio vakarą. Rate
liams vadovauja studentė 
Valerija Jakštaitė. Taip pat 
ruošiamas Kalėdų vakaras. 
Be to, gruodžio 26 d. bus šo
kiai, tam paruošti sudaryta 
komisija.

Nauja valdyba 1939 me
tams išrinkta tokia: garbės 
pirm. Jadvyga Stulginskaitė. 
pirmininku Antanas Katei- 
va, vicepirm. Juozas Januša. 
sekr. Valerija Jakštaitė, kas. 
Aldona Bukauskaitė ir ko
respondentu Jonas Raugalis. 
Visa naujoji valdyba yra 
energinga ir pasiryžusi ir 
kitais metais stropiai dirbti.

Petras Bernotą.

Paskaitos
ALK. Federacijos Water- 

burio skyrius suruošė viešas 
paskaitas. Įžanginę prakalbų 
žodį pasakė kun. Valantie- 
jus. Pradžioje paskaitų ve
dėjas ir organizatorius mu
zikas A. J. Aleksis su vyrų 
kvartetu įvykdė meninę da
lį. Padainuota „Lietuva 
brangi”, „Tėve mūsų” ir 
„Kampe tupi”. Po to stud. 
Petras Kupraitis, stud. A. 
Skirius ir Darbininko redak
torius A. Kneižys turėjo sa
vo paskaitas. Visuomenė y- 
pač buvo susidomėjusi da
bartiniu Lietuvos politiniu j 
stoviu ir jos ateitimi.

BALTIMORE, MD.

Mariją ir jų skaičius vis au- 
Iga. Lietuviškai novena būna 
sekmadieniais ir lietuviai 
pratinasi taip giedoti.

— Kleb. kun. J. Lietuv
ninkas džiaugiasi, kad Die
vas leidžia jam minėti kuni
gystės 45 metų sukaktį. Ti-I 
kiši, kad Dievas leis jam su
laukti ir 50 metų auksinio 
Kunigystės Jubiliejaus. Jo 
sukakties minėjimo puota 

Ibus gruodžio 26 d., antrą 
Kalėdų dieną. Bilietus noriai 
žmonės perka. '

— Philadelphijoje mirė 
Malinauskienė, daktarų J. 
Bučniaus ir Antano Buč. te
ta. Tėvas ir dr. J., sūnus, bu
vo nuvažiavę į laidotuves, 
kurios buvo iš šv. Kazimie-| 

| ro bažnyčios.
— Gruodžio 11 d. lietuvių 

salės bendrovė turėjo „oiste- 
rių” banketą. Jie norėjo ruo
šti tą pačią dieną, kaip ir 
šv. Vardo vyrų dr-jos, bet 
paklausė kai kurių parapi
jiečių patarimo ir atidėjo iki 
šio sekmadienio, 
apsiriko.

— Lietuvių 
frakcija rengia 
gruod. 17 d. Jų agentai prie 
lietuvių bažnyčios dalino 
plakatus. Kaip priespaudos 
metu Rusijos biurokratai 
nieko lietuviams gero nega
lėjo pasakyt, taip ir bolševi
kai, Bažnyčios ir Tautos 
priešai, nieko tinkamo lietu
viams negali pasakyt, tac 
neverta jų prakalbas lanky
ti. J. K.

jei nelis. Visur dar juoduo
ja ir ruduoja, nors turėtų 
žaliuoti šiuo metu.

J. K. M. IMPORTUOTI IR VIETINIAI

na, ir ne-

komunistų 
prakalbas

SHENANDOAH, PA.

Šiemet, kaip ir kasmet, 
mūsų vaikučiai rengiasi su
ruošti Kalėdų pramogą. Dar
buojasi visa šv. Jurgio par. 
mokykla, sesučių kazimie- 
riečių vadovaujamą. Bus 
„kareivių”, zuikių drilius, 
kolonijališkas šokis ir 1.1. 
Bus ir Kalėdų diedukas! Ei
name visi į šv. Jurgio par. 
salę gruodžio 18 ir 19 d.d. 
pamatyti ir pasiklausyti mū
sų vaikučių!

Pirmadienio vakare Lietu
vių Moterų Kultūros Ratelis 
turėjo kalėdinę pramogą; tai 
įvyko po mėnesinio susirin
kimo.

Jieva Jurkevičiūtė padai
navo kelis gražius numerius, 
o Anast. Medonienė pagrojo 
kelis kūrinius smuiką.

Visa grupė moterų padai
navo lietuviškų dainelių ir 
Kalėdų giesmelių. Buvo ir 
Kalėdų diedelis (be unifor
mos). Turėta gardžių už
kandžių.

Girdžiu, kad bus orkestras 
šv. Jurgio par. bažnyčioje 
per pirmąsias Kalėdų mi
šias. Didysis choras, Medo- 
nio vedamas, giedos Kalėdų 
giesmeles, orkestrui su var
gonais pritariant. Enė.

— Šv. Alfonso lietuvių 
bažnyčia labai išgarsėjo po 
visą platųjį Baltimorės mie
stą Stebuklingo Medalikėlio 
novenomis, kurios įvyksta 
pirmadieniais ir antradie
niais. Novenos sutraukia 
tūkstantines minias kitatau
čių, kurie nepaprastai sutar
tinai gieda ir kalba novenų 
giesmes ir maldas Švč. Pa
nelės garbei. O kiek jie savo 
laiškais praneša apie malo
nes, gautas per novenos mal
das! Net ir protestantai at- __________ c
eina, kurie labai susidomėjo kiek atšalę, nors naktimis 
šiomis pamaldomis. Kun. dr. 
L. J. Mendelis numatė reika
lą protestantams salėje ant
radieniais aiškinti tikėjimo 
dalykus; susirenka nema
žas būrys klausytojų. Jau 
nuo rugsėjo mėnesio 10 atsi
vertėlių pakrikštino, šv. Ko
muniją išdalino ir įrašė į ro
žančių ir škaplierių. 40,000 
maldininkų garbina švč. P.

LOS ANGELES, CALIF.

Čia stebėtinai gražus oras, 
šilta. Net reikia ieškoti pa
vėsio atsisėsti. Dienos metu 
šilimo siekia per 90 laipsnių.

Kai kitur šalta, sniegas ir 
speigas, kaip girdime per 
radiją ar iš laikraščių, tai 
mums rodos stebėtina, kad 
taip gali būti kitur.

Lapkričio mėnesį čia buvo

termometras nupuldavo iki 
40 laipsnių, bet dienomis bu
vo šilta.

Bet su gruodžiu atėjo tik
ra vasara. Sniego čia nieka
da nebūna. Čia kaip pereitą 
kovo mėnesį lijo, tai iki šiol 
nelijo ir negirdėti lietaus. 
Kitais metais Kalėdomis 
avižos kai kur išplaukdavo, 
o šiemet net gal neišdygs,

NEWARK, N. J.

Newarko Lietuvių Vasa
rio 16 dienos bendras komi
tetas šaukia viešą susirinki
mą sekmadienį, gruodžio 18 
|d„ 4 vai. popiet, 180-2 New 
York Ave., Newarke.

Minėtas komitetas praneš 
visų metų apyskaitą ir ta 
proga bus renkamas naujas 
komitetas 1939 metams.

Visuomenė kviečiama gau
singai atsilankyti.

Komitetas.

SVEČIAI Iš LIETUVOS 
PASAULINĖJ PARODOJE

Sekančią vasarą daug 
žmonių iš įvairių Europos ir 
kitų kraštų atvyks aplanky
ti pasaulinę New Yorko pa
rodą. Ypatingai iš Lietuvos, 
numatoma, atvyks daug da
lyvauti Lietuvių Dienoje, 
kuri įvyks rugsėjo 10 d.

Tamsta irgi, jei nori, atsi- 
kvieski saviškius iš Lietu
vos, neatsižvelgiant ar esi 
Amerikos pilietis, jei tik le
galiai įvažiavęs į Ameriką, 
gali savo norą patenkinti. 
Žinoma, su ta sąlyga, jei ga
lėsi dokumentaliai patenkin
ti Amerikos konsulą Kaune, 
kad atvykusį svečią ar vieš
nią per tam tikrą laiką galė
si užlaikyti ir kad tas užlai
kymas tamstos neapsunkins. 
Reikia suteikti ir garantiją, 
kad po nurodyto laiko atvy
kęs asmuo grįš atgal. ■

Suinteresuotiems patarti
na dabar pradėti pasirūpinti 
sudaryti atitinkamus doku
mentus ir persiųsti Ameri
kos konsulatui, gauti „Tem
porary Visitors” — laikino
jo lankytojo vizą. Šiuo ir 
laivakorčių reikalu kreipki- ’ 
tės į bet kurį Švedų Ameri- ‘ 
kos Linijos autorizuotą a- ‘ 
gentą arba tiesiog į bet ku- ' 
rią Š. A. L. raštinę.

VI. Mučinskas.

SIUNTINIAI IR LAIŠKAI 
KALĖDOMS

Pašto vadovybė pakarto
tinai prašo priminti, kad vi
suomet verta dovanas ir lai
škus Kalėdų švenčių proga 
siųsti kuo anksčiausiai. Be 
to, patartina panaudoti oro 
paštą ir „special delivery” 
siuntimą, kad siuntiniai, vė- 
iau išsiųsti, pasiektų asme

nį, kuriam siunčiama.
Visiems turėtų būti žino

ma, kad siuntiniuose negali
ma dėti svaigiųjų gėrimų.

— Šiemet per 10 mėnesių 
už išvežtą į užsienį sviestą 
Lietuva gavo apie 47 milijo
nus litų užsienio pinigų; tai 
sudaro apie 24 nuošimčius 
viso Lietuvos išvežimo.

— Lietuvos obuolių au-

PAIEŠKO VIETOS
Atsakantis Vargoninkas. 

Malonėkite laiškais kreiptis 
„Amerikos” administraci- 

; ą, 423 Grand St., Brooklyn, 
N. Y., o laiškai bus persiųs
ti vargonininkui.

N

M. Rubinstein
CUT RATE SHOE STORE 
Mes laikome pilną eilę auk
štos rūšies čeverykii visai 
šeimai,

Kaip antai;
Tarsal Treti moterims, Massaglc 
vyrams, Dr. Posner’s Ir Sundial 
čeverykus vaikams.
Garantuota žemiausios kainos vi
same mieste.

328 Grand Street
Grand Paradise Namas 

Brooklyn

Vvnai ir Likeriai
Mūsų krautuvė yra toje pačioje vietoje per ištisus 25 metus.

MŪSŲ KRAUTUVĖJE KLIJENTAS YRA SAVO BOSAS
Atsilankymas įtikins jus, kad tai teisybė, kad kainos yra žemos ir prekės yra aukščiau
sios kokybės. t

ŠVENTĖMS PIRKITE SAU GĖRIMUS Pas MUS IR ĮSITIKINSIT
TOP GRAIN — 90 proof, 3 metų senumo degtinė

pilna kvorta-----------$1.24

3 kvortos už---------- $3.65

Palyginkit kainas su kitais.

142 Havemeyer St. Brooklyn, N. Y.
Tarp So. 1st ir So. 2nd Sts.)

Tel. EVergreen 7-3273 PRISTATOME VISUR

' Whlikty A Blend 
. muon į

- J.t.t fH.hl t.,m, 1

Beer. Wine. Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that License 
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.,

No.

Fulton St., Borough of 
Kings, to be consumed

ARAGONA
Brooklyn, N. Y.

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

ANGELO DEMEVO
462 Utica 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 Beverage 
Control Law at 3501 Surf Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. vnTrrF „ n.., tRL 1040 has been issued to the undersigned nr o.-.o/ Licen-e No.
to soli beer, wine and liquor at retail under j ®L2??V“S ° thf u?de,rsi8n.ed

I Section 132 A of the Alcoholic Beverage c-.Į: iq? a nf fho ^A?^Vretiįį under 
Control Law at 1227 Nostrand Ave., Borough a ° Bnev™of Brooklyn, County of Kings, to be con- . 9?n!l01 # 271 N.ass.?.u Ave- Borough
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. I 
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. 
GB 7353 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

DE BARBIERI
Brooklyn, N. Y.

1739 Broadway, 
County of Kings, 
premises.

JOSEPH 
1739 Broadway

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 
premises.

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

4811 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

the

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.

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

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

' NOTICE is hereby given that License No.

RL1162 has been issued to the undersigned 
| to sell beer, wine and liquor at retail under 
i Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2091 Nostrand Ave., Borough 

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

1 CONNELL BOYLE
AND JOHN FOX

2091 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

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. 
EB 922 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undet 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.

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)

248 Avenue X, __ Brooklyn, 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 has 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.

JOHN T. McKENNA
423—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3446 has been issued to the undersigned 
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.

EDWARD LUBY
674 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11218 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
290 Devoe St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the pre
mises.

CHARLES SCHATZEL
290 Devoe St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 898 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 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.
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Šis naujas Frigidaire — vienintelis šal- 
dytuvas su Miter-Miser — yra dovana, ku
ri nudžiugins jos širdį! Nes jis papuoš jos 
virtuvę, bus didžiausiu patogumu bei mai
sto apsauga ir be to dar sutaupys šeimai j|J| 
pinigų! B

Jai patiks jo gražus stilius ir žvilganti. \ L 
spalva. Jo didelė pasidėjimui vietai. Jo' 
Moisture-Seal Hydrator dėl vaisių ir dar-' L 
žovių. Jo šaltumo zonos. Jo lengvas ledo išėmi 
mas. Ir taip daug kitų patogumų. Ji gėrėsis Fri-

SPECIALIAI!
indo, jljl taip pcxuw^ vlaaa^. u a a-ai- . Z\
gidaire šaldytuvo pinigų sutaupymo galimumais Tik I (ill 
Irnn I "Dn only i 4* T?*alS/4li TliOrli'ilm rtnclnviTy

PALANKIOS KALĖDŲ
SĄLYGOS

kas mėnesį!... Pasekit Kalėdų Dieduką, padary
kit Frigidaire savo dovana. Pasirūpinkit dabar 
jo Kalėdų pristatymu.
LAI FRIGIDAIRE APVAINIKUOJA JOS KALĖDŲ DŽIAUGSMĄ ... JOS 
VIRTUVĘ... 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.

H. Friedman Music Shop
433 Graliam Ave., Brooklyn, N. Y.

(Cor. Frost St.) EVergreen 8-4798

Amerikos 5 metų 
čiai paminėti ruošto 
rienės fondui paren 
mūsų Bičiuliai, patj 
lėdami joje dalyve 
siuntė savo aukas. P 
lerius aukojo Jonai 
liūs (iš Baltimorės) 
zys Dryža (iš Phili 
jos); po vieną dol. 
Varneckienė ir Lau 
(maspethietės) ir J( 
nė (brooklynietė).

Čia dar pažymėti 
vakarienei didelį kep 
nos, p. Stagniūniene 
ninkaujant, aukojo

Gruodžio 12 d. 
Aid. šliupaitę Įvyko 
nei Parodai Remti 
Komiteto susirinkim 
ėjęs darbo ir vieniu 
ryžimo nuotaikoje.

Dienraštis Daily 
sausio 11 d. M; 
Centre teatre, 34 gi 
Ave., New Yorke, n 
tuvių ir rumunų tau 
kių ir dainų vakai 
gramoje bus: Augę

PIRKSITE ] 
s.

Per 19 metą esame 
tūkstantius netinkamų 
korpornota (pritaikyta) 

gina jus, 
CORRECTIVE ARCH vj 

Jie yra iš tikros i 
Moterims, AIR-TRED A 

Bateliai minkštos 
Jauniems vyrams ALL ] 

Valkams Good Year 
Nepraleiskite progot 

prekei

MILCHII

Grand Street



16 i, 1938 m.
Gruodžio 16 d., 1938 m.

■> VIETOS ŽINIOS f
KUR PIRKTI KALĖDOMS

ės yra aukščiau-

Malonūs skaitytojai pra
šomi savo kalėdinius pirki
nius atlikti pirmoje eilėje 
pas tuos prekybininkus, ku
rie skelbiasi „Amerikoje”.

PARĖMĖ VAKARIENĖS
FONDĄ

lienės par. choras, ved. muz. 
Pr. Dulkės; Lietuvos Dainos 
ansamblis, ved. V. Tamkiū- 
tės; Lyraičių šokikių grupė, 
ved. Antanavičienės; specia
lus orkestras ir dain. Vasi
liauskas. Bilietai bus po 35 
c. drauge su Daily Mirror 
kuponu.

jiven that License No. 
ued to the undersigned 
at retail under Section 
Beverage Control Law 

Borough ot Brooklyn, 
be consumed on the

DUBIA
Restaurant)

Brooklyn, N. Y. 

riven that License No. 
med to the undersigned 
d liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
Kent Ave., Borough ot 
Kings, to be consumed

APEGA
Brooklyn, N. Y.

given that License Na 
sued to the undersigned 
ail under Section 76 of 
erage Control Law at 
fork Ave., Borough ot 
t Kings, to be consumed

) MESSINEO
rk Ave., Brooklyn, N.Y.

given that License Na 
issued to the undersigned 
■tail under Section 76 ot 
verage Control Law it 
■ough of Brooklyn, County 
onsumed on the pranlaa 
T. McKENNA <
> Brooklyn, N. Y.

y given that License No. 
issued to the undersigned 

■etail under Section 76 of 
overage Control Liw it 
me, Borough of Brooklyn, 
, to be consumed on the

YARD LUBY
Brooklyn, N. I, 

by given that License Na 
n Issued to the undersigned 
retail under Section 75 of 
leverage Control law it 
orough of Brooklyn, County 
e consumed off the pre-

J .VS SCHATOri.
Brooklyn, N. Y.

■by given that Utase Na 
i issued to the undersigned 
e and liquor it retail undei 
of the Alcoholic Berenp 
1805—9 Flatbush Ave, Bo 

yn, County of Engs, to be 
» premises.
IK CATJAHAN

Ave., Brooklyn, N. I.

Amerikos 5 metų sukak
čiai paminėti ruoštos vaka
rienės fondui paremti keli 
mūsų Bičiuliai, patys nega
lėdami joje dalyvauti, at
siuntė savo aukas. Po 2 do
lerius aukojo Jonas Kara
lius (iš Baltimorės) ir Ka
zys Dryža (iš Philadelphi- 
jos); po vieną dol. aukojo 
Varneckienė ir Laukaitienė 
(maspethietės) ir Jeselskie- 
nė (brooklynietė).

Čia dar pažymėtina, kad 
vakarienei didelį kepalą duo
nos, p. Stagniūnienei tarpi
ninkaujant, aukojo Garso 
kepykla.

Visiems aukotojams nuo
širdus ačiū.

RŪPINIMĄSI PASAULI
NĖS PARODOS 

REIKALAIS

Gruodžio 12 d. pas
Aid. šliupaitę įvyko Pasauli
nei Parodai Remti Lietuvių 
Komiteto susirinkimas, pra
ėjęs darbo ir vieningo pasi
ryžimo nuotaikoje. Komite
tas greit paskelbs savo atsi
šaukimą į lietuvių visuome
nę.

dr.

LIETUVIŲ DAINŲ IR 
ŠOKIŲ VAKARAS

Dienraštis Daily Mirror 
sausio 11 d. Manhattan 
Centre teatre, 34 gatvė ir 8 
Ave., New Yorke, ruošia lie
tuvių ir rumunų tautiškų šo
kių ir dainų vakarą. Pro
gramoje bus: Angelų Kara-

LAUKAIČIŲ PADĖKA

Ištikus mus skaudžiai ne
laimei, mirus mylimajam vy
rui ir tėvui, norime pareikš
ti nuoširdžią padėką vi
siems, kuo nors prisidėju- 
siems prie mūsų suramini
mo. Širdingiausias ačiū kle
bonui kun. J. Balkūnui, ku
nigams J. Aleksiūnui, K. 
Pauloniui, P. Lekešiui, J. 
Kartavičiui, J. Laurynaičiui, 
B. Kruzui, Benett ir Deamar 
už patarnavimą ir atjautimą 
mūsų nelaimės valandoje.

Dėkojame vargonininkams 
už gražų giedojimą, p. Klas- 
čiams už suteikimą patalpų, 
ir patarnavimą, giminėms ir 
draugams, užprašiusiems už 
mirusio vėlę daug šv. mišių, 
už dvasinius buketus, už gė
les, gausų apsilankymą ir 
sėdėjimą prie mirusio nak
ties metu, dalyvavimą pa
maldose bažnyčioje ir paly
dėjimą į kapus. Tariame vi
siems nuoširdų ačiū.

Nuliūdus
Ona Laukaitienė ir šeima.

PADĖKOS PAREIŠKIMAS

Skaudžios nelaimės par
blokšti nespėjome anksčiau 
atsigriebti ir tinkamai iš
reikšti savo širdingą dėkin
gumą visiems savo gimi
nėms, draugams ir priete- 
liams už parodytą atjautimą 
mūsų nelaimės ir pareikštas 
simpatijas, ypatingai už tokį 
nuoširdų, gausų ir didingą 
paskutinį patarnavimą mū-

sų mylimam sūnui, Broniui 
Šalinskui.

Šia proga mes norime pa
reikšti širdingiausios padė
kos visiems pirkusiems gė
les, užprašiusiems šv. mišias 
už velionies vėlę, taip gau
siai dalyvavusiems šermeny
se, pamaldose bažnyčioj ir 
paly dėjusiems į kapus. Gai
la, kad čia neturime galimu
mo išvardinti tokią didelę 
eilę savo ir velionies draugų 
ir prietelių ir visiems atski
rai padėkoti. Todėl vienu žo
džiu, plaukiančiu iš gilumos 
širdies, tariame visiems: 
Ačiū!

Negalime dėkingai nepa
minėti Apreiškimo parap. 
klebono gerb. kun. N. Pakal
nio už parodytą simpatingu
mą ir įspūdingą pamaldų su
tvarkymą. Širdingai dėkoja
me ir kitiems gerb. kuni
gams, dalyvavusiems pamal
dose ir atlaikiusiems šv. mi
šias už mūsų sūnaus vėlę. 
Mes branginam ir dėkingai 
įvertinam gerb. muzikų — 
vargonininkų pamaldų pa
puošimą savo įspūdingu gie
dojimu. Esame nuoširdžiai 
dėkingi ir grab. Steponui 
Aromiskiui už simpatingą 
patarnavimą ir parodytą pa
siryžimą sumažinti mūsų rū
pesčius nelaimės valandoj.

Skaudaus smūgio prislėg
ti ir nemokame tinkamai ir 
pilnai išreikšti savo gilų dė
kingumą. Galime pasakyti 
tik tiek, kad mūsų širdyse 
visuomet virpės dėkingumo 
jausmai visiems, kurie bet 
kokiu būdu atjautė mūsų 
nelaimę ir suteikė paskutinį 
patarnavimą mūsų mylimam 
šeimos nariui Broniui šalin
skui.

Pijus ir Pranė Šalinskai 
ir šeima.

ciama atvykti ir dalyvauti. 
Įžanga dykai. Pirmininkaus 
prof. Samuel H. Cross iš 
Harvard universiteto. Pil
nesnių žinių gaut kreiptis į 
dr. A. P. Coleman, Columbia 
University.

A. P. Coleman.

ŠALINSKŲ LAIDOTUVIŲ 
BIURAS VEIKIA

Barry P. Shalins-šalinsko 
laidotuvių įstaigą perėmė jo 
tėvas Pijus Šalinskas su ve- 
lionies grab. B. šalinsko 
žmona, kurie yra pasiruošę 
ir pasiryžę teikti mirusiems 
tokį pat aukštos rūšies pa
tarnavimą, kaip ir iki šiol. 
Čia tenka pastebėti, kad 
žmonių simpatijos ir pasiti
kėjimas Šalinskų laidotuvių 
biuru nenutrūko, nes šią sa
vaitę šalinskų graborystės 
įstaiga gavo šermenis, kurių 
sutvarkymas ir apdairi prie
žiūra rodo, kad šios įstaigos 
pagarsėjimas geru patarna
vimu nenukentės.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMO 
BALIUS

RADIJO PROGRAMA 
KŪČIŲ VAKARUI

NAUJŲ METŲ R A f III C r “'n 
Sutiktuvių DrlLiUiJ GrUOdŽlO-VCC

RENGIA

MOTERŲ VIENYBEKnapp Mansion Saleje
554 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Newarke mirė varguolis J. 
Fauser, išgyvenęs be šilu
mos, be šviesos, viename 
kambary 35 metus. Mirė iš 
bado. Policija iškrėtė namus 
ir surado bankų knygutes, 
kurios rodė, kad jis turėjo 
40 tūkst. dol. sumai.

New Yorko miestui sniego 
nukasimas kaštavo $1,939,- 
561.

31
Visas pelnas skiriamas 

labdarybei
Įžanga $3.50

Pradžia 8 vai. vak. i

vyzdžių. Vagys atplėšė auto- 
mobiliaus duris ir išsiėmė 3 
dėžes čeverykų. Vienok va
gys labai apsigavo, nes visi 
batų pavyzdžiai buvo vien 
kairės kojos.

silaiko sutarčių, gi darbda
viai sako, kad darbininkai 
perdaug reikalauja.

)

New Yorke ir apylinkėje 
sunkvežimių darbininkų 
streikas plinta. Darbininkai 
kaltina darbdavius, kad ne-

New Yorko saugumo ta
ryba prašo visų automobilių 
savininkų ir vairuotojų šven
čių metu važinėti, turint 
sveiką protą — blaiviai.

3 
)

STagg 2-5043 Notary Public

If

f

fi

■

66-31

69-21
D

56-27

irijungtas ,jW 
rbos vertas pi’

nors pagamintą, 
us momentaliai)

PIRKITE SAVO LIKERĮ ŠVENTĖMS

SU PASITIKĖJIMU

MANHATTAN LIQUOR KRAUTUVĖJE

264 Grand Street, Kampas Roebling Street

Manhattan Liquor Store
264 Grand Street, Kampas Roebling St., Brooklyn

didžiausioje, geriausioje, žemiausių kainų ir 
labiausiai pasitikimoje degtinės krautuvėje, 

Brooklyne.

Degtinė yra dovana, kuri tikrai patenkins, 
jei pirksite

PIRKSITE NEBRANGIOMIS KAINOMIS
S. Milčiaus 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 zumčius-kld skūros.
Jauniems vyrams ALL LEATHER SHOES $2.95.

Valkams Good Year-Welts Sizes 1 to 6 porai $2.45.
Nepraleiskite progos dr nepirkite kitur nepasitelravę apie šias 

prekes Stasio Milčiaus krautuvėse:

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

(bet. Roebling & Driggs Av.)

Grand Ave., Maspeth, N. Y.

Grand Ave., Maspeth, N. Y.

Clermont Av., Maspeth, N.Y.

?!.: EVergreen 7-1645 Lie. No. L886

Kūčių vakarą, gruodžio 
24 d., 5:30 vi vak. iš WCNW 
stoties (1500 kc.) bus per
duota specialė Kalėdinė pro
grama, kurios svarbiausiuo
ju dalyviu bus dar negirdė
tas, naujai suorganizuotas iš 
14 prityrusių muzikantų 
simfoninis orkestras, ku
riam vadovauja Juozas Avi
žonis — Joe Allen, šis or
kestras išpildys visą eilę ka
lėdinių melodijij (gal ir liau
dies dainų); dainuos Al. Va
siliauskas.

Programa, numatoma, bus 
įdomi, skoningai paruošta. 
Kas pageidauja švenčių pro
ga pasveikinti savo draugus, 
pažįstamus bei artimus, ma
lonės kreiptis į J. Valaitį, 
676 Driggs Ave. (tel. EVer- 
green 8-7871) arba į kalėdi
nės programos vedėją Vyt. 
Žalnieraitį, 240 Irving Ave. 
(tel. FOxcroft 9-6847).

Šeštadienį, gruodžio 17 d. 
nuo 5:30 vai. iš tos pat sto
ties dr. Aid. Šliupaitė skai
tys paskaitą, kaip auklėti 
mergaites, kad jos būtų lai
mingos. Naudinga pasiklau
syti visiems jaunimo auklė
tojams.

Kasmet Moterų Vienybė 
rengia Naujų Metų sutikimo 
balių. Jų tikslas yra arčiau 
susipažinti su vietos ir apy
linkių lietuviais ir drauge 
vieningoje lietuviškoje šei
moje sutikti naujuosius ir 
praleisti senuosius metus.

Šiemet Moterų Vienybė 
irgi rengia didžiulį Naujų 
Metų sutikimo balių, kuris į- 
vyks Knapp Mansion salėje, 
554 Bedford Ave., Brookly
ne. Balius įvyks gruodžio 31 
d. Baliaus pelnas skiriamas 
labdarybės tikslams, ši or
ganizacija yra gausiai su
šelpusi našlaičius, aukojusi 
Lietuvos Ginklų Fondui, rė
musi įvairią labdarybę.

Moterų Vienybė kviečia į Į 
visus gausingai dalyvauti ir 
■savo atsilankymu prisidėti 
prie užsibrėžto kilnaus tiks
lo ir darbo.

Bilietus į banketą galima 
gauti pas visas Moterų Vie
nybės nares. J. M.

Pereituose New Yorko 
valstybės valdininkų rinki
muose demokratų partija iš
leido 139.009 dol. agitacijai.

Chicago je vienas batų 
agentas buvo apsistojęs su 
automobiliu, pilnu batų pa-

VHAVEMEVER8-O^59
RALPH KRUCH.*-

65-23 GrandAvenue
N m a s .

H

I
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M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

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.

64.00
oskal®?
L.TGOS

UGSM4...J®

MOKSLININKŲ PASKAI
TOS APIE LIETUVIŲ 

KALBĄ

Shop
N.Y.
’een 8-4798

Gruodžio 29 d. įvyks Mo
derninių Kalbų Draugijos 
(Modern Language Associa
tion) suvažiavimas Hamil
ton Hall, kambarys 301, Co
lumbia universitete. Skaito
ma bus apie dabartines kal
bas, taigi, ir apie lietuvių. 
Tikimasi, kad atvažiuos ir 
dalyvaus prof. H. H. Ben
der iš Princeton, prof. A. 
Senn iš Pennsylvania uni
versiteto ir Columbia uni
versiteto
lektorius, dr. J. J. Raymond- 
Rimavičius. Visuomenė kvie-

lietuvių kalbos

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

SMART SHOES
ČEVERYKAI VISAI ŠEIMAI 

ŽEMOMIS KAINOMIS
Dr. Posner’s Ir

j Douglas vyrams Ir 
• moterims aukštos 

rūšies čeverykai 
nupigintomis 

kainomis

329 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. STEPHEN AROMISKIS 

(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

•*
t5SJZS 
5

WAV. AVAVAVAV

H. APPENZELLER 
HABERDASHER ?

VYRIŠKŲ REIKMENŲ KRAUTUVE
Kaklaraiščiai, vyriški viršutiniai ir *

apatiniai marškiniai, skrybėlės ir t.t. >
KALĖDOMS SPECIALES KAINOS §

439 Grand Street, Brooklyn, N. Y. į
Kampas Keap St. Priešais Republic teatrą. i

i

C

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

Papuoškite savo namus| 

naujais „Dienet Setais”, Į

Paimame senus rakandus* 
ir juos perdirbę padarome“;'. : 
kaip naujus. Prašome užeiti5;' ; 
pasikalbėti ir pamatyti mil-!; f- 
su rakandus.

ANT. PETRAITIS
Biznio Vedėjas

409 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tel. E Vergreen 7-8451

Ar jūsų vaikai 
priešinasi 

paimti liuosuotoją?
Jūsų vaiko veidas yra jo Jausmų veid
rodis! Tad ką gi jis parodo — peaibiau- 
rėjimą ar malonumą — kada duodate 
jam ką nors išvalyti jo viduriams?
Kitą kartą jūsų vaikams prireikus Huo- 
suotojo, duokit jiems Ex-Lax. Jis turi 
gardaus šokolado skoni — Ir jiems jis 
labai patiks! Be to, Ex-Lax sutelkia 
visišką palengvinimą nuo užkietėjimo— 
švelniai, lengvai, be vldurėUų sukrėtimo 
bei jų skaudėjimo.
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo A- 
merikos mėglamiauslaa šeimos vidurių 
lluosuotojas. Dabar Ils yra Moksliškai 
Pagerintas. Iš tikrųjų dabar jis yra 
daug geresnis, negu kada nors pirmiau. 
Jis turi GERESNĮ SKONI, VEIKIA GE
RIAU ir yra DAUG ŠVELNESNIS, negu 
kada nors buvo.
Lygiai geras Ir vaikams, Ir suaugusiems

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ) 1 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEICIANCIŲl 
Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Lax! Įsidėmėkit teisingą ant dė
žutės užrašą — E-X-L-A-X. Kad 
gautumėt Ex-Lax pasekmes, rei
kalaukit tikrojo Ex-Lax.

■ 10 ir 25 centų dėžutės yra pas Jūsų 
vaistininką.

Telefonas: STagg 2-4409

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS 

Garboriai - Balsamuotojai

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

I

9

Tel. EVergreen 7-2228

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pamainytas numeris bu

vusio 107 Union Avenue.

ROSSIVynas ir Likeriai
ANTHONY ROSSI, Savininkas, GERALD ROSSI, Vedėjas

DIDŽIAUSIA VYNO IR LIKERIŲ
KRAUTUVĖ WILLIAMSBURGHE

788 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

1
3
1

Kalėdoms Specialiai
kvorta Degtinės ............................. $1.39
kvortos Degtinės ............................ 3.88
didelė bonka Cherry Liquor

Wisniak rūšies
ir daugelis kitų.

1.29
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Katalikų Jaunimo Draugija
V RENGIA

Sekmai, Gruodžio - December 25 d., 1938

Kalėdų Dienoje SOKIUS 
DU ORKESTRAI ■ Navickas ir jo 11 Pelėdų 

Apreiškimo Parapijos Auditoriume, 
No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

Pradžia nuo 8 vai. vak. Įėjimas tik 40 centų

Kiekvienas šios draugijos parengimas — didesnis ir gražesnis. Taip jauni, taip senieji, ateikite pamatyti išpuoš
tos salės, klausyti geriausios muzikos, dalyvauti įvairenybėse — ir tamstų dalyvavimas bus katalikų — tamstų — 
vaikų ir ainijos naudai ir garbei. Susipažinkite, o ilgai neužmiršite.

PlolololoĮo] Holo]

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

Dėl didesnio parankumo 
atnaujinti laikraščio Ameri
kos prenumeratą, praneša
me, kad šį sekmadienį admi
nistracija bus atdara nuo 12 
iki 5 vai. vak.

Administracija.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

šieji būtų patenkinti. Nepa
mirškite, žaidimai prasidės 
gruodžio 28 d. ir bus kiek
vieną trečiadienį nuo 9:30 
vai. vakare. Bilietai bus tik 
po 20 c.

Šv. Vardo dr-ja savo susi
rinkime nutarė rengti balių. 
Laikas skiriamas prieš už
gavėnes. Apie dieną ir vietą 
bus pranešta kiek vėliau.

serga. Pažįstami prašomi at
lankyti. Linkime greitai pa
sveikti. Rašt.

Parapijos sodalietės atei
nantį sekmadienį 9 vai. mi
šiose priims Komuniją ben
drai.

APREIŠKIMO PARAPIJA

UŽUOJAUTA

Gruodžio 16 d., 1938 m.

ĮSTOK Į MŪSŲ 1939 „CHRISTMAS CLUB” § 
Savaitiniai įmokėsimai nuo 25c iki $25.00

The Dime Savings Bank j 
of Williamsburgh

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

DR A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 80. 4th STREET

VALANDOS- 
0—12 ryte 
l— 8 vak. 

Penktadieniai* uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-9105

j!

ŠTAI

Linksmo Kalt 
Svarbos šuva 
Politikos kry; 
Duoda patari 
Nuoširdus ai

Kotryna Rugenienė, 71 m., tienė. 
gyv. 93 W. 11 St., Hunting
ton, L. I., mirė gruodžio 12 
d. Palaidota gruodžio 15 d.

Visose laidotuvėse patar
navo grab. J. Garšva.

Nutarta sausio 22 d. 
suruošti privatinę vakarienę 
su įvairia programa.

Lai gyvuoja mūsų 
draugijos!

f-----------------------------
j Tel. STagg 2-7177

Netrukus vi 
mes, sakydami 
tai įprastus žo 
mų Kalėdų! Pa 
džiai, bet juose 
prasmė. Kalėd 
taus gimimo s 
skelbtos taiko 
švente. O ka 
laimingiausias, 
kai jis gali i 
džiaugtis, būt 
Be ramybės dv 
kos aplinkinių 
mas tikras linl

Šioje vietoj 
siunčiame save 
ir linkėjimus v 
kos skaitytoj; 
darbiams, remi 
sveikiname vis 
sios spaudos ■ 
mėjus. Kalėdų 
taika lai būna 
gaubusi visus

M.

par.

B.

ĮŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS MASPETHO ŽINUTĖS

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

Maldos už Tėvynę
Gruodžio 8 d. Angelų Ka

ralienės bažnyčioje 9 vai. ry
te atlaikytos iškilmingos mi
šios Lietuvos nepriklauso
mybės ir saugumo intencija. 
Mišias užprašė Gyvojo Ro
žančiaus dr-ja.

Pamaldose dalyvavo daug 
žmonių. Gyv. Rožančiaus dr- 
ja yra užprašiusi dar vienas 
mišias Tėvynės intencija.

Balius
Sausio 29 d., sekmadienį, 

par. salėje įvyks Gyv. Ro
žančiaus dr-jos ruošiamas 
šaunus balius, kuriame bus| 
pravestas didelis laimėjimas. 
Šokiams gros geras orkes
tras. Bilietai tik po 35 et.

Mūsų jaunuoliai sportinin
kai išleido jau ir savo laik
raštėlį — „Jobs and Jibes”. 
Matyti, kad vyriausias re
daktorius daug dirba. Linki
me jaunuoliams gero pasise
kimo.

Moterų Sąjungos 29 kuo
pa reiškia širdingą užuojau
tą liūdesio valandoje kuopos 
narei Pranei Šalinskienei dėl 
jos mylimo sūnaus nelai
mingos mirties.

Amžino Rožančiaus dr-jos 
svarbus susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį, gruodžio 18 
d., 5 vai. popiet, par. salėje. 
Visos narės kviečiamos gau
singai atsilankyti. Laukia
me ir naujų narių.

Rašt. E. Kašėtienė.

GRYBŲ VAKARIENĖ

29 kuopos sąjungietės šeš
tadienį, gruodžio 17 d., 8 vai. 
vak. Apreiškimo par. salėje 
ruošia grybų vakarienę. Pel
nas prakartėlei įrengti. Bi
lietas 50 c. Kviečiam visus 
atsilankyti. Rašt.

Nuo gruodžio 28 d., Kalė
dų trečiadienio, seniai žino
ma ir lietuvių „apgiedota” 
McCaddin Hali vėl atidarys 
duris lietuviams. Ši salė yra 
Berry St., tarp So. 2 ir So. 
3 Sts. Mūsų parapijos jau
nuoliai, basketbolo žaidėjai, 
su kun. J. Lairynaičiu prie
šaky, kiekvieną trečiadienį 
rengs basketbolo rungtynes 
ir šokius.

Williamsburgho
jaunimui bus gera proga 
praleisti gražiai laiką, ypač 
žiemos metu, šiuo metu sa
lėje atliekami įvairūs patai
symai, kad visi atsilankiu-

lietuvių

Šv. Vardo dr-jos susirinki
me gruodžio 11 d. perrinkta 
valdyba. Pirmininku paliko 
V. Žemantauskas, vicepirm. 
Dom. Kašėta; rašt. Myko
laičiui atsisakius, jo vieton 
išrinktas J. Tumasonis; fin. 
raštininku paliktas laikinai 
Visackas (ugniagesys), iždi
ninku Dailydėnas. Linkime 
naujai valdybai energijos ir 
ištvermės darbe.

Praeitą sekmadienį Mot. 
S-gos 24 kuopos narės ben
drai priėmė Komuniją mišių 
metu, kurios atlaikytos už 
mirusias ir gyvas šios kuo
pos nares.

Šv. Vardo dr-jos metinia
me susirinkime išrinkta nau
ja valdyba: pirm. K. Baltru
šaitis, vicepirm. J. Skarulis, 
prot. sekr. T. Mykolaitis, 
fin. 
VI.

sekr. Juozevičius, ižd. 
Zaukus, knygų peržiūr. 
Puskunigis; į Federaci- 
apskritį atstovai — V.jos

Kivyta, Juška, Bozanskas; į 
centro komitetą — J. Ska
rulis ir J. Skarulis, jr.; ta
rybos nariais — Masaitis ir 
Poderis.

Sausio 1 d. bus pašven
tinta dr-jos vėliava per mi
šias, kurių metu vyrai ben
drai eis prie Komunijos; tuo

Kuopos narė Arkušauskie-1 pat laiku bus atnaujinti pa- 
gyv. 48 Maujer St., žadai. Sausio 1 d. dr-jos na

riai nusifotografuos parapi
jos jubiliejiniam leidimui.

nė, 
Brooklyne, jau kuris laikas

SUSIRINKIMAS

Kalėdų Šventėms Mot. S-gos 29 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks gruo
džio 21 d. 8 vai. vak. par.

Kalėdos yra linksma šventė. Linksmiausia dovana salėje. Visos narės malonės
yra bonka geros degtinės, vyno arba šampano. dalyvauti. Rašt.

LIETUVIŠKAS MONOPOLIS turi begalinį pasirin- MIRĖ
kimą visokių gėrimų sutaisytų gražiose dėžėse do
vanoms.

Kiekvienam pirkėjui Lietuviškas kalendorius dykai.

Ona Žukauskienė, 42 m., 
gyv. 15 Scholes St., mirė 
gruodžio 10 d. šv. Kotrynos 
ligoninėje. Kūnas išsiųstas į 
Waterbury, Conn, ir ten pa-

Republic Liquor Store laidotas gruodžio 12 d.

X. STRUMSKIS, Sav. Vincas Amalevičius, 45 
m., gyv. 964 E. 95 St., Ca- 
narsie, mirė gruodžio 11 d. 
Kūnas išsiųstas į Shenan
doah, Pa. ir laidojamas 
gruodžio 16 d. šv. Jurgio 
kapinėse. .

415-417 Keap St (arti Grand St.), Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-2089 Uc- L72

Rožančiaus dr-ja gr. 11 d. 
po sumos turėjo metinį susi
rinkimą, kurį pradėjo pirm. 
A. Slivinskienė; ji pranešė 
apie' praeitų metų veiklą. 
Pasirodė, kad dr-ja turi pi
nigų. Paaukota kiek sese
rims pranciškonėms. Viena 
kita pirmininkė norėjo atsi
sakyti, bet narės neleido. At
ėjęs klebonas kun. Paulonis 
atnešė gražių knygučių. Vi
sos paėmė jų, džiaugėsi ir 
dėkojo klebonui. Prisirašė 
nauja narė, P. Vismintaitė.

4 vai. popiet įvyko Mot. 
S-gos kuopos sus-mas. Neat
silankius nutarimų rašt., lai
kinai išrinkta B. Mieželienė. 
Į kuopą įstojo S. Girkman-

— Kalėdų mišios bus to
kia tvarka: Bernelių mišios
— vidurnakty; kitos mišios
— 8, 9, 9:30, 10, 10:30, 11 ir 
12:15 vai. Mišparų nebus.

— Naujuose Metuose mi
šios: 8, 9, 10, 11 ir 12:15 va
landą.

RADIJO VALANDA

V.- Matusevičiaus vedama 
radijo programa būna antra
dieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais 9 vai. ryto iš 
WBNX stoties (1350 kc.). 
Perduodamos žinios, plokš
telių muzika. Vedėjo adre
sas: 390 Lorimer St.; telef. 
EVergreen 7-3787.

■—■—■—■—■—■—™—»—=—»—■—■—■—■—■—■■—■-

1 RUOŠDAMIESI SUTIKTI KALĖDAS IR NAUJUS 
METUS, NEPAMIRŠKITE ATSILANKYTI

SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE
Saldainių krautuvė užlaiko didelį pasirinkimą ge
riausių saldainių gražiose dėžutėse. Šios saldainių 
dėžutės yra tinkamos Kalėdinėms dovanoms.

Taipgi didelis pasirinkimas Kalėdinei eglaitei 
įvairiausių papuošalų.

GERIAUSIAS NAMUOSE GAMINTAS
„ICE CREAM” (LEDAI)

Užeikite ir Persitikrinkite! Be to, susitiksite šioje 
lietuvių įstaigoje su savo draugais bei pažįstamais.
SVEIKINAME VISUS SU DŽIAUGSMINGOMIS 

KALĖDOMIS IR NAUJAIS METAIS,

JUOZAS GINKUS SU ŠEIMA.
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 4-7142

Įsteigta 1892 Tel. STagg 2-2173

Robert Lipton
LAIKRODININKAS

701 Grand St. Arti Graham Ave.

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

fin ti

B

—*

Brooklyn

nuo $7.50 
nuo 

. nuo
2.25
2.75
2.95

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

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUO (JALINSKAS)
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 8-7027

Savininkas — A. SHRUPSKIS '
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA 

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmones todšl, kad Jie valgo tikrą Lietuvišką 
Duoną. "GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, kelksus 

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

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

Praeitą sava 
1 : Federacijos T; 
j mingas suvaj 
■f riame peržvel 

lietuvių katali 
ieškota priemo 
daugiausia 1 
tiems klausi 
jungiasi su Li( 

B niais reikalais.
I nuoširdžiai ir 

mėjosi ir svarsi 
kaip tiksliau^

| niaus atvadavi 
■J dos neliečiamu 

mo tikslams.
Taryba nu 

priemones jau 
Į zuoti.Pasaulinė 

tu nutarta si 
sporto olimpij

II pasisakymas
| simais bus p;
I vėliau.

Tel. EVergreen 4-7142 i‘

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate >
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas >
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios smetonoe. ALUS ifi geriausių > 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Krelpkltčs: 1
| J. GINKUS
|495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS 
UNDERTAKER AND EMBALMER 

REAL ESTATE — GENERAL INSURANCE

54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.

Lietuvos už 
šiuo metu yra 

i kelėse. Vokieti 
limesnei ateič 
paliesti Lenki; 

Z -replėse turi su 
jjfiijonus ukn 

■’ ' tijai svarbu si 
nos nepriklaus 
Lietuva tokios 
labai svarbi 
Lenkijai, todėl 
kuo daugiausia 
tuvos užsieni( 
Lietuvoje jau 
dvi srovės, ku 
rinti artimo b( 
mo su Lenkij 
Vokietija. Tiks 
nėra, kaip iš ti! 
bet Lietuvos u 
ka yra aiškio 
Lietuvos daba 
tikime; labai t 
sta mūsų bent 
tauto Ainio, s 
spausdintame !

Užsienio Lie 
ti Draugijos 1 
šaulio Lietui 
mėginęs išeivij 
žvilgiu būti vii 
paskutiniu la 
nors ir labai 
rodinėti ir sa 
23 numeryje

Į „...mažutė lieti
i dėjusi savo p

gijos pagrindą 
lietuvybės ir 1 
tybės išiaikyn 
tuo pagrindu s

Į sijustų jau jg? 
s sokie pavojai 
Į sus”. Laikrašti 
į ties, kad lietu 
Į pirmoj eilėj už 
Į tuviai „kada i 
r tais pagrindais 

sitaikys, susibi


