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SAVAITES ĮVYKIAI
Popiežiaus žodis per Kalėdas

Popiežius Pijus XI, pri-
Italai atsisakė sutarties

Italijos vyriausybė prane-

LENKAI NUBAUDĖ 
PRANĄ ŽIŽMARĄ

Vilnius. — šiemet Vilniu
je buvo norėta surengti pir-

Klaipėdos Krašte Lietuviai Be ApsaugosDr. Bistro ir dr. Dielinin- 
kaičio suėmimas ir ištrėmi
mas iš Kauno ir šiandie dar 
neaiškūs. Oficialinės įstai
gos nieko apie tai neprane
ša, lyg slėpdamos tiesą. Iš ėmęs kardinolų kolegijos 
kai kurių .laikraščių skaity- 1 sveikinimus, pasakė ilgesnę 
tojai galėjo susidaryti įspū- kalbą, kurioje nurodė ir pa- 
dį, kad pas šiuos žymius ka- (sitaikančias kliūtis Katalikų 
talikų visuomenės veikėjus Bažnyčios veiklai iš Italijos 
rasta kažin kokios sumos į vyriausybės pusės. Didžiu 
pinigų. Bet šie gandai neturi apgailestavimu Popiežius pa- 
jokio pamato. Gauti laikraš-įžymėjo, kad ' konkordato 
čiai iš Lietuvos praneša, kad laužymai suteikė jo širdžiai 
pinigų esą rasta pas du su- daug žaizdų, 
imtus vadinamus voldemari- 
ninkus, bet ir tai labai at
sargiai ir miglotai pažymė
ta, tad netikėtina.

Galime atvira širdimi tvir
tinti, kad dr. Bistras ir dr. 
Dielininkaitis tikrai nepapil- 
dė jokio išdavikiško žygio. 
Jei ką nors nusikalstamo jie 
būtų įvykdę ar bent būtų 
kėsinęsi įvykdyti, vyriausy
bė nebūtų pasitenkinusi tik 
ištrėmimu; jie būtų buvę 
atiduoti teismui. Ištremti iš 
gyvenamos 
sustiprintos 
užtenka tik 
ninko noro.

vietos, įvedus 
apsaugos metą, 
apskrities virši-

Kaskart aiškėja, kad Lie
tuvoje šiuo metu kyla pasi
ryžimai sukti valstybės vai
rą, užsienio politikos atžvil
giu, viena iš dviejų krypčių 
— į Vokietiją arba į Lenki
ją. Nors vyriausybė sakosi 
nekrypstanti nei į vieną 
pusę, bet turimų žinių davi
niai liudija, kad jos palan
kumas, bent dabartiniu me
tu, yra Lenkijai. -----

Lietuviai, kur jie gyventų, 
negali nesidomėti šiuo klau
simu, nes jo išsprendimas 
gali nulemti Lietuvos nepri
klausomybės likimą. Lietu
vai tenka apsispręsti, ar 
remtis naujai iškilusia dina
mine jėga, ar krypti ten, kur 
ateitis labai neaiški, tiesiog 
miglota. Būtų gera, jei tuo 
klausimu pasisakytų skaity
tojai. Aišku, amerikiečiai 
lietuviai savo nuomonėmis 
vargu ar kieno mintį Lietu
voje pakeis, bet juk Lietuva 
priklauso visiems lietuviams 
patrijotams, todėl pasikeisti 
savo nuomonėmis visiems 
galima ir reikia.

Užsibaigė konferencija
! Gruodžio 27 d. Limoje, 
Peru valstybės sostinėje, už
sibaigė Pietų Amerikos res
publikų konferencija, kurio
je pasiekta visiško vieningu
mo. Priimta visa eilė rezo
liucijų, kuriose pasisakyta 
už artimesnį kultūrinį, mok
slinį, ekonominį ir tarpvals
tybinį bendradarbiavimą. Vi
sos respublikos pasižadėjo 
nesikišti į viena kitos vi
daus ir užsienio politikos 
reikalus. Konferencijos bai
giamą kalbą pasakė Jungti
nių Amerikos Valstybių se
kretorius Hull.
Suomijos sutartis su Rusija

Sovietų Rusija ir Suomija 
pasikeitė raštais, kuriais ga
lutinai nustatoma abipusė 
siena, turinti 600 mylių il
gio. Per daugelį metų šiame 
pasienyje įvykdavo abiejų 
valstybių sargybinių susirė
mimų, kuriuose ginčytasi 
dėl valstybių ribų. Tikimasi, 
kad naujas susitarimas už
baigė ginčą ir dabar nusta
tyta siena laikoma galutina.

jie griežčiausiai rėkia, kad 
Lietuvos vienintelė išeitis — 
šlietis prie Lenkijos. Mat, 
Sovietų Rusija ir Lenkija, 
bendro pavojaus grąsina- 
mos, sudarė tampresnius 
santykius, Internacionalas 
nustatė naują kryptį, todėl 
mūsiškiai komunistai per 
savo spaudą visomis ketu
riomis jau gieda pasitikėji
mo himnus Lenkijai.

šė Prancūzijos vyriausybei, m0P Vilniaus krašto lietuvių 
kad ji 1935 metais sudarytą SP°^° šventė. Tuo tikslu | 
sutartį laiko nebeveikiančia. 
1935 m. sutartį buvo pasira
šę Mussolini ir Prancūzijos 
tuometinis premjeras Lavai. 
Minėta sutartimi buvo už
tikrinta abipusė taika, pri
pažinimas buvusių teritori
nių ribų ir pan. Dabar italai 
jau nepatenkinti esamomis 
teritorijomis ir todėl nuo su
tarties atsisakė. Prancūzų 
vyriausybė Italijos pareiški
mą priėmė, bet pasiuntė sa
vo pasisakymą, kuriame la
bai griežtai nurodo, kad

spalių 6 — 8 dienomis fizi
nio lavinimo mokytojas Pra
nas žižmaras buvo Vilniuje 
surengęs bandomąsias spor
to rungtynes, kuriose daly
vavo paskiri Vilniaus ir pro
vincijos lietuvių sportininkų 
būreliai. • s

Dabar tenka sužinoti, kad 
tų bandomųjų sporto rung
tynių organizatorius mokyt. 
Pr. žižmaras gruodžio 7 d. 
buvo pašauktas į Vilniaus 
miesto storastijos įstaigą, 
kur ištardytas ir Storastos 

Prancūzija neatsisakys nei sprendimu nubaustas už tų 
vieno colio 1 
sutinkanti su Italija tartis, 
bet be jokių tarpininkų.
Mirė socialistų vadas

Gruodžio 27 d. mirė Belgi
jos socialistų partijos vadas 
Vandervelde, sulaukęs 72 
metų. Socializmui jis buvo 
ištikimas per 52 metus, visą 
laiką būdamas savo partijos 
priešakyje; daugelį metų jis 
buvo Belgijos vyriausybėje. 
Dabartiniu metu socialistai 
drauge su katalikais sudaro 
Belgijos vyriausybę.
„Valymas” nesibaigia

Sovietų Rusijoje „valy
mas” vis dar tebevykdomas. 
Šiomis dienomis suimtas bu
vęs Pravdos dienraščio vyr. 
redaktorius Mikalojus Kol- 
cov, žinomas rašytojas. Ne
seniai jis grįžo iš užsienio, 
kur buvo komunistų laikraš
čių korespondentu Ispanijo
je ir Čekoslovakijoje. Jaunų 
komunistų sąjungos laikraš
tis ragina greičiau ir ener
gingiau areštuoti Sovietų 
„išdavikus” ir ekonominio 
gyvenimo „naikintojus”.
Panaikino komunistų 
partiją

Čeko-Slovakijos vyriausy
bė uždarė komunistų parti
ją. Kiek anksčiau komunistų

savo žemių; ji:rungtynių 
Tirt lit n {nv4ici

ITALAI JAU GRASINĄ 
PRANCŪZAMS

LIETUVOS MINISTERIO 
PIRMININKO PAREIŠKI

MAI SEIME

(Mūsų spec, korespondento)

Šį ir kitą mėnesį mokslei
viams remti Motinėlės drau
gija veda naujų narių bei 
rėmėjų vajų, ieškodama ge
ros valios asmenų ir draugi
jų aukų savo garbingam 
tikslui. Motinėlė praeityje y- 
ra parėmusi daug studentų, 
kurie šiandie Lietuvos gyve
nime turi labai svarbų vaid
menį. Jos paramą gavę as
menys dirba ir išeivijos vi
suomeniniame gyvenime. Už
tenka tik 3 dolerių, kad tap
tum šios draugijos narys — 
rėmėjas.

Aukas reikia siųsti ižd. 
kun. N. Pakalniui (259 No. 
5th St., Brooklyn) arba sekr. 
kun. P. Lekešiui (64-25 Per
ry Ave., Maspeth, N. Y.). 
Kiekvienas aukojęs gali pa
gelbėti šiandie labai para
mos reikalingam studentui 
tapti rytoj svarbiu ir nau
dingu žmogumi.

Kaip galima nebūtus da
lykus išgalvoti, vaizdžiausiai 
parodo socialistų Naujienos, 
kurių brooklyniškis kores
pondentas kalėdiniame nu
meryje aprašė Pasaulinei pa
rodai remti komiteto susi
rinkimą. Aprašyme paminė
ta, kad du tautininkai norė
ję „iškrapštyti” socialistų 
sąjungos atstovus, bet juos 
apgynęs vienas katalikų at
stovas, iškeldamas socialis
tų tariamus nuopelnus Lie
tuvai. Tikrovė gi visai kito
kia: nieks nebandė socialistų 
atstovų prašalinti ir niekas 
jų negynė, nes nieks neuž
puolė. Jei tokiomis sugalvo
tomis fantązijomis spauda 
nuolat maitins savo skaity
tojus, tai ji taps visai be pa
garbos; socialistinė spauda, 
atrodo, kaip tik tuo ir pasi
žymi.

Visi gali pastebėti nepa
prastai greitą komunistų li
nijos kreipimą pagal naujai 
susidarančias sąlygas. Kiek 
čia seniai mūsiškiai komu
nistai šūkavo, kam Lietuva 
einanti su Lenkija, o dabar

Klaipėda. — Pereitą kar
tą, rašydamas apie Klaipė
dą seimelio rinkimų išvaka
rėse, buvau pažymėjęs, kad 
dažni incidentai Klaipėdoje 
yra ne naujiena. Dabar rei
kia pasakyti, kad incidentų 
įvyksta ir labai rimtų, kurie 
negali 'būti nepastebėti ir 
kurie nebūtų reikalingi net 
tam tikrų paaiškinimų.

Štai, prieš rinkimus iška
bintuose plakatuose klaipė
diečiai atvirai šaukėsi Rei
cho (Vokietijos) ir „lais
vės”. Vienas tokių plakatų 
buvo staiga prisegtas ir prie 
Pedagoginio Instituto rūmų. 
Aišku, kad studentai negalė
jo ir negali pakęsti, panašių 
plakatų, ypač kada jie pri
segti prie mokslo įstaigų, 
todėl du Ped. Instituto stu
dentai šį plakatą greitai pa
šalino nuo savo mokyklos 
rūmų. Apie tai sužinojo au
tonominė krašto policija ir 
greitai atvyko per 20 gin
kluotų policininkų. Visi Pe
dagoginio Instituto studen
tai, o prie jų tuojau prisidė
jo ir Prekybos Instituto stu
dentai susirinko prie rūmų 
ir, apsupę policiją, pareika
lavo 2 suimtuosius studen
tus paleisti. Tačiau policija 
suimtųjų nepaleido.

Atstačiusi šautuvus su 
durklais ir apsiginklavusi 
knipeliais. policija puolė 
juos, daužydama buožėmis 
ir lazdomis. Jie pradėjo juos 
smarkiai keikti ir šaukti: 
„Bėkit Lietuvos barbarai, 
nes tuojau visus iššaudy- 
sim”. 3 studentus suėmė ir 
pasodino į kalėjimą, o keletą 
smarkiai sumušė. Studentų 
atstovybė tuojau nuvyko pas 
gubernatorių, reikalaudama 
skubiai išaiškinti padėtį. 
Gubernatorius visiškai atsi
sakė tuo reikalu kalbėtis, sa
kydamas, kad nieko negalįs 
padaryti.

Kaip bus su suimtaisiais, 
neaišku; manoma, kad jie 
gali būti kankinami.

Kaip ten bebūtų, tačiau 
visai neaišku, kodėl Lietu
vos vyriausybė pasiliko be
jėgė. Suprantame rimtą pa
dėtį ir nesikarščiavimą, ta
čiau, būdami pilnateisiai šio 
krašto šeimininkai, ar gali
me jau net tiek’ nusileisti, 
kad nejaustume šautuvų 
smūgių ir nematytume 
skriaudžiamo jaunimo, kuris 
dėl tautos noriai aukojasi?

Apskritai, dabar lietuvis 
Klaipėdos krašte jaučiasi be 
jokios apsaugos, be laisvės,

Paryžius. — čia jau buvo 
j žinių, kad Afrikoje, prie 
(prancūzų Somalijos, italai 
buvo sutraukę didesnius ka
riuomenės būrius, nors už
sienio reikalų ministerija 
griežtai paneigė tas žinias. 
Įvairios žinių agentūros te
legramomis buvo pranešę, 
kad Prancūzija pasiuntusi 
karo laivą į Raudonosios jū
ros pakraščius, arti Džibuti 
miesto ir uosto, kurs ita-i 
lams labai reikalingas, nes1 
jis yra išėjimas į jūras iš1 
Etiopijos.

_D?lad?L,P.a' mininkaš'įaŠisakė'priėš glo- 
bą iš kitų valstybių pusės ir 
pabrėžė Lietuvos pastangas 
pagerinti santykius su kai
mynais, tačiau pridėdamas, 
kad šios pastangos nereiškia 
neribotų nuolaidų politikoje. 
Pereidamas prie atskirų 
klausimų, jis pranešė,»kad 
netrukus bus priimtas neu
tralumo įstatymas ir kad da
bar jau pasirašytas preky
bos susitarimas su Lenkija; 
jis taipgi išdėstė kontaktą 
su Vokietija dėl klausimų, 
liečiančių Klaipėdą. Iš šito 
pranešimo matyti, kad, Vo
kietijos pageidavimu, vy
riausybė jau yra padariusi 
daug didelių nuolaidų ir yra 
Vokietijai pasiūliusi bendrai 
susitarti dėl skubios proce
dūros interpretuoti statutą; 
vienas vyriausybės narys y- 
ra pasirengęs vykti į Berly
ną, jeigu vokiečių vyriausy
bė šitą kelionę rastų esant 
naudinga galutiniam lietu- 
,vių vokiečių santykių išaiš- 
.kinimui.

Kaunas (Eltos kablegra- 
ma). — Ministeris pirminin
kas Mironas gruodžio 23 d. 
padarė pranešimą seime, iš
dėstydamas vyriausybės 
programą. Kalbėdamas apie 
Lietuvos užsienio politiką, 
jis pirmiausia kreipėsi į tau
tą, ragindamas susitelkti 
apie vyriausybę dabartiniu 

j metu, kada nepalaužiamas 
I visos tautos pasiryžimas lik
ti laisviems sudaro tikriau- I 
šią nepriklausomybės garan
tiją. Paskui ministeris pir-

20 Reiškė sausio mėnesį lanky- 
ir Korsikoje. 

Tai teritorijos, kurių italai 
nori sau. Dėl šio lankymosi 

■italų spauda reiškia didelio 
' nepasitenkinimo, nurodyda
ma, kad tai esąs prancūzų 

Į vyriausybės provokacinis 
i žygis. Premjeras Daladier, 

„ , „ . , .. 1 gavęs pakartotiną pasitikė-
Hendaye. — Katalonijos ° , , , , _„ x J _v. , urną tautos atstovų rumuo-fronto musiuose _ generolo se įš dešjnij tj. ju. 

Franco kariuomene sios sa- vidaus
vai es pradžioje pasiekė nau- dabar nori savQ 
jų laimėjimų, pažygiuodama I ailanlrVT¥111 Tnniap narnAirti 
į priekį ir užimdama svar
bias vietas. „Lojalistų” vy
riausybė mananti perkelti 
sostinę iš Barcelonos į kitą 
vietą. Sostinė jau perkelta 
du kartus. 1936 metais iš 
Madrido vyriausybė persikė
lė į Valencijąv o 1937 m. 
spalių 28 d. iš Valencijos į 
Barceloną.

Katalonijos laukuose 
vo j ančių karių abiejuose 
sėse esą apie 500,000.

į surengimą 
auks. pinigine bauda arba 4 siąs Tunise 
dienų areštu.

Nubaustas padavė skundą J 
į aukštesnes įstaigas.

ISPANIJOS SUKILĖLIŲ 
NAUJI PASISEKIMAI

isilankymu Tunise parodyti 
į užsieniui, kad Prancūzija 
tikrai gins savo turimas te
ritorijas.

LENKŲ LIETUVIŲ PRE
KYBOS SUTARTIS

ko- 
pu-

Kaunas. — čia pasirašyta 
Lietuvos Lenkijos prekybos 
sutartis, kuri įsigalios sau
sio 21 d. Numatytų prekių 
vertė prašoka keturiolika 
milijonų litų. Prekyba bus 
tarpusavyje išlyginta.

Svarbus Pareiškimas Lietuvos Vyriausybei
Kaunas. — Lapkričio mė

nesio gale pas ministerį pir
mininką lankėsi žymūs vals
tybininkai, buvęs preziden
tas Al. Stulginskis ir kun.
M. Krupavičius. Jie tarėsi |kėjimą jąja plačiausiuose vi-

daugeliu mūsų valstybės, 
tiek užsienio, tiek ir vidaus 
politikos klausimais, ypačiai 
neseniai išgyventi smūgiai 
ir sukrėtimai pakirto pasiti-

.11* 1 V 1 I uuu V1V1UM. U AV VCAA vul IX V I AJLJLid I <X a MICaMIcIVImaVIMipartijos ūalis buvo uždarytai . , , 5 ...i .. . , • j valstybes svarbiais reikalais suomenes sluogsmuose;slnvnkims mironnminpip na- 17 ° ’Slovakijoš autonominėje da-J 
lyje, o dabar ji uždaryta vi
soje valstybėje. Per paskuti
nius rinkimus į tautos atsto
vybę komunistai buvo surin-

ir įteikė pareiškimą.
Jūsų korespondentui pa

vyko gauti vyriausybei pa
duoto pareiškimo nuorašą.

, . .... , , įTo pareiškimo turinys čiakę apie pusę milijono balsų.! . r. Jr 1 x ° no rinfifioma a •

Nenugalimi tankai
Kariuomenės motorizuotų 

dalių ekspertas majoras J.! 
K. Christmas paskelbė ka-1 
riuomenės laikraštyje straip-į 
snį, kuriame įrodinėja, kad 
amerikiečių tankai yra ge
riausi pasaulyje ir kol kas 
nenugalimi. Jo nuomone, 
tankas yra svarbiausias gin
klas moderniame kare.

KLAIPĖDOS UOSTE RE
KORDINIS LAIVŲ 

SKAIČIUS

Klaipėda. — Gruodžio 22 
d. įplaukė 1500 laivas, i

paduodamas:
Pažindami visuomenės, y- 

pačiai katalikiškosios jos 
dalies nuotaikos, nusistaty
mus ir pažiūras pagrindi
niais mūsų valstybės ir tau
tos bei gyvenamojo momen
to klausimais ir turėdami 
galvoje:

1. kad tarptautinė Lietu
vos padėtis darosi diena iš 
dienos sunkesnė,

2. kad mūsų kaimynų ag- 
resingumas, ypačiai Klaipė
dos krašto atžvilgiu nuolat 
didėja;

3. kad Klaipėdos krašto 
_ vokiškasis elementas vis la- 
Šis,biau ignoruoja mūsų valsty-

B. JONUŽIO LAIDOTUVĖS 
KLAIPĖDOJE

6. kad neatsakingi ir ma
žiau valstybiškai nusiteikę j 
elementai, ypačiai pastaruo
ju metu sėkmingai išnaudo
ja nepalankią visuomenės 
nuotaiką vyriausybės atžvil
giu ir kad iš to galima lauk
ti stambių mūsų vidaus gy
venimo sukrėtimų, (jais no
rėdami griauti mūsų valsty
bę, gali pasinaudoti ir mūsų 
nepriklausomybei nepalan
kios užsienio pajėgos);

7. kad šiuo sunkiu mo
mentu visų pozityvių lietu
viškų jėgų konsolidacija ir 
įtraukimas į valstybinį dar
bą yra būtinas mūsų šalies 
nepriklausomybei ir gerovei 
užtikrinti,

laikome savo moraline tei
se ir savo pilietine pareiga 
pareikšti, jog visoms šioms 
negerovėms pašalinti arba| V4, CIT V UU, xjXkj ( KJ1CLLL l^llVJL VIV7J d 111 LIO V CLIO V*y ” ilvg VA v V U111O JįJCAiOCL JLX1JL VA cLA MCA

! skaičius laikomas rekordi-jbę ir viešai daro nedvipras- bent jų pragaištingai įtakai 
Dabar gi, Naujų Metų iš- niu. 1924 metais per ištisus miškus pareiškimus dėl Klai- 

vakarėse sveikiname visus 
skaitytojus ir savo Bi
čiulius, siųsdami nuošir
džiausius linkėjimus. Dėko
dami už šių metų pasitikėji
mą ir paramą, reiškiame 
vilties, kad ir 1939 metais 
taip pat gražiai sugyvensi
me, stiprindami. ir plėsdami šųjų darbų planą, kuriuo nu- ros kūrimo darbą visų pozi- 
savo laikraštį — Ameriką. (matoma skirti savivaldy- tyviausių ir kūrybingiausių 

Visiems, visiems sakome: |bėms keturis milijonus litų (krašto pajėgų;
Laimingų Naujų Metų! . 'padėti plentus tiesti., I 5. kad jos r

metus įplaukė 694 laivai, pėdos krašto prijungimo 
1937 — jau 1,414, o šiais prie Vokietijos;

’metais iki gruodžio 22 d. į-|
plaukė 1,500 laivų.

4. kad dabartinė vyriausy- 
įbė nesugebėjo atsiremti į 

i plačiausius lietuviškosios
Kaunas. — šiomis dieno-' visuomenės sluogsnius ir ne- 

mis vidaus reikalų ministe- tįtraukė į valstybės stiprini- 
rija paruošė 1939 metų vie-'mo ir mūsų tautinės kultu- 

O T-l O Iri T V»T 11 VIII M J 1

sumažinti ir 
netikėtumams 
akių, reikia:

1. sudaryti, 
liojant, vyriausybę, kuri ga
lėtų atsiremti į plačiausius 
visuomenės sluogsnius, o ne 
į vieną politinę partiją;

2. surinkti vyriausybės są- 
statan pačias geriausias ir 
daugiausia patyrimo ir su
manumo turinčias krašto

5. kad jos neryžtingumas pajėgas.

įvairiausiems
užbėgti už

ir tai neatidė-

Klaipėda. — Gruodžio 9 
d. Klaipėdos kapuose palai
dotas Benediktas Jonušys, 
kuris Priekulėje užpuolikų 
vokietininkų buvo žiauriai 
sužalotas ir mirė ligoninėje. 
Laidotuvės buvo labai iškil
mingos. Jose dalyvavo apie 

•5000 žmonių, jų tarpe apie 
pustrečio tūkstančio organi
zuotos darbininkijos. Didin
gos gedulingos eisenos prie
šakyje buvo nešami bažnyti
niai ženklai, 23 vainikai ir 
gėlės. Karstas buvo apdeng
tas Klaipėdos krašto lietu
vių darbininkų ir amatinin
kų susivienijimo vėliava, 
nes velionis buvo šios orga
nizacijos narys.

Kapinėse pasakytose kal
bose buvo pabrėžiamas ve- 

Jionies ramus, geras būdas 
ir doras gyvenimas. Susivie
nijimo pirmininkas savo kai-!tartum keleivis užklydęs ne- 
bą baigė žodžiais: „Prie ta-|pažįstaman laukinių kraš- 
vo kapo, mielasis darbo ^an. Vokiečiai dabar stato 
drauge, mes prisiekiame, 
kad mes tvirtai stovėsime 
savo tautinių reikalų sargy
boje ir drąsiai ginsime savo 
teises. Tebūna lengva tau 
laisvojo 
mė”. *

Smilčių 
vainikais, 
ramybei jauną auką, kritu
sią nuo smurtininkų rankos.

mūsų pajūrio že-

kapas, apdengtas 
priglaudė amžinai

— Pienocentras stato di
delį vaisių sulčių fabriką, 
kuris kaštuos apie 900,000 
litų. Fabrikas suteiks sąly
gas daugiau sodų vaisių su-

J naudoti krašto viduje.

įvairiausius reikalavimus, o 
po rinkimų, sako, vykdysią 
svarbiausią savo uždavinį: 
„Anschluss zum 
(prisijungti prie 
jos).

Reich”.
Vokieti-

ATIDARYTA NAUJA SE
NELIŲ PRIEGLAUDA

— Žaliakalnyje 
iškilmingai pa- 
naujai pastatyti

' Kaunas.
(Kaune) 
šventinti 
300 senelių prieglaudos mo
dernūs rūmai. Ta proga vy
riausybės pašalpa ir visuo
menės aukomis 300 senelių 
pavaisinta.
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FafitUB ir žinias Amerika trumnlna savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai ko
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Dr. Vincas Kudirka

IŠ TĖVŲ ŽEMES
— Marijampolės P. Armi- žinos” dr-ja nutarė surengti 

no mokykloje įvyko vietos Knygnešių Dieną. Tos iškil- 
darbininkų kultūrinio klubo mės 
ruošiamas meno ir kultūros gos, įspūdingos, 
savaitės atidarymas. Meninę 
programos dalį išpildė kelio-

norima suruošti didin-

Gudžiūnuose
Širmulis šiemet 

riešutų

agrono- 
užveisė 
lauką, 

augina 
15 hek-

mas 
kultūrinių
Tas pats agronomas 

(ir dideles kasmet po 
tarų cikorijos plantacijas.

— Trijų didesnių Vainuto 
[kaimų gyventojai, norėdami

tu, abi šalys kai kuriais 
klausimais statė toli einan
čių garantijos reikalavimų. 
Ši vyriausybė pačioje pra
džioje atnaujino su Šventuo
ju Sostu išsiaiškinimo klau
simą. Šis klausimo svarsty
mas, deja, ligi šiol dar ne
davė teigiamų padarinių. Aš
čia nenorėčiau tam tikrais mis dainelėmis choras, ma- 
sumetimais aiškinti kilusių žųjų teatras baletu, darbi- 
kliūčių. Aš dabar, kaip ir ninkės solistės duetu ir 
anksčiau, aiškiai pareiškiau, kvartetu, deklamacija.
kad nežiūrint į formalų tarp] — Liet, vaistininkų dr-ja 
vyriausybės ir bažnyčios įteikė finansų ministerijai 
ginčo neišsprendimą, vyriau-raštą, prašant suteikti paJkasdien'”’gauti J ’štąj patys 
sybė kaip ligi šiol, taip ir. lengvinimų papiginto spirito apgid-jo mokesčiais ir 
toliau, nedarys jokių kliūčių pirkimo reikalu.
bažnyčios pastoracijos dar-Į — Keletas žinomų šiaulie- 
bui. Vyriausybė tikisi, kad čių įsteigė „Pastogės” ben- 
nors pilno išsiaiškinimo eigaįdrov§, kurios įstatai šiomis 
ir nėra greita, vis dėlto su- Į dienomis jau patvirtinti 
silauksime patenkinamo iš- Bendrovės 
sprendimo, nes vyriausybė, šiauliečius statyti bendromis ( 
neturėdama pamato antrą jėgomis gyvenamus namus 
pusę įtarti geros valios sto-|ir viešo naudojimo pastatus, 
ka, pati šį klausimą svarsto,kaip tai: teatrus, kinus, pa- 
geriausia valia”. jSkaitų sales ir kt. Džiugu,

toliau, nedarys jokių kliūčių pirkimo reikalu.
nu

samdė paštininką, kuris kas
dien korespondenciją prista
to į namus.

— Marijampolės
(Minint jo gimimo 80 metų sukaktį)

1858 metų gruodžio 31 d.’mo jo sieloje V. Kudirka sa- 
Pažėrų kaime, Vilkaviškio ve laiko ne tik susipratusiu 
apskrityje, gimė mūsų tau- lietuviu, bet ir pasidaro vel
tos susipratimo kėlėjas, ra-fkėju. Jis suorganizuoja Var
žytojas, muzikas, gydytojas žuvo j e studentų draugiją, 
ir „Varpo” redaktorius bei kuriai vadovauja. Pradeda 
jo įsteigėjas Vincas Kudir- rašyti patrijotinio turinio 
ka. I eilėraščius, straipsnius.

Jo tėvai buvo pasiturį ūki-j Tuo laiku žlunga „Aušra”, 
ninkai, tikri lietuviai. Vis palikdama savo vietoje'av0 pareiškime vyriausybei . . išsnrop-o numnurai
dėlto jaunystėje jis buvo „Saulę”. Naujasis laikraštis' prašė §ių santykių kuo grei- Jaunlm0 reikalam skinamas se išsprogo pumpurai, 
patekęs į lenkišką įtaką ir negalėjo patenkinti lietuvių'čiausio sunormavimo. Minis-ivienkartinis leidin.ys ..Mūsų ..
-  ------------------ ........ V. teris Pirmininkas užtikrino Gyvenlmas’■ Naujai išėjęs,tų dėstytoją Marijampolėje 

reikalą užbaigti greitu lai- leldlnys' kaiP lr anks&au IŠ’ ate]° J™* me^na ir 
leisti, yra gausiai iliustruo- paprašė „nuvarazyti kor
tas. ' - |tas. Ji pasipasakojo, jog ją

— šių metų derliaus grū- pametęs mylimasis ir jog ji 
dai eksportui toliau supirki- nutarusi nusižudyti. Kortų 
nėjami. Iki lapkričio mėn. dėstytoja 

) supirkta jau 45,600 tonų, merginai

— Dėl snukio ir nagų li-l 
gos gautas įsakymas Kruo
nyje, kad ūkininkai naktimis 
neganytų laukuose arklių; 
jeigu kurio nors arklį iš lau
ko pavogs, tai arklio savi
ninkas turės sumokėti pen
kis šimtus litų pabaudos.

— Šakių bare Lauckaimio 
km. laukuose, apie 200 met
rų nuo sienos, Vilkaviškio 
baro I. ra j. polic. St. Bačiu
lis sužeidė į dešinę koją bė
gantį kontrabandininką Vik
torą Perlobą. Prie sužeistojo 
nešulyje rasta 240 žiebtuvė
lių.

— Ukmergės miesto tary
ba, atsižvelgdama į miesto 
grožio ardymą ir gyventojų

apskri-j ramumą, o taip pat į oro 
tikslas suburti ities savivaldYbės iniciatyva'grynumą, priėmė nutarimą, 

‘šiemet apskrityje įsteigta 10.kuriuo didelėj miesto dalyje ! 
sveikatos punktų. Tiems 
punktams išlaikyti nutarė

’ paskirti 60,000 litų.
— Dėl vėlyvo rudens kai

NAUJASIS KLAIPĖDOS 
GUBERNATORIUS — 
VIKTORAS GAILIUS

VILMAUS II
studentų i

Amerikiečių lietuvių kata-1 *ad bend’’ov5 suorganizuota Jūrių šiauliečių daržuose■ ko- 
Moa™™ Si» lietuvių, o ne kitataučių. pustai susuko antrą kartą

— Vilniuje išėjo iš spaudos nedidukes galvas, o krumuo-likų delegacija šią vasarą

ilgai joje išbuvo. Mokėsi Ma- tautinės šviesuomenės, 
rijampolės gimnazijoje, kuri Kudirkos pastangomis suor- 
buvo visiškoje lenkų įtakoje, 
tad nenuostabu, kad jaunas 
žmogus, patekęs į tokią ap
linkumą, kur juokiamasi iš 
lietuviškumo, ėmė pataikau
ti daugumai. Pats V. Kudir
ka apie tą mokyklą „Tėvy
nės Varpuose”* rašo: „Vos 
spėjau apsivilkti mėlyną 
mandieraitę su baltais sagu- 
čiais ir susimaišiau su drau
gais mokiniais, pajutau, kad sipratimą lietuviuose, kad 
mano dvasioje kažin kas de- jie galėtų išsigelbėti iš len- 
dasi. Kas dedasi, numanyti kiškos įtakos, kurion pats ^“Netiesa,' kadUvriaušy- 
ir išreikšti negalėjau, tik buvo papuolęs. Jis stengiasi b- .. -e džioje atnauji.l 
jaučiau, kad man gėda atsi- pajuokti is lietuvių pasida-'^ su gventuoju Sostu išsi. 
minti, kuomi aš buvau, o y- nusius lenkus, vadindamas aiškinimo kiausimą”. Netiki- 
pač bauginausi, kad draugai juos įvairiais pašiepiančiais1 me kad ) Vyriausybė... ir to-.

ganizuojamas naujas laikra- jau j\j’aujį Metai, o
~ „Varpas . Naujasis dar nematyti galo. Pasiten- 

laikraštis ne tik pasižymėjo kinaina vien pasiaiškinimo 
geru turiniu, literatūra, bet žodžiais Bet mes jais neti.

demokratiškus kįme. Dešimties metų buvo 
» „aiškintis”.

tautiškoji

ir iškelia < 
principus. „Varpas” sutiktas užtektinai laiko 
visų palankiai, nes drąsiai 1 
pasisakė dėl lietuvybės ir 
lietuviškumo.

V. Kudirkos gyvenimas 
virsta vienu idealu: kelti su-

Netiesa, kad
11srovė (geriau — partija. J.) 
niekuomet nėra neigusi baž
nyčios interesų”. Netiesa, 
kad „toks negalavimas su
barė... iš abiejų pusių nepa- 

’ sitikėjimo” (mano pabrauk-

Vilnius. — Vii 
lietuvių student 
nusiuntė Lenkijo 
kos prezidentui 
Moscickiui raštą 
rialą, kuriame s 
tiksliai nurodo V 
tuvių padėtį.

Šiame svarbia 
riale prašoma iši 
skub iausiai šie 1

1) Vilniaus k 
viy tautybės gyv 
sės ir kitų ke 
numatytų privile 
giu sulyginti su1 
jos gyventojais 
steigti savo priv: 
klas, skaityklas, 
vus; 3) plėsti 
švietimą per te 
mus - mokytojus, 
lavinamuosius k 
nimus, paskaitai 
Vytauto Didžioji

■ • ir licėjui pripaži 
mokyklų teises; 
švietimą lietuvi 
tvarkyti taip, k 
ji kalba būtų lie 
kytojų sąstatas 
viai; 6) parūp: 
lietuvių kalba d 
fesinis švietimas 
tų ir prekybos 
pradžios moky 
darbą prieš porą 
Imtiems lietuvia 
jams; 8) panaik

Viktoras Gailius gimė 
ūkyje, Berštininkuose, Pagė
gių apskr., Klaipėdos krašte. 
Šis ūkis jau per 200 metų y- 
ra Gailių šeimos nuosavybė. 
Jo tėvai Martynas Gailius ir 
motina Gretė, iš Paltinaičių, 
abu buvo susipratę lietuviai 
ir jau senais laikais dalyva
vo tautiniam lietuvių judėji
me. Martynas Gailius buvo 
„Birutės” dr-jos narys, 
„Sandaros” steigėjas; šiaip 
buvo šviesus žmogus ir su
prato mokslo reikšmę. Tad 
nestebėtina, kad ir visi jo 
trys sūnūs, Valentinas, Vik
toras ir Albinas, išaugo su
sipratę lietuviai.

Vyriausias sūnus, Valenti
nas, baigė teologijos moks
lus ir buvo lietuvių evange
likų kunigas Tilžėje ir vėliau 
Klaipėdos krašte. Deja, jis 
1935 metais, susilaukęs vos 
48 metų amžiaus, mirė.

Antrasis sūnus, dabartinis 
gubernatorius, Viktoras, bai
gė Tilžės gimnaziją ir vėliau 
studijavo teisę. Pasaulinis 
karas užtiko jį universitete 
ir sutrukdė mokslą. Jis bu
vo pašauktas į vokiečių ka
riuomenę. Likimo ironija čia 
sulošė keistą rolę: vokiečių 
pulkas, kuriame jis tarnavo, , 
buvo pasiųstas paimti Kau
ną. Į pulko štabą atėjo įsa
kymas kareivį Viktorą Gai
lių tuč tuojau išsiųsti į vy
resnį štabą. Tuo tarpu ėjo 
mūšis, telefono ryšiai su 
kuopomis buvo nutraukti, 
pasiuntinys su įsakymu iš 
pulko štabo vykdamas nuta
rė palaukti mūšio pabaigos. 
Tuo pačiu laiku aklas rusų 
sviedinys sprogo griovyje, 
kur gulėjo lietuvis, ėmęs... • 
Kauną. Ir Viktoras Gailius 
buvo išneštas iš mūšio lauko 
su išplėštu šonu, netekęs ke
lių šonkaulių.

1918 m. Viktoras Gailius 
kartu su kitais lietuviais su
darė Prūsų Lietuvių Tautos 
Tarybos vykdomąjį komite
tą. čia besidarbuodamas, su
sipažino su Didžiosios Lietu
vos veikėjais ir, Lietuvos 
valstybei kuriantis, dr. Pu
rickio buvo pakviestas į Lie
tuvos diplomatinę tarnybą. 
Nuo 1920 iki 1922 m. tarna
vo Lietuvos Pasiuntinybėje 
Berlyne, o 1922 m. buvo pa
skirtas charge d’affaires Es
tijoje. Išgirdęs apie įvykius 
savo gimtajame krašte, jis 
tuoj po Klaipėdos paėmimo 
atsisakė nuo vietos, ir atvy
ko į Klaipėdą, čia jis daly
vavo Klaipėdos delegacijoj 
derybose su Alijantų atsto
vais dėl Klaipėdos krašto li
kimo ir, kai sukilėlių (Simo
naičio) direktorija atsista
tydino, tapo pirmu regulia
rios direktorijos pirminin 
ku.

Kare įgytos žaizdos atsi
naujino ir jis buvo privers
tas 1925 m. iš tos vietos pa
sitraukti. Po ilgo gydymosi 
ir operacijų užsienyje, jis, 
kiek pataisęs sveikatą, vėl 
grįžo valstybės tarnybon. 
Buvo Klaipėdos Gubernatū- 
ros patarėju, o 1934 — 1937 
m. Klaipėdos Uosto Direkci
jos nariu. Vėliau tapo „Ry
to” akc. b-vės direktorium. 
Dabartiniu laiku naujasis 
gubernatorius gali būti apie * 
46 — 47 metų amžiaus.

Jauniausias brolis, Albi
nas, tarnavo savanoriu Lie
tuvos kariuomenėje ir, būda
mas kapitonu, kurį laiką va
dovavo artilerijos pulkui. 
Vėliau gubernatoriaus Jono 
Budrio buvo pakviestas gu- 
bernatūron svetimšalių sky
riaus referentu, kurio parei
gose jis iki šiol tebėra.

I uždraudžiamos statyti įmo
nės.

— Kaune kriminalinė po
licija suėmė Bronių Ridzevi- 
čių, kuris Viduklės valsčiuje 
neseniai padarė kelis plėši
mus ginkluotas. Viena nak
čia Ridzevičius padaręs net 
keturis plėšimus, bet Kaune 
jam nepavyko.

— Klaipėdos lietuvių dien
raštis „Vakarai” praneša, 
kad Lumpėnuose buvo ak
menimis apmėtyta valsty
bės saugumo būstinė, gero
kai apdaužytos sienos ir nu
traukti telefono laidai.

— Klaipėdos krašto direk
torija šiomis dienomis atlei
do du mokytojus: Deglių 
pradžios mokyklos Žiogą ir 
Gelžinių Jurkaitį.

— Paskutiniuoju laiku 
Velionis buvo Kauną vis daugiau lanko į- 

............. ! vairūs užsieniečiai, kurie tu-i ’
ri nemažai reikalų su polici-

! pareigūnais. Kadangi 
j nedaug yra mokančių sveti-

— Pas vieną garsią „kor-

„išpranašavo” 
eilę pasekmių. 

Rugių — 24,812 tonų, kvie- Mergina tam patikėjo ir nu- 
miežių ir’sižudymą atidėjo.

— Santaikos kapuose pa-
rių — 10,443 t., 
avižų drauge 10,340 tonų.

— Basanavičiaus šilas A. [laidotas Balkūnų km.^ūki- 
Panemunės kurorte baigtas 
[tvarkyti: pravesti keli nauji 
.takai, senieji ir naujieji ta
kai gražiai sutvarkyti.

i — Atitinkamose įstaigose 
keliamas klausimas Lietuvo
je įsteigti dirbtinos vilnos, 
fabriką. Dirbtina vilna būtų1 

nepatirtų, jogei as moku lie- (vardais. Manydamas, kad to Įiau nedarys jokįų kliūčių gaminama i^tam tikro pie- 
tuviškai, o tai išduotų esant gali būti permaža, jis savo1 bažnyčios pastoracijos dar- no Pr°dukto — kazeino. Fa-] 

bui” ir, kad „vyriausybė... 
pati šį klausimą svarsto ge
riausia valia”.

" , pradėjęs
veikti, iššaukė keliais punk
tais neaiškumų, kurie pasi-1 
darė sunkiai išsprendžia-i .. , JV. , .. _ r .ve smulkaus dydžio, tai mo- mais, pasakė Ministeris Pir-' .v. _ v . .. . , TT. , tenske neužspringo. Ji sku- mininkas. Visa sunkenybe ... n . ? ..... . - .v ibiai nugabenta į ligoninę,vyriausybei buvo ir yra is- , • . , I .J . . , ... .v. .kame jai padaryta operaci-spręsti, kas yra katalikiška1^ j r j r

— Latvijoje pasirodžius 
gyvulių snukio ir nagų ligai, 
Lietuva sustabdė gyvulių į- 
vežimą į Lietuvą iš Latvijos.

— Suvalkų krašte yra ne
maža knygnešių, kuriems 
pagerbti Marijampolės „Gra-

artojaus sūnumi”. Tikrai, vieša išpažintimi norėjo ki- 
jis ilgai paliko lenkiškumo (tus nuo lenkiškumo atgra-1 
dvasioje, gėdijosi savo tėvų , sinti. Jis kovojo lygiu at
kalbos ir vien dėlto, kad ji kaklumu ir prieš rusinimą, 
buvo vargo žmonių kalba, o 
jis moksleivis — busimasis 
ponas.

1877 metais baigė šešias 
klases. Tėvas liepė ruoštis į

K/ A A VI KJ A A A A AJLJl 14. . —— . « .„ . , . . , Konkordatas,Baigęs gydytojo mokslus, I i5SallV5
1890 m. grįžta į Lietuvą ir' - 
Šakių apskrityje bando ver
stis praktika, bet, deja, žy
dai tyčia ima boikotuoti ir 

kunigus. Nedrįsdamas pro-,jis turi persikelti į Nauja- 
testuoti tėvo valiąi, vyksta į miestį, kur suserga džiova. 
Seinus ir stoja į kunigų se-|Liga kelerius metus jį kan- 
minariją. Seminarijoj dar kiną, kol 1899 m. lapkričio

akcija.
Jei Ministeris Pirminin-

daugiau gauna lenkiškumo 16 d. atskiria jį iš šio pa- kas nebūt kuni tai ,
šaulio.

V. Kudirkos

briko pastatymas kaštuotų 
1 mil. litų.

— Viena moteriškė Kau
ne, gerdama arbatą su vyš
niom, kažkokiu būdu nurijo 
ne tik vyšnias, bet ir

ninkas a. a. Jonas Maknic- 
kas, buvęs Steigiamojo Sei
mo atstovas.
vienas iš pirmųjų ūkininkų, 
susipratęs lietuvis ir jo na
muose rusų laikais buvo mo- j°s 
kykla.

— Plungėje veikia vaikų mas kalbas policijos parei- 
darželis, kuris išlaikomas ti- gūnų, tai vadovybė nutarė 

ikinčiųjų lėšomis. Darželį ve-1 pasamdyti atitinkamus lek- 
1 da vienuolės. Neseniai buvo gorius jų mokyti.
I padaryta rinkliava ir gauta, Į — Dabužių pieninė iki šiol 
'daug aukų. Tomis aukomis,buvo nekokiose patalpose, 
bus sušelpti neturtingi vai-( Šiemet pieninei pastatyti 
kai. nauji mūriniai namai ir ji

U1VJU1, AdZibUAlU UUUU HUI! __ , . . , , „... v . , . . v , v — Kretingos miesto mu- bus garine,.ne tik vysmas, bet ir sauks-! . . . ;b .. . . .L r TZ j .v .v. , iziejaus istorijos skyriuje —■ ten. Kadangi saukstehs bu-L. J J J J
i .. .................................. sum m

— Alytaus mieste apie 40

nuodų, bet, laimei, išstoja.
Palikęs seminariją, grįžta 

atgal į gimnaziją, kurią bai
gia 1881 metais. Tais pačiais ,____ ___ ____________  _
metais išvyksta mokytis Vynės jis daug nukentėjo, [akcijos rgml} ižimti katalij 
Varšuvos universitetan. Dar.gal tai buvo jo ankstyvos kiškas mokyklas, kat. uni- 
studijuodamas gauna lietu- mirties priežastis, nes, būda-1, 
viško atbudimo kėlėją „Auš- mas silpnos sveikatos, ture- sarininkus kąt skautus pusės, 
rą”, ’ ’ ’ " ’ ~ ' ’ ’į
navičiaus. Kaip staiga V. negalėjo pakęsti tokio žmo- zokristijos, pasauliečių Pa^ pasakė, kad

ir būtų suprantama, dėlko 
nuopelnai neišsprendžia. Bet aišku, 

Lietuvai ir lietuvių tautai (^ad jįs norį tautininkams 
dideli. Dėl mylimos savo te-' pasitarnauti ir iš katalikų

versitetą, ateitininkus, pava-, reikalavimų, tai tik iš vienos žaidimų srityse.
L_l. _ _> - | — Trakų apskrities tary-

, ^redaguojamą dr. Basa-,jo sėdėti kalėjimuose. Rusai darbininkus, kunigų veikląMinisteris Pirmininkas ten ha paskutiniame savo posė- 
izo.p '--i— „partinių dyje nutarė padidinti trims

Kudirka “pateko lenkų įta- gaus, kuris kėlė susipratimo judėjimą ir k. Tautinin- narių interesų ir tendencijų procentais savivaldybinius 
kon, taip staiga^ iš jos išsi- idėją, dirbo žmonių gerovei. (fcams vaidenasi „politinė ka-[—tauta širdin neima, tačiau mokesčius. Ūkininkų tarpe 
vadavo ir. tapo žymiu Lietu-Jų tamsius darbus V. Kudir- talikybė”. Norėtų kat. akci- patriotinės visuomenės bal-1 mokesčių pakėlimas kelia 
YP/^O T T G 4" O YTPYP— 1 zxlxvvl zs n v\vir\n«n 4. • ... _ _ _ 1 TT —. 1 — 1- T J   '
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kusią jame permainą taip jiems buvo krislu akyje. Jo ir altoriaus, todėl prižada jo- juos vertina".

; istorijos skyriuje 
šiuo metu 4,600 eksponatų, nuošimčių mokyklinio am- 
kurie užima septynius erd
vius kambarius.

— Nuo metų pradžios ligi 
šio laiko „Pienocentras” jau 
išvežė 16,205,263 kilogramų 
sviesto. Praėjusiais metais 
per tą patį laiką išvežta 14,- 
183,719 kilogramų.

— Vilniaus Vytauto Di
džiojo gimnazijos salėje bu
vo apžvalginis tos gimnazi
jos mokinių vakaras^ Paro
dyta kas laimėta muzikos ir

žiaus vaikų serga tymais. 
Ryšium su tuo mokyklose 
darbas trukdosi.

— Šiemet, ypač vasarą, 
Marijampolės — Kybartų — 
Šakių ruože auto judėjimas, 
lyginant jį su keliais praėju
siais metais, bus gyviausias. 
Pažymėtina, kad į visas pu
ses važinėjo daug ekskursi
jų.

— Ukmergės gimnazija 
gavo iš Danijos atstovo 
Kaune Worsaase sidabrines 
taures, kurios turės būti pa
skirtos vienam klasės ber
niukui ir vienai tos klasės 
mergaitei, mokslo metų gale 
gavusiems geriausią lietuvir 
kalbos pažymi.

— Alytaus apskr. Varėno-

namajame pasi 
suvaržo lietuvių 
kultūrinį—organ 
bą; 9) leisti grįžt 
venamąsias' vii 
viams tremtiniai] 
lis jų nusikaltim 
visuomeninį ir k 
bą; 10) pakeisti 
jų „moralybės Iii 
vimą, ateityje n 
veju tesiremti te 
mų sprendimu; 
kinti tautybės c 
kurias tėvai, noi 
vaikus siųsti į 
mokyklas, turėč 
gauti pas valsčii 
ar miesto tarybo 
sti lietuviams Vi 
šte įsigyti žemė 
sius sau ir kultu 

. kalams, dabar ta 
dos leidimo, ne; 
leisti mokyklini< 
jaunimui atostog 
vykti pas tėvus,. 
na vad. pasienio

Knygneš
(Knygnešio <

vos veikėju. Jis pats tą įvy- ka kiekviena proga kėlė, jis t ją susiaurinti ligi klausyklos (sais Vyriausybė domisi ir nepasitenkinimą.
— Prasidėjus kūrenimo je yra dideli plotai smėlynų. 

Tiesa, tautininkų partijos sezonui Šiaulių malkų san- Vėjas nešiodamas smėlį pa- 
i kenkia pasėliams; nutarta 

smėlynus apsodinti pušimis. 
Įvykdžius šį sumanymą, po 
keliolikos metų vietoj smėly
nų oš gajūs pušynai.

— Tauragnų miestelyje 
rudenį ir žiemą turgai labai

vaizduoja: „Neprimenu jau raštuose matyti aiški mfti- 
visko, kas su manim darė- tis: kelti lietuviškąją sąmo- 
si... Pamenu, kad atsistojau, nę;
nuleidau galvą, nedrįsdamas 
pakelti akių ant sienų mano 
kambarėlio... Rodos, girdė
jau Lietuvos balsą sykiu ap
kaltinantį, sykiu ir atlei
džiantį...”

Nuo to įvykusio pervers-

jo darbas skiriamas 
„apjakėliams” žadinti.

V. Kudirkos raštų yra 
daug išleistų, bet ypatingai 
paminėtina, jog jis parašė 
Lietuvos himną, kuris ir da
bar giedamas.

Netikėsime, Kol Pamatysime
Neseniai Lietuvos Minis- pradėjęs veikti, iššaukė ke- 

teris Pirmininkas, atsakyda- liais punktais neaiškumų, 
mas Seimo prezidijumo pa- kurie pasidarė sunkiai iš- 
klausimams, šiaip seime pa- sprendžiami ir perėjo lyg į 
sakė dėl santykių su Vati-,kronišką negalavimą. Tok- 
kanu: „Tautiškoji srovė nie
kuomet nėra neigusi bažny
čios interesų. Ji pirmoji su
darė šu Šventuoju Sostu 
konkordatą. Konkbrdatas

I n-i uvgaia villlcį. XUK-

sai negalavimas sudarė gal 
ne esminių sunkumų, bet 
daugiau iš abiejų pusių ne
pasitikėjimo ir gal todėl 
formuluojant aiškumus raš^

kių kliūčių nedaryti „bažny- ’ 
čios pastoracijos darbui”. Interesų ir tendencijos tau-įdėliai pritrūko malkų, nes 

Tautininkai, pasirašę kon- ta širdin neima. Ji atskiria vasarą nepasirūpino dides- 
kordatą, tuoj savaip pradėjo valstybinius reikalus nuo nės atsargos. Sako, miškuo- 
aiškintis katalikiškų mokyk- partinių. Tie partiniai inte- se esą paruošta labai daug 

llų uždarymą, kat. universi-] resai ir tendencijos vis dar [malkų, bet dėl blogų kelių 
teto neleidimą, teologijos fi- tebestovi skersai kelio į tau-(neįmanoma jų atsigabenti, 
losofijos fakulteto siaurini- 
mą, ateitininkų veiklos vi
durinėse mokyklose draudi- da, bet gilinama, seninama, veislinį bulių, kurių 5 paliko į kai į turgus priveža įvairių 
mą, pavasarininkų veiklos,Tad kaip „patriotinės visuo-apskrities kergimo punk- javų ir bulvių. Ūkininkų 
siaurinimą, kat. skautų ne- menės balsais vyriausybė, tams veislei gerinti. produktams šį rudenį kai-
leidimą. Užsispyrę padarytų 
katalikams skriaudų neati
taisyti, jiems ima dešimt 
metų aiškintis. Ne jie, bet 
dvasiški j a tuojau norėjo iš
siaiškinti. Bet vyriausybei 
nerūpėjo, nes Vatikanas ne
turi kariuomenės... Krikščio
nių demokratų baimė iššau
kė daugiau ir daugiau varž- matysime geriausios valios tros srovę teiks to kaimo go, stambesnių žvėrių, kaip 
tų. Jei buvo nepasitikėjimo vaisių, 
ir toli einančiu garantijos

tos vienybę ir visų lietuvių] — Žem. Ūkio Rūmai šiauLUO VICIIJ' Uy 11 ii v c u. v il£ | zjviii. univ xvu.iiicxi kjxuu | A ULlCAlį 11 ZilvlIlQ LU.1 gdl IcLUdl

sutarimą. Ne gydoma žaiz- lių apskrityje nupirko 21 pagyvėja. Šiuo metu ūkinin-

menės balsais vyriausybė, tams veislei gerinti.
domisi ir juos vertina”, jei j
dešimt metų tie balsai skam- nui Zubavičiui kuliant ja-į — Seinų apskr. visa pade- 
ba, o tik domimasi ir verti-,vus mašina nutraukė koją, marklinija tęsiasi nemaži 
narna, bet konkrečių išvadų (Mirė vežamas į ligoninę. Ve- miškai, kurie jungiasi su 
nepadaryta? Tie balsai nu-Jionis yra buvęs Amerikoje, okupuotos Lietuvos miškais, 
skamba kaip aidas ir dings-j — Vilkayiškio apskr. Sto- Tuose miškuose yra nemaža 
ta be pasėkų. Nuskambėjo (laukio kaimo gyventojas Jo- žvėrelių. Dabartiniu laiku 
ir mūsų amerikiečių balsas. (nas Šukys stato elektros sto- dažnai ruošiamos medžiok- 
Todėl mes netikime, kol ne-,tį ant Širvintos upės. Elek- lės, tačiau, kol dar nėra snie-

produktams šį rudenį kai- 
— Juodeikių km. gyv. Jo- nos didesnės.

Jasys.
gyventojams ir Karalkrėslio vilkų ar šernų, nenušauna- 
pieninei. ma.

(Tęsiny 
Pristavas kreh 

žvelgė į dar ne s< 
tą elgetos veidą 
kaktą:

— Čort! (veli 
dar tvirtas ir iši 
šai. Sarmata!

Tačiau išsitrai 
niaus dvidešimt 
padavė. Panoro 
nes pasirodyti < 
tingas ir dosnus.

— Vyrai, — k 
— mūsų apskri 
„buntaučikų” šail 
kos vadas — J 
nis. Kas jį sugau 
neš, kur jis sla] 
gerą dovaną.

Nutilo pristav; 
to pažvelgė į žm< 
si, norėjo patiki 
įspūdį padarė jo 2 

Iš minios išlin< 
lis kuprotas *žmc 
mai nusilenkė pris
- Pone acasa

vados viršininkas)

- Ką jis sako*
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Gailius gimė 
ininkuose, Pagė- 
laipėdos krašte, 
per 200 mėty y- 
imos nuosavybė, 
rtynas Gailius ir 
ė, iš Paltinaičiy, 
sipratę lietuviai 
i laikais dalyva- 
i lietuvių judėji
mas Gailius buvo 
dr-jos narys, 
steigėjas; šiaip 
s žmogus ir su- 
o reikšmę. Tad 
kad ir visi jo 
Valentinas, Vik
te, išaugo šū
viai.
s sūnus, Valenti- 
eologijos moks- 
lietuvių evange- 

i Tilžėje ir vėliau 
rašte. Deja, jis 
i, susilaukęs vos 
žiaus, mirė.
sūnus, dabartinis 
is, Viktoras, bai- 
nnaziją ir vėliau 
eisę. Pasaulinis 
o jį universitete 
mokslą. Jis bu- 

ts į vokiečių ka
lkinio ironija čia 
tą rolę: vokiečių 
ame jis tarnavo, , 
tas paimti Kau- 
štabą atėjo įsa- 
ivį Viktorą Gai- 
au išsiųsti į vy-

Tuo tarpu ėjo 
fono ryšiai su 
mvo nutraukti, 

su įsakymu iš 
vykdamas nuta- 
mūšio pabaigos, 
dku aklas rusų 
pręgo griovyje, 
lietuvis, ėmęs...- 

Viktoras Gailius
s iš mūšio lauko 
)nu, netekęs ke-

Viktoras Gailius 
ais lietuviais su- 
Lietuvių Tautos 
adomąjį komite- 
larbuodamas, su- 
Didžiosios Lietu
mis ir, Lietuvos 
Tiriantis, dr. Pu- 
pakviestas į Lie- 
matinę tarnybą, 
i 1922 m. tania- 
s Pasiuntinybėje 
.922 m. buvo pa
ge d’affaires Es- 
ięs apie įvykius 
jame krašte, jis 
ipėdos paėmimo 
j vietos, ir atvy- 
dą. Čia jis daly- 
ėdos delegacijoj

Alijantų atsto- 
ipėdos krašto Ii- 
sukilėlių (Simo- 

ktorija atsista- 
o pirmu regulia- 
orijos pirminiu

VILNIAUS LIETUVIŲ 
STUDENTŲ KAŠTAS

Vilnius. — Vilniaus 100' 
lietuvių studentų neseniai 
nusiuntė Lenkijos respubli
kos prezidentui prof. J. 
Moscickiui raštą — memo
rialą, kuriame smulkiai ir 
tiksliai nurodo Vilniaus lie
tuvių padėtį.

Šiame svarbiame memo-, 
riale prašoma išspręsti kuo 
skub iausiai šie reikalai:

1) Vilniaus krašto lietu
vių tautybės gyventojus tei
sės ir kitų konstitucijoje 
numatytų privilegijų atžvil
giu sulyginti su visos Lenki
jos gyventojais; 2) leisti i 
steigti savo privačias moky-| 
klas, skaityklas, kooperaty
vus; 3) plėsti užmokyklinį 
švietimą per tėvų samdo
mus-mokytojus, bibliotekas, 
lavinamuosius kursus, vaidi
nimus, paskaitas ir kt.; 4) 
Vytauto Didžiojo gimnazijai 

' ’ ir licėjui pripažinti viešųjų 
mokyklų teises; 5) pradžios 
švietimą lietuvių vaikams 
tvarkyti taip, kad dėstomo
ji kalba būtų lietuvių ir mo
kytojų sąstatas irgi lietu
viai; 6) parūpinti kaimui 
lietuvių kalba dėstomas pro
fesinis švietimas ūkio, ama
tų ir prekybos srityse; 7) 
pradžios mokyklose duoti 
darbą prieš porą metų paša
lintiems lietuviams mokyto
jams; 8) panaikinti vaivadi
jų aplinkraščius; kurie vadi
namajame pasienio ruože 
suvaržo lietuvių švietimo ir 
kultūrinį— organizacinį dar
bą; 9) leisti grįžti į savo gy
venamąsias vietas lietu
viams tremtiniams, vieninte
lis jų nusikaltimas — dirbo 
visuomeninį ir kultūrinį dar
bą; 10) pakeisti vadinamų
jų „moralybės liudijimų” da
vimą, ateityje neigiamu at
veju tesiremti teisingu teis
mų sprendimu; 11) panai
kinti tautybės deklaracijas, 
kurias tėvai, norėdami savo 
vaikus siųsti į lietuviškas 
mokyklas, turėdavo ir turi 
gauti pas valsčių viršaičius 
ar miesto taryboje; 12) lei
sti lietuviams Vilniaus kra
šte įsigyti žemės ar trobe
sius sau ir kultūriniams rei- 

. kalams, dabar tai, be vaiva
dos leidimo, negalima; 13) 
leisti mokyklinio amžiaus 
jaunimui atostogų metu nu
vykti pas tėvus, kurie gyve
na vad. pasienio ruože; 14)

fe

Kas sakė, kad geras 
liuosuotojas turi 
BLOGĄ SKONĮ?

Kas sakė, kad reikia susiraukti Iš pasl- 
I blaurėjlmo, kiekvieną kartą Imant ką 
i nors nuo užkietėjimo? visai nėra reika
lo jūms tai daryti!
Paimti lluosuotoją gali būti visais at
žvilgiais taip malonu, kaip Ir valgant 
gardaus šokolado šmoteli — jeigu jūs 
Imat Ex-Lax! Ex-Lax sutelkia jums 
pilną Išvalymą — bet švelniai, lengvai, 
nesukrečlant Jūsų vidurių, be paslblau- 
rėjlmo ar vidurių skaudėjimo.
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo A- 
merikos mėgiamiausias šeimos vidurių 
liuosuotojas. 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 tr valkams, Ir suaugusiems

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

Klaipėdos miesto Kanto gatvė. Dešinėje — Klaipėdos Kanto vardo mokykla.

leisti lietuvių besimokan-, slo Draugijai, d) Švietimo 
čiam jaunimui organizuoti į Draugijai „Rytui” Vilniuje, 
lietuvių gyvenamus kaimus e) švietimo Draugijai „Ry- 
turistines ir krašto pažini- tui” Švenčionyse, f) Lietu- 
mo išvykas; 15) patvirtinti vių šv. Kazimiero Draugijai, 
lietuvių renkamus atstovus g-) Lietuvių Ūkio Draugijai, 
į valsčiaus ir apskrities sa- h) Vilniaus Lietuvių Sporto 
vivaldybes; 16) lietuvius Klubui, k) Lietuvių Mokyto- 
priimti į valstybines ir savi- jų Sąjungai; 20) Vilniaus 
valdybių tarnybas; 17) duo-1Lietuvių Studentų Sąjungai 
ti lietuviams teisių magis- į leisti vartoti savo vėliavą,
trams advokatūrai reikalin
gą praktiką teismuose; 18) 
panaikinti sprendimą, ku
riuo sulikviduota lietuvių 
gimnazija Švenčionyse; 19) 
leisti dirbti šioms uždary
toms lietuvių organizaci
joms, būtent: a) Tautiniam 
Vilniaus Lietuvių Komite
tui, b) Lietuvių Labdarybės 
Draugijai, c) Lietuvių Mok-

kepures ir monogramą, kas 
storastijos sprendimu yra 
nuo pernai metų uždrausta.

Minėtas memorialas nu
siųstas tiesiai prezidentui. 
Kokie daviniai bus, dar ne
žinoma.

ris skelbiasi „Amerikoje,” 
vertas mūsų skaitytojų pa
ramos.

„STUDENTŲ ŽODIS” DOVANAI

Nuo Naujų Metų „Studentų žodis” ATPIGINTAS. Me
tinė prenumerata sąjungos nariams studentams tik $1.00 
ir visiems skaitytojams, sumokėjusiems pilną metinę pre
numeratą IKI SAUSIO 1 D. duodamu DOVANŲ po 1 kny
gą: 1. dr. Starkaus „Lietuvių Kalbos Gramatiką” vertės 
$1. 2. „Kelionė į Šv. Žemę” ir 3. „Jėzus Kristus Šv. Sa
kramente”. Arba po 2 knygas iš šių: 1. „Gyvenimo meni
ninkė”. 2. 
vainiku”.
„Studentų
dovanomis Jums kainuos tik $1.00. Juk tai beveik dykai.

„Stud .žodis” 1939 m. PAĮVAIRINAMAS 1. įdomiais 
straipsniais, 2. gražiomis nuotraukomis, 3. plačia apžval-

„Pranašystė”. 3. „10 Metų smuklėje”, 
5. „Žydų Karalius” ir 6. „Vaizdeliai”. 
Žodis” dykai

• »Du 
Taigi, 

Visiems kitiems $2, tačiau su

ga. STUDENTAMS BENDRADARBIAMS už geriausius 
straipsnius SKIRIAMOS PINIGINĖS PREMIJOS. Proga 

i išmokti lietuvių kalbą. Proga išsilavinti, nes „Stud. Žo-iismuKii lietuvių Kainą, rroga išsilavinti, nes „Stud. Žo
dis” yra kultūros, mokslo ir Amerikos visuomeninio gy-
venimo žurnalas.

Skaitykite ir bendradarbiaukite!
„Stud. žodžio” Administracija

A. Šlikas

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

BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License No. 
EB3502 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control . Law at 
255 Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the
premises.

ANNETTE DELICATESSEN CO., Inc.
255 Sutter Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
RW741 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 

'Section 1 __ _______
Control Law at 320 Columbia St., ______
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises. « 

FEDERICO TRILLI 
Fred’s Bar & Grill

Columbia St. Brooklyn, N. Y.

No. NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5085 has been issued to the undersigned

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

JOSEPH BONAVITA 
Bona Vita Tavern

423—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

10 ir 25 centų dėžutės yra pas Jūsą 
vaistininką.

320

132A of the Alcoholic Beverage to ^er- 'Ylne and at..reta‘1 under 
Law at 320 Columbia St., Borough I g?™ į32 A „of=,M A'cob?'lc Bev™ 
Ivn. Countv of to he con- Control _Law _at 520_ Vanderbilt Ave., Bo-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL997 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 396 Hamilton Avenue, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

MICHAEL J. BEHAN
396 Hamilton Ave. Brooklyn, N. Y.

rough of Brooklyn, County ojf Kings, to 
consumed on the premises.

JOHN LALIK
Central Bar & Grill

520 Vanderbilt Ave. Brooklyn, N.

be

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

VINCENZO POLICANO
137 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1170 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2318 Atlantic Ave.. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SALVATORE RAINONE 
Atlantic Bar & Grill

Atlantic Ave., Brooklyn. N. Y.2318

NOTICE is hereby given that License No. 
, CB 25 has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No.
RL7201 has been issued to the undersigned ,___ ___  ___  _____ „   ______„ 
to sell beer, wine and liquor at retail under , to sell beer at retail under Section 75 of 
C? 4 « 1 OO A XL A m rvA 4 I* A nit — T > — - - —   —  — — A — I ▼ _  _ ASection 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3011 Avenue N., 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 

’consumed on the premises.
MARIE BOWMAN

3011 Avenue N Brooklyn, N.

Bo- 
be

Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL2823 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 4122 Avenue D, 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

DANIEL J. MAHONEY 
4122 Avenue D » Brooklyn, N.

Bo- 
be

NOTICE is hereby given that License No. 
RL962 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 131 McDougal St., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

THOMAS J. O’CONNOR 
McDougal Bar & Grill

131 McDougal St. Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4435 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 456 DeKalb Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

PETER POULOS 
Pete’s Restaurant

456 DeKalb Ave. Brooklyn, N. Y.

the Alcoholic Beverage Control Law at 
604—6 Marion St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

504—6 Marion St., Brooklyn, N. Y.

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

PASQUALE PARISI 
& LUIGI POLLIO 

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

be

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4441 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 362 DeKalb Ave. & 238 
Grand Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

WILLIAM POULOS 
DeKalb Ave. & 
Grand Ave.

362
238 Brooklyn, N.Y.NOTICE is hereby given that License No. 

RL6014 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 138 Ft. Greene Place, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

ALICE E. WILLS
138 Ft. Greene Pl. Brooklyn, N. Y.

---------------------------------- . JOHN JOSEPH FILAND
NOTICE is hereby given that License No. I Beverly Bar & Grill
GB8127 has been issued to the undersigned | 2707-09-11 Beverly Rd. Brooklyn, N. Y. 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
433 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONIO BARBA
433 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5513 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 2707-09-11 Beverly Rd., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 290 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcdholic Beverage Control Law 
at 51 Ashland Pl., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALESSANDRO LAVALLE 
Silver Moon Restaurant

51 Ashland Place, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB1765 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
680 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, XTri_rr,_ . _. ..
County of Kings, to be consumed off the NOTICE is hereby Riven that License. No 
nromisos EB 989 has been issued to the undersigned
p ’ --------- --------- to sell beer at retail under Section 76 of

the Alcoholic Beverage Control Law at 
1274 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

ADOLF SIEM
680 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 665 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 89 Atlantic Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOAQUIN VIEIRO 
Frente Unido Restaurant & Bar

89 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.

E. B.
J. 

Breevoort 
1274 Bedford Ave.,

Y.

on the

THOMAS 
SHIELDS 
Bar & Grill

Brooklyn, N. Y.

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

the

i MARY DI LUCA
423 Grand St. Brooklyn, NY. „ d-b-a. Jean’s CIa™ Bar MJ ’ 2123 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

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

WILHELMINA BENEDICT 
d-b-a Norman Bar & Grill

120 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

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

THEODORE KORNMUELLER 
(Zur Badischen Heimat)

1229 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

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

ELLEN WALSH 
Administratrix of Andrew Walsh 

Deceased
123 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

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

CARMELLA STANZELLA 
L. & S. Bar & Grill

166—168 Avenue O, Brooklyn, N. Y.

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

ELIZABETH TRINDER 
Livingston Rest. Bar & Grill

127 Livingston St., Brooklyn, N. Y.

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

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

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

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

49—35 Kings Highway Brooklyn,

Brook- 
on the

N. Y.

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

CORNELIUS D. SULLIVAN
& EDWIN V. EAST 

Sullivan’s Bar & Grill
1870—2 Albany Ave., .Brooklyn, N. Y.

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

WILLIAM LAWLOR 
Last Chance Bar & Grill

1165 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7313 has been issued to the under
signed to sell beer, wine and liquor nt ' 
retail under Section 13ZA of the Alco
holic Beverage Control Law at 769 Me
tropolitan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SPIEZIO’S GRILL, Inc.
769 Metropolitan Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB11299 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
992 Coney Island Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

JOHANNES A. WISCHMANN 
Block Island Food Stores

992 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.

;os žaizdos atši
ls buvo privers- 
iš tos vietos pa- 

'o ilgo gydymosi 
ų užsienyje, jis, 
lęs sveikatą, vėl 
ybės tarnybon, 
ledos Gubematū- 
i, o 1934 -1937 
is Uosto Direkci- 
Zėliau tapo „Ry- 
zės direktorium.

laiku naujasis 
us gali būti apie * 
etų amžiaus.
as brolis, Albi- 
i savanoriu Lie
menėje ir, būda- 
u, kurį laiką va- 
tilerijos pulkui, 
jrnatoriaus Jdno 
i pakviestas gu- 
svetimšalių sky- 
ntu, kurio parei- 
šiol tebėra.

(Tęsinys)
Pristavas kreiva akimi pa

žvelgė į dar ne seną, barzdo
tą elgetos veidą ir suraukė 
kaktą:

— Čort! (velnias). Toks 
dar tvirtas ir išmaldos pra
šai. Sarmata!

Tačiau išsitraukė iš kiše- 
niaus dvidešimt kapeikų ir 
padavė. Panoro prieš žmo
nes pasirodyti esąs gailes
tingas ir dosnus.

— Vyrai, — kalbėjo jis, 
— mūsų apskrity pasirodė 
„buntaučikų” šaika. Tos šai- 
kos vadas — Jurgis Bieli
nis. Kas jį sugaus arba pra
neš, kur jis slapstosi, gaus 
gerą dovaną.

Nutilo pristavas. Iš aukš
to pažvelgė į žmones. Rodo
si, norėjo patikrinti, kokį 
įspūdį padarė jo žodžiai.

Iš minios išlindo nedide
lis kuprotas žmogelis. Že
mai nusilenkė pristavui:

— Pone acasoriau (nuo
vados viršininkas), aš galiu 
pasakyti... t,

— Ką jis sako?

Raštininkas išvertė jo žo
džius. Pristavas pamojo ran
ka:

— Govori! (kalbėk).
Žmogelis tęsė:
— Jei bus dovana, aš pa

sakysiu...
— Govori!
— Pone acasoriau... dova

na...
— Govori, svoloč!
Pristavas piktai treptelėjo 

koja. Žmogeliui kupra dvi
gubai padidėjo.

— Pone acasoriau, Bieli
nis tik tik klūpėjo prieš 
tamstą...

— čto? (Kas?)
— Tamsta jam davei dvi

dešimt kapeikų.
Rodos, kas vandeniu per

liejo minią. Taip ir sujudo 
visi. Pristavas kaip šaute 
iššovė į gatvę.

— Sakiau, kad reikia do
kumentų klausti. Visai į el
getą nepanašus.

— Ir tos akys, kaip vilko.
— Apgavo žaltys!
Sujudo visas miestelis. Ti

krino kiekvieną praeivį. Bet

Bielinis (tai tikrai buvo 
jis), kaip į vandenį dingo.

9. Nuomininko spąstai
Oras pasitaikė prastas. 

Nuo ryto dangus dar šiek 
tiek margavo. Bet po pietų 
visai apsiraugė. Pradėjo ir 

lietus laščioti.
Bielinio nuomininkas, Ve- 

gys, tą vakarą paskutinis 
grįžo iš lauko. Bloškė šla
pias nagines į kampą. Susi
rietė prie krosnies. Piktas 
buvo, kaip širšonas.

Žmona virė vakarienę. 
Bandė prakalbinti. Bet sun
kus dienos darbas taip nu
vargino senį, kad jis nė pra
sižiot nenorėjo.

Grįžo ir sūnus iš malūno. 
Susėdo visi vakarieniautų. 
Pasakojo dienos naujienas.

— Žinote ką? — staiga 
atsiminė sūnus: — Už mūsų 
šeimininko galvą didelė do
vana paskirta.

Visa šeima taip ir išsižio
jo.

— Eik jau, eik!
— Niekus plepi!
— Meluoji!
— Kaip Dievą myliu, — 

teisinosi sūnus. — Sako į 
valsčių atėjęs raštas. Kas 
sugausiąs Bielinį, tam tek- 
siąs visas jo turtas.

— Vaje, vaje, o ką jis pa-‘ 
darė? — klausia motina.

Tėvas padėjo šaukštą. Pa
krapštė pakaušį.

— Aš žinau, ką jis pada
rė. Seniai jį seku.

Visų akys nukrypo į tėvą. 
Laukė ką daugiau pasakys. 
O jis, kaip tyčia, ilgai degė 
pypkę.

— Matot, Bielinis buntau- 
čikas (maištininkas). Jis ei
na prieš carą. Kursto sukilti 
prieš valdžią. Lietuviškus 
raštus iš Prūsų gabena...

Ilgai šnekėjosi. Niekados 
taip vėlai negulė. Bet, ir at
sigulęs, senis Vegys negalė
jo akių sumerkti. Rūpėjo 
skirtoji už Bielinio galvą 
dovana.

Prieš gaidžius apsimovė 
klumpes. Išėjo į lauką. Ark
liai šerti buvo dar anksti. 
Pats nebežinojo kas veikti.

Dangus nusiblaivė. Mėne
siena. Šviesu buvo, kaip die
ną. Apėjo Vegys trobas. Pa
tikrino gyvulius. Grįžo į pir
kią.

Netyčia jo akys nukrypo 
į šeimininko langus. Nukry
po ir nebeatsitraukė. Ten 
matėsi žiburėlis. Kas gi tai 
būtų? ~Juk Bielinio seniai

namie nėra. Parūpo patik
rinti.

Atsistojo Vegys prie sie
nos. Apsidairė. Vieną akį 
pridėjo prie plyšio.

Atšoko, kaip nutrenktas.
— Bielinis namie!
Bet gal akys apgavo? Gal 

tik taip pasirodė? Betgi ir 
antrąkart pamatė tą patį 
reginį: pirkioje tikrai sėdėjo 
Bielinis ir laikė ant kelių 
mažąjį savo sūnelį.

Parbėgo Vegys į pirkią. 
Pažadino sūnų. Ilgai kažką 
patylomis šnibždėjo.

Pragydo gaidys. Jam at
siliepė antras, trečias. Visas 
choras. Pirkių languose pa
sirodė žiburiai. Žmonės su
kilo. Taisės į darbus.

O už klojimo sėdėjo du 
vyrai. Vegys su sūnumi. 
Laukė Bielinio.

— Gal šiąnakt neis?...
— Tai dar geriau. Dieną 

paimsime...
— Be to, lyg ir nepado

ru...
— Nepadoru?!... Piemuo 

tu! O visą amžių vargti pa
doru?! Imk, jei duoda, o ne 
— kitas paims.

Širdo Vegys. Ilgai prikal
binėjo sūnų. Net seilės jam 
tyško.

— Gerai jau, gerai, — ne
noromis sutiko sūnus.

Prieš dieną iš pirkios 
išlindo kažkokia žmogysta 
ir pasileido per daržus.

Tėvas su sūnum prisiplojo 
prie sienos. Iškėlė baslius. 
Laukė savo aukos.

O žmogysta artėjo. Ėjo 
takeliu. Tiesiog pro klojimą.

— Nekvėpuok!...
Dar žingsnis ir bus viskas 

pabaigta. Bet... žmogysta 
staiga peršoko griovį. Pasi
leido tekinom į krūmus.

Nuomininkui plaukai pa
sišiaušė. Kąsnis iškrito iš 
burnos.

— Laikykit vagį!
— Laikykit!
Bet Bielinis jau buvo už 

lieknelio. Dingo krūmuose 
Nebepagauti!

— Tai žaltys!
Spjaudėsi iš apmaudo ju- 

došius.
10. Prancūzų sostinėj — 

Paryžiuj
Bene puikiausias miestas 

pasauly — Paryžius, čia ne 
tik pasismaginimų, bet ir 
kultūros centras. Ne juokais 
sako, kad už pinigus Pary
žiuj ir gulbės pieno galima 
esą gauti.

Tame garsingajame mies

te 1890 metais žymesnieji 
lenkų veikėjai nutarė susi
rinkti į savo kongresą, ku
riame turėjo aptarti Lenki
jos reikalus. Mat, lenkai, 
nors ir gyveno kiek laisviau, 
negu lietuviai, betgi ir jie 
buvo vis dėlto smarkiai ru
sų varžomi. Todėl, negalėda
mi savo tėvynėj susirinkti 
pasitarti, ryžosi susirinkti 
Paryžiuj.

Apie lenkų kongresą nu
girdo ir Jurgis Bielinis. Pa
rūpo jam. Ką jie ten tars? 
Apie ką spręs? Gal ir Lietu
vos reikalus bandys palies
ti? Šiaip ar taip, Bielinis tu
ri ten būti!

Nutarė ir įvykdė. Vieną 
gražią dieną Bielinis pama
tė puikią Prancūzijos sosti
nę. Veikiai surado ir vietą, 
kur lenkų veikėjai rinkosi. 
Įėjo.

Žiūri lenkai ir stebisi. Vi
sur frakai, juodos gelumbės, 
šilkas. O čia — paprasta 
kaimiečio milinė, ryšulys 
rankose. Gal ne ten pateko? 
Bet ne. Bielinis eina į posė
džių salę. Ten drąsiai sėdasi 
šalia visų ponų. O kad taip 
drąsiai sėdasi — varyt ne
patogu. Gal ir turi teisės...

(Bus daugiau)



IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
BALTIMORE, MD.

HARTFORD, CONN.

SO. BOSTON, MASS.

vy-

Dr. Jakimavičius — sveika
tos komisijonierius

Gruodžio 21 d. kunigai 
Ambotas ir Vaškelis minėjo 
sukaktuves. Kun. Ambotas 
— kunigavimo 37 metų, o 
kun. Vaškelis, New Britain 
klebonas — 20 metų. Gruo-,
džio 7 d. kun. Vaškelis su- nemano pasišalinti. Vaka- 
laukė 50 metų amžiaus, o rais būsiąs savo ofise ir 
sausio 22 d. kun. Ambotas-teiks gydytojo patarnavimą, 
sulauks 70 metų.

Ilgiausių abiem metų!

Gruodžio 30 d., 1938 m. Gruodžio 30 d.;

bankams su skola nereikėjo 
apsisukinti. Dalis lietuvių iš 
pavydo net „nezaležną” baž
nyčią ėmė tverti, kad tik 
kun. J. Lietuvninką „suban-! 
krūtytų”, bet jiems nei tas | 
darbas nesisekė, patys iškri
ko.

Naujoje vietoje kun. J. 
Lietuvninkas įsteigė tikrą 
mokyklą. Pirmas mokytojas 
buvo varg. Petras Grajaus
kas, stud. J. Galinaitis ir 
tikra mokytoja, katalikė. 
Kun. J. Lietuvninkas sunkiai 
dirbo ir per 25 metus niekad 
neturėdavo atostogų.

1917 m. persikelta į šv. 
Alfonso bažnyčią ir salę, kas 
vėl daug kaštavo. Teko per
taisyti salę, mokyklą atnau
jinti, bažnyčią iš oro ir vi
daus puošti, naujus vargo
nus pastatyti. Viskas karo 
metu buvo brangu, kaštavo 
ligi 50,000 dol.

1921 m. kun. J. Lietuvnin
kas pasirūpino gauti seseris 
ietuvaites kazimierietes. Mi
rus kardinolui buvo siūlo
mos ne lietuvės seserys. Kle
bonui teko daug darbo pa
keisti vyskupijos nusistaty
mą ir 1921 m. gautos šv. Ka
zimiero seserys lietuvaitės. 
Lietuviai, pamatę per sumą 
atėjusias seseris kazimierie
tes, labai nustebo; kai kurie 
net apsiverkė. Sesuo Vincen
ta buvo pirmutinė motina.

Po kiek metų bažnyčia vėl 
reikalavo atnaujinimo, bet 
jau šį darbą teko atlikti kun. 
dr. L. J. Mendeliui.

Trūkstant man tikslesnių 
informacijų, trumpai bruo
žais pažymėjau kunigo Juo
zapo Lietuvninko darbuotę. 
Jo 45 metų sukaktuvės pa
minėtos gruodžio 26 d. para
pijos salėje. Puotą surengė 
SLRKA. 13 Moterų S-gos 
kuopa ir kitos draugijos.

Kun. J. Lietuvninkui minint 
45 metų kunigystės 

sukaktį
Kun. J. Lietuvninkas mi

nėjo kunigavimo 45 metų 
sukaktį. Jo visas kelias nu
klotas vargais ir tikruoju 
pasiaukojimu, siekiant savo 
mylimiausio tikslo — kuni
gystės. Jis buvo atsivežęs iš 
Lietuvos mokslo, kad galėjo 
tikti į kolegiją Detroite, kur 
buvo ką tik įsteigta lenkų 
seminarija; kun. J. Lietuv
ninkas, čia pateko į pirmuti
nių studentų eiles, kurių 
mažas .būrelis buvo. Baigęs 
kolegiją, mokėsi 2 metus fi
losofijos.

1890 m. kardinolas J. Gib
bons priėmė jį į šy. Marijos 
seminariją Baltimorėje, kur 
1893 mt. šv. Tėvo Atstovas, 
arkivyskupas J. M. Shapel 
suteikė jam dijakonatą.

1893 m. gruodžio 23 d. 
kardinolas Gibbons įšventi
no jį kunigu. Pagal tvarką, 
porą metų reikėjo būti se-

, minarijoj, bet lietuviai pra
šė kardinolo greičiau, duoti j 
kunigą.»

1893 m. gruodžio 27 d. lie- ; 
tuvių šv. Jono Krikštytojo i 
bažnyčioje kun. Lietuvnin- ; 
kas atnašavo primicijų mi
šias. Nors išdidūs kriaučiai, 
valdę parapiją, džiaugėsi 
jaunu kunigu, bet nė vienam 
į mintį neatėjo jaunam ku
nigui rinkliavą padaryti baž
nyčioje. Gruodžio 27 d. kar
dinolas atsiuntė jį užimti 
lietuvių bažnyčią. Parapijos 
kriaučių komitetas pasiūlė 
70 dol. mėnesiui algos; iždas 
tuščias, tad nei tiį neturėjo. 
Už i kleboniją kunigas turėjo 
mokėti nuomos 15 dol. mė
nesiui. Komitetas reikalavo 
duoti į iždą aukas nuo šliu- 
bų, krikštų ir pan. Tikrai jis 
perėjo kankynių kelią.

Kun. J. Lietuvninkas apie 
porą metų kentė šį parapijos 
nedateklių. Mėnesiniuose pa
rapijos susirinkimuose išdi- 
didūs kriaučiai visaip kuni
gą pažemindavo. Jis tada at
sisakė lankytis į tokius susi
rinkimus. Kardinolas atsiun
tė kunigą, kuris paaiškino 
bažnyčioje apie tvarką viso
se parapijose. Tada kun. J. 
Lietuvninkas perėmė į savo 
rankas parapijos tvarką, ra
do 6500 dol. skolos, nuošim
čiai užvilkti, už žemę nuoma 
nemokėta. Tuojau nupirko 
kleboniją už 1600 dol., gavo 
leidįmą skolai užtraukti. 
Kriaučiai su komitetu agita
vo nieko neduot bažnyčiai, 
bet iš kitos pusės kilo rėmė
jai, atnešė savo pinigus pa
skolai be nuošimčio ar už 
mažą nuošimtįDr per trum
pą laiką visos skolos buvo 
atmokėtos bankui, liko tik 
parapijiečiams skolos. Kun. 
J. Lietuvninkas su būreliu 
žmonių meldėsi ir dirbo pa
rapijos naudai; gegužės mė
nesį vakarais kasdien būda
vo kalbamas rožonačius. 
Dievas laimino, viskas ėjo 
geryn. Įsteigta parapijos 
mokykla bažnyčios skiepe, 
kur šeštadieniais pats kuni
gas vaikus lietuviškai moky
davo ; ir -dabar dr. J. Bučnis 
ir dr. J. Vebera pamena, 
kaip jie ten mokėsi lietuviš
kai skaityti. Steigėsi įvai
rios draugijos.

1904 m. nupirkta babtistų
bažnyčia su žeme, gražesnė- gijos susirinkime valdyba j Gruodžio 8 d. Gubernato- 
je vietoje, už 25,000 dol. ir vienbalsiai palikta ta pati, riaus Taryba (Governors 
klebonija su žeme už 7000 Paskirta 15 dol. gėlėms baž- Council) patvirtino lietuvį 
dol., prie bažnyčios trys na- nyčiai papuošti. Svarstyta dr. Povilą Jakimavičių Mas
inai už 9000 dol. Visi, pertai- ir kiti ateinančių metų vei- sachusetts valstybės 
symai daug kaštavo, bet kimo darbai; gvildenti ko- riausiu sveikatos komisijo-

— Neseniai įvyko du pa- 
grabai. Mirė jaunas žmogus, 
apie 45 metų, Jonas Vyš
niauskas; nuo seniai dirbo 
V. Draigino siuvykloje. Vi
sados gražiai užsilaikė, gra
žią šeimą turėjo. Vieną die
ną, bedirbant per nosį krau
jas ėmė varvėti; gydyto
jams nesisekė sustabdyti. 
Jie aiškino, kad jam pagel- 
bos nėra, nes inkstai jau su
gedę. Tris savaites pasirgęs, 
sv. Sakramentais aprūpin
tas, mirė gruodžio 15 d. 
Dirbtuvės darbininkai sume
tė apie 30 dol. gėlių puokš
tėms ir 20 dol. įteikė šeimai. 
3uvo daug gėlių, mišioms 
intencijų. Iškilmingai palai
dotas gruodžio 19 d.

Antanas Bulota, dar jau
nesnis vyras, nevedęs, seniai 
sirgo džiova, net protu su- 
silpo ir nusišovė. Patirta, 
kad jis nepilnam supratime, 
tai todėl palaidotas katali
kiškai iš šv. Martyno bažny
čios.
— M. Petrulionis p. Kli- 

šiuj saliūne išlaužė ranką; 
kadangi jis jau seniau už to
kį darbą buvo areštuotas, 
tai teisėjas paliepė užsimo- 
kėt $101. Iki bankas sumo
kėjo minėtus pinigus, turėjo 
būti kalėjime.

— Nuo Naujų Metų VI. 
Draigino siuvykla persikrau
sto į didesnę vietą — kam
pas Pratt ir Paca gatvių.

— Šv. Vardo Vyrų drau-

m

Maspetho lietuvių krepšinio komandos vadovybė su klebonu kun. J. Balkūnu ir svečiais prieš svarbias 
rungtynes. Sausio 6 d., penktadienį, Klasčiaus salėje komanda pradės žaisti dėl Long Island pirmenybių.

munistų veikimo „gražūs” nieriu. Sekančią dieną gub. net 82 naujų narių pareiški- 
šūkiai, kurie liečia katali- Ch. F. Hurley jį prisaikdino, mai.
kus ir plačią visuomenę. Pa- gis lietuvių, laimėjimas ne- Valdybon kandidatai ir 
stebėta, kad jų pažadai yra apsiėjo be ilgos kovos. Ją kiek kuris balsų gavo: pirm, 
labai melagingi, nes kada, vedė pats gubernatorius ir Titus Grevis 199, Alb. Ne- 
jie užima kokią valdžios vie- galutinai laimėjo. Guberna- viera 173; vicepirm. Zasima-

P.tą, tąsyk visi komunistai pastorius dr. Jakimavičių tai 
silieka komisarų vergai, o, vietai paskyrė dar balandžio 
tikėjimas visai draudžiamas.'mėnesį, bet gubernatoriaus 
Vyrai turi būti susipratu-taryba> susidedanti daugu- 
siais katalikais ir saugotis moje iš respublikonų, pasky
rų apgavingų pažadų. Jau rįm0 netvirtino. Prieš pa- 
milijonai žmonių neteko lai-1 
svės 
vergiją.

39;
Jo-

vičius (jaunuolis) 206, 
Jankus 154; fin. rašt. 
Minkus 322, R. Vasil 
ižd. Ant. Mocejūnas 180, 
nas Glineckis 164 prot. rašt.
Sidney židžiūnas ir maršal- 

, skyrimą išėjo Mass, mediką- ka Vincas Paplauskas opo- 
_ kenčia barbarišką dngS dr_jOs pįrm dr Froth- nentų neturėjo. Į direktorių

ingham; vietos respubliko- tarybą išrinkta: dr. A. L. 
niškoji spauda ir partijos Kapočius 281, A. Ivaška 202, T T 1 XZ • « . 1 -• —- —— Gruodžio 21 d. iš „Lie-, valdyba, nors šiaip tos pa- 'adv. Juozas Cūnys 201, Jo- 

tuvių Paskolos Budavonių^įos medikalinės draugijos nas L. Petrauskas 200, Sta- 
Bendrijos” resyverio visi šimtai narių — daktarų už- sys Stankus 200, Vladas 
gavo 5 nuošimtį nuo dole-'gyrg Jakimavičiaus paskyri- Jakštas 163 ir adv. F. J. Ba
rio. Nors tokiu kąsneliu sa- mą, pasirašydami savo pa-1 gočius 160. Per 3 metus dr- 
vo sutaupytų pinigų pasi- reiškimą ir tuomi viešai iš- jai pirmininkavęs ir daug

_ • eidami prieš savo pirminiu- pasidarbavęs Al. Bernotas

Įsteigiant naują jauname- 
čių skyrių Susivienymo 4-to- 
je kuopoje smarkiai pasi
darbavo senas parapijietis 
p. Kryžiniauskas; jis laimė
jo pirmą dovaną. Džiaugiasi 
pats Kryžiniauskas ir jo 
draugai dėl jo geros laimės.

Mirė Justina Raibikiūtė, 
9 metų amžiaus, mūsų par. 
mokyklos mokinė, sodalietė. 
Didžiai nuliūdę jos tėveliai, 
draugės ir sesutės kazimie- 
rietės mokytojos.

ALRK. Moterų Sąjungos 
59 kuopa mini 15 metų gy
vavimo sukaktį banketu, ku
ris įvyks par. salėje sausio 
8 d. Sąjungietės darbuojasi 
smarkiai, kad šis banketas 
pasisektų. Bilietai pardavi
nėjami iš anksto. Banketo 
dieną nebus platinami.

Enė.

džiaugė.
— Kalėdos puikiai atšvęs- ko nusistatymą. Gubernato- šiemet nekandidatavo. Drau- 

tos. Bažnyčia gausiai žaliu-|rius nenusileido ir savo žo- gija turi savo namą su 
KTnirM /i; ixidux Į dviem salėm ir „beline”.

| Joninės valdybos rinkimai , 
į Gruodžio 18 d. įvyko Šv.
i Jono Ev. BĮ. Paš. Dr-jos su-^ _ _  r_.__ d__
įsirinkimas ir valdybos rinki- choras gerai veikia, muz. Jo- 
imai. Draugijai priklauso vy- no Mickūno vedamas. Štai, 
rai ir moterys; ji didžiausia praėjo 40 valandų atlaidai, 

I Bostone, turi arti 800 narių, kur gana gražiai mišparus 
■ Valdybon pateko beveik visi giedojo. Choras taip pat ne
senieji: pirm. J. Švagždys, atsilieka nei kitoje veikloje, 

ivicepirm. A. Neviera, prot. 
i rašt. J. Glineckis, fin. rašt. 

l?iA. Ivaška, ižd. A. Zaleckas. 
Direktoriais: Pr. Tamošiū-

mynais išpuošta. Naktį mi
šių metu gražiai giedotos 
kalėdinės giesmės; daug 
žmonių buvo prie Komuni
jos. Antrą dieną 8 vai. ryte 
giedotas mišias atnašavo 
svečias kun. J. Mendelis, o 
pamokslą apie šv. Steponą 
pasakė kun. dr. L. J. Mende
lis. Pasisakė šį mėnesį ap
krikštijęs 7 atsivertėlius. Po 
9 vai. prasidėjo iškilmingos 
mišios, kurias atnašavo kle
bonas kun. J. Lietuvninkas, 
minėdamas kunigavimo 45 
metų sukaktį. Vakare įvyko 
banketas sukakčiai paminė
ti. J. K.

dį išlaikė.
Dr. Jakimavičius yra gi

męs Lietuvoje (Vabalninke), 
4 mt. amž. tėvelių atvežtas 
Amerikon. Mokslo pasiekė 
daugiausia savo jėgomis — 
uždarbiaudamas, todėl lietu-į 
vių darbininkų vargus gerai 
žino ir juos širdingai at jau-; 
čia. Savo ofisą jau 27 metai i 
turi lietuvių apgyventoje 
vietoje, 506 Broadway. Yra 
beveik visų vietos lietuvių 
draugijų daktaru kvotėju ir 
prie daugelio jų pats pri-j 
klauso, gyvai domėdamasis 1 
jų veikimu. Priklauso ir prie 
WS skyriaus. Turi žmoną, 
sūnų, lankantį Holy Cross 
kolegiją, 5 m. dukrelę ir sa
vo dar gana tvirtą mamytę. 
Jo sesuo yra ištekėjusi už 
A. Ivaškevičiaus, Klaipėdos 
sukilimo dalyvio.

Užėmęs aukštą vietą nuo 
lietuvių ir savo praktikos

PHILADELPHIA, PA.

veiklaDidysis choras ir jo
Šv. Kazimiero par. didysis

Jam priklauso garbė, nes 
buvo surengęs vakarą, kuris 
nemaža atnešė pelno, kurs 
paskirtas bažnyčiai papuoš

tas, V. Valatka, V. Zaleckas, ti; tai graži auka. Klebonui 
V. Medonis, K. Rusteika, V. įteikė 109 dol. lango fondui. 
Stakutis, Pr. Tuleikis.

SHENANDOAH, PA.

Choras turi pratybas 
■ penktadienių vakarais; nors 
I gausingai lankosi, bet yra 
tokių, kurie mažai įvertina

Ne tik sesutės kazimierie- 'pratybas, o kai reikia giedo- 
tės mokytojos, bet ir vaiku-įaį lūpos kruta, o tai 

vargonininkui ir pa- 
chorui nesmagumo.

Sausio 4 d. mūsų jauni
mas pradeda forum — pasi
kalbėjimais apie tikybą ir 
kitus svarbius klausimus. 
Sausio 11 d. įvyks debatai, 
kuriems vadovaus Ed. Mon- 
čiūnas ir Leonaitis.

ir kopūstų; be to, smagiau- 
si šokiai grieš Elias Myers 
String Band muzikantai. 
Tad, įsigyk bilietą’, už kurį 
pavalgysi ir pašoksi; bilie
tas tik 35 et. Baliaus pradžia 
4 vai., o šokiai 8 vai. vak. 
Dar kai kurie kalba apie 
praėjusių metų šv. Vardo 
draugijos balių, toks pat bus 
ir šiemet. Visus kviečiame 
kuo gausingiausiai atsilan
kyti ir paremti Vyrų drau
gijos žygį.

K. Dryža.

GREAT NECK, L. I.

Vyčių krepšinio komanda 
jau žaidžia su kitomis ko
mandomis, 
kreiptis į 
liauską, 51 
Avė.

Žaidimo reikalu 
vedėją A. Vasi- 
Van Nostrand

Vietos lietuvius tenka pa
girti už didesnį tautinį susi
pratimą. Štai, viena draugi
ja atsisakė išrinkti savo at
stovus į vadinamą Am. L. 
Kongresą, kurs yra tikras 
komunistų padaras, nešąs 
mūsų tautai žalą. Tam „kon
gresui” visai nerūpi lietuvių 
reikalai, o tik tarnavimas 
Maskvos įsakymams.- Toje 
pat draugijoje gautas nuo 
kažkokio Brooklyn© moterų 
komiteto kvietimas prisidėti 
su rankdarbiais. Bet kadan
gi ir šis žygis yra komunis
tų „kombinacijų” išdava, to
dėl mūsų lietuviams reikėtų 
visai su juo nesiskaityti. Pa
saulinės parodos reikalu 
mums reiktų remti tik tuos 
žygius, kuriuos nurodys 
New Yorke susidaręs Lietu
vių Komitetas.

Tenka dar priminti vi
siems žinomą dalyką — 
gruodžio 31 d. bus Federaci
jos maskarado balius. Bilie
tai sėkmingai platinami. Vi
si sutiksime Naujus Metus 
puikioje nuotaikoje. Bilietai 
tik po 40 c. Bus tiktai lietu
viška muzika.

Visiems linkiu laimingų 
Naujų Metų.

Vietinis.

KLAIPĖDOS ŽYDAI KE
LIASI Į DIDŽ. LIETUVĄ

Mūsų krautuvė
Mflsę

Atsilankymas įtiki 
sios kokybės.

šventėms pi
TOP GRAIN -

142 Havemeyer S

Tel. EVergreen 7-327

MASPETHO Ž

— Mokykla pra 
Nąujų Metų sausio 
džio 22 d. buvo Kai 
gramėlė. Vaikučiai 
jo kalėdines giesme 
lės apdovanojo visi 
niais. Dabar mokyl 
130 vaikų.

— Krepšinio kom 
mėjo iš eilės 10 
Long Island Pro lj 
dės žaidimus po Na 
tų. Mūsiškiai priklž 
gai ir sausio 6 d. K 
salėje jau žais su Ij 
riais dėl Long Island 
jonato. Lietuviai k1 
kiekvieną penktadie 
karą į Klasčiaus salę.
- Kalėdose lietuv 

nyčia, gražiai papuos 
maldoms fyivo pei 
žmonių, ypač vidų 
Bernelių mišias atlail 
P. Lekešis, asistuoja] 
J. Ęartavičiui, kun, 
moliūnui, klier. Ed 
taškui. Pamokslą 
kun. J. Balkūnas.

— Atostogų parvyl 
rikas Antanas Pažėrė 
Huntington seminarija
- Šventes Maspetl 

leido kun. A. Tarno 
kuris netrukus vyk

i D. D(Kaunas. — Klaipėdoje bu
vę apie 6000 žydų. Kai pa
staraisiais laikais vokieti
ninkai pradėjo žodžiais ir 
veiksmais grąsinti žydų as
mens ir turto sauguiųui, žy
dai pradėjo likviduoti savo 
pramonės, prekybos įmones 
ir kitokius biznius ir trauk
tis į Lietuvą. Iki šiol apie 
du trečdaliai Klaipėdos žydų 
jau persikėlė į Didžiosios 
Lietuvos miestus, čia paaš
trindami butų krizę. Ir-liku
sieji žydai stengiasi iš Klai
pėdos išsikelti.

Žydų staigus iš Klaipėdos 
išvykimas atsiliepė neigia
mai į krašto ekonominį gy
venimą. Žydai, esą, atsiėmę 
tiktai savo indėlių iš Klaipė
dos bankų apie 20 milijonų 
litų, tuo sudarydami didelių 
sunkumų bankinių įstaigų 
veikime.

į 
i.«
■
' Sveikina Naujų M(
; jentus Maspethe.

Mūsų krautuvėje 
nų ir likerių šventei 
Mūsų prekės yra au 
ti su pasitikėjimu

i

65-05 Grand Ave.,
kampas Plus] 
Tel. HAvem

VYNO IR

! r

čių tėvai gali pasidžiaugti daro 
vaikučių parodytais gabu- &am 
mais Kalėdų pramogoje, ku-'^aįp nebūtų, bet visi sten- 
ri įvyko šv. Jurgio par. sa-l„;„„;
Įėję per du vakarus iš eilės.

Lietuviškas vertimas Di- 
ckenso „Christmas Carol” 
buvo labai geras. Driliuose 
ir šokiuose matyta vaikučių, 
kurie ateityje taps meninin
kais. Publikos buvo daug. 
Visi viskuo buvo patenkinti.

trūkumus užpildyti ir 
būdu chorą lydi pasi-

giasi 
tokiu 
sekimai. Naujoji choro val
dyba: pirm. Teklė Balčiūnai
tė, sekr. St. Kernagiūtė, ižd. 
Alb. Balilionis. Reikia palin
kėti naujai valdybai laimin
gų 1939 metų, taip pat vi
sam chorui ir vargonininkui.

Balius
Šv. Vardo draugija rengia

„pikšt — pokšt” nepaprastai žygių valdžios įstaigose, kad 
smagų balių, kuris įvyks 
par. auditorijoj pirmą sek
madienį po Naujų Metų 
(sausio 8d.). Baliaus komi
sija ir visi draugijos nariai 
su klebonu kun. Ig. Valan
čiumi vieningai dirba.

Daug prielankumo rodo 
patys draugijos nariai. Gruo- 

kandidatų draugai. Kokios Po ilgos ligos sugrįžo vėl džio 18 d. turėjo susirinki- 
proprocijos šis vajus pasie- pas mus kun. Juozapas Ne- mą baliaus reikalais. Balius 
kė, rodo ir tas, kad paskuti- verauskas. Malonu jį vėl jau čia pat, jame bus vaka
riame susirinkime priimta matyti sveiką ir linksmą. rienė; visi gaus kiaulienos

I Dr. Jakimavičiaus pasky
rimas yra stambus lietuvių 
laimėjimas!

Piliečių draugija išrinko 
mišrią valdybą

Gruodžio 15 d. piliečių dr- 
ja turėjo savo valdybos rin
kimus. Ji yra išaugusi į ga
na stambią vietos politinę 
pajėgą. Turi per 600 narių. 
Jos valdybos rinkimais visi 
gyvai domėjosi. Kandidatai 
bei jų rėmėjai beveik ameri
konišku būdu varė kampani
ją. Buvo sudaryti tam tikri vietinis 
„šleifai” (sąrašai). Buvo skautų būrys, 
prirašomi ir nauji nariai, 
kandidatų draugai. Kokios

Šv. Vincento labdarių 
draugija yra prisirengus 
pagelbėti neturtingiems pa
rapijiečiams Kalėdų 
proga.

— Lietuvos rabinai daro

švenčių

Skautai išdalins 
dovanas (žaislus) 
čiams. Darbuojasi 

šv.

įvairias 
vaiku- 

daug ir 
Jurgio par.

nebūtų uždraustas apeiginis 
gyvulių skerdimas, kuris y- 
ra labai žiaurus ir kurį no
rima uždrausti.

— Ateinančiais metais 
Baltijos tarpvalstybinės fut
bolo rungtynės Lietuva Lat
vija įvyks birželio 11 d. Kau
ne, o Lietuva Estija liepos 
mėn. pradžioje Taline.

— Lietuvos universitete 
šiemet yra per .3,000 studen
tų.

Įf
į Kadangi šiemet Nauj
r dienį, tad mūsą krauti 

dieną, bet buš atdara

PIRKSITE NEB
S. Milei

Per 19 meti) esame egzai 
tiksiančias netinkamų čeverj 
korporuota (pritaikyta) prie ( 

gina Jns, patari 
CORRECTIVE ARCH vyrams 1 

Jie yra Iš tikros austrai) 
Moterims, AIR-TRED ARCH v 

Bateliai minkštos kaip
Jauniems vyrams ALL LEATH1 

Valkams Good Vear-Welfe 
Nepralllskite progos ir nų 

prekes Stasio

66
69

56-

MlLOflUS S 
22



Gruodžio 30 d., 1938 m.

to, smagiau- 
i pi$ Yiias Myers

Wikantai. 
igyk bilietą, 
'Si ir pašoksi; ^e. 
35 et. Baliaus pradia 
o šokiai 8 vai. vak. 

Į kurie kalba apie 
•M metų h, v^o 
)s balių, toks pat bus 
it. Visus kviečiame 
tingiausiai atsilan- 

paremti Vyrų drau-

K. Dryža.

M i,

LANKĖSI

eatneck,l.i
ų krepšinio komanda 
aidžia su kitomis ko
mis. žaidimo reikalu 
s j vedėją A. Vaši- 
1,51 Van Nostrand

:os lietuvius tenka pa- 
iž didesnį tautinį susi- 
ią. Štai, viena draugi- 
Įsakė išrinkti savo at-
i į vadinamą Am. L. " 
resą, kurs yra tikras 
luistą padaras, nešąs
į tautai žalą. Tam „kori
ai” visai nerūpi lietuvių 
to, o tik tarnavimas 
tvos įsakymams. Toje 

draugijoje gautas nuo 
tokio Brooklyno moterų 
iteto kvietimas prisidėti 
rankdarbiais. Bet kadan- 
r šis žygis yra komunis- 
„kombinacijų” išdava, to- 
mūsų lietuviams reikėtų

ii su juo nesiskaityti Fa
linės parodos reikalu 
ms reiktų remti tik tuos 
rius, kuriuos nurodys 
w Yorke susidaręs Lietu- 
i Komitetas.

Tenka dar priminti vi
ms žinomą dalyką - 
lodžio 31 d.bus Federaci- 
maskarado balius. Bilie- 
sėkmingai platinami. Vi- 
sutiksime Naujus Metus 
rioje nuotaikoje. Bilietai 
po 40 c. Bus tiktai lietu-J 

ka muzika.

Visiems linkiu laimingų 

tujų Metų. ■
Vietinis.

iakos žydai KE
LIASI Į DIDŽ.

Kaunas. — Klaipėdoje bu
rę apie 6000 žydų. Kai pa- 
jtaraisiais laikais vokieti- 
linkai pradėjo žodžiais ir 
veiksmais grąsinti žydų 
mens ir turto saugumui, iy* 
to pradėjo likviduoti savo 
pramonės, prekybos pooi® 
ir kitokius biznius ir 
tisįUetuvą. Iki šiol j 

du trečdaliai 
jau persikėlė j 0®°^ 

i Lietuvos miestus, & J 
-trindami butų krizę. 
i rieji žydai stengias1 is 

pėdos išsikelti 
žvdustai^^* 

įss atsiliepė * 

jurijimti) ekonomu 

m *

dos 

aiWi t*“’ 

veikime.

■

n labui **'

S^sS
, Lietuvos

iek- 
[etų 
)mi-

IMPORTUOTI IR VIETINIAI

Vynai 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.

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.
Tarp So. 1st ir So. 2nd Sts.)

Tcl. EVergreen 7-3273 PRISTATOME VISUR

MASPETHO ŽINIOS

— Mokykla prasidės po 
Na,uju Metų sausio 3 d. Gruo
džio 22 d. buvo Kalėdų pro
gramėlė. Vaikučiai pagiedo
jo kalėdines giesmes, o sese
lės apdovanojo visus saldai
niais. Dabar mokyklą lanko 
130 vaikų.

— Krepšinio komanda lai
mėjo iš eilės 10 žaidimų. 
Long Island Pro lyga pra
dės žaidimus po Naujų Me
tų. Mūsiškiai priklauso ly
gai ir sausio 6 d. Klasčiaus 
salėje jau žais su lygos na
riais dėl Long Island čempi- 
jonato. Lietuviai kviečiami 
kiekvieną penktadienio va
karą į Klasčiaus salę.

— Kalėdose lietuvių baž
nyčia, gražiai papuošta, pa
maldoms buvo perpildyta 
žmonių, ypač vidurnakty. 
Bernelių mišias atlaikė kun. 
P. Lekešis, asistuojant kun. 
J. Kartavičiui, kun. A. Ta- 
moliūnui, klier. Ed. Nie- 
dzinskui. Pamokslą pasakė 
kun. J. Balkūnas.

— Atostogų parvyko klie
rikas Antanas Pažereckas iš 
Huntington seminarijos.

— Šventes Maspethe pra
leido kun. A. Tamoliūnas,
kuris netrukus vykst a į maitytė, smuiku grojo dr.

Brooklyn, N. Y.

Šią savaitę mūsų įstaigo
je lankėsi artimi Amerikos 
bičiuliai — kun. dr. J. Star
kus, Marianapolio kolegijos 
profesorius ir kun. J. Valan- 
tiejus, Waterburio klebonas.

Kun. J. Valantiejus atsi
lankymo proga užrašė Ame- 

Lietuvą savo 5 gimi- 
Kun 'kalėdinę dovaną, 
kad 'g<T^ltie!us Pareišks- 
dovana - ik artimiesiems 

\ , ^astis Amerika. X,

L Whisk»y A Blend
£ JTJUIC/mnUtllS-.

Jsi.S finch I Cijk

ĮHSHAD MO p(tw FOR SOW

Krikštatėviais 
ir Elena Matu-

3 d. parapija

Montevideo, Urugvajų (Pie- Brusokas. Choras giedojo į- 
tų Amerikoje) rūpintis lietu- vairias Kalėdų giesmes. Baž- 
vių kolonijos dvasiniais rei
kalais.

— Kūčiose kun. P. Leke- 
šis pakrikštijo Jono ir Ele
nos Martynų sūnų Joną 
Pranciškų, 
buvo Juozas 
levičiai.

— Sausio
pradeda eilę laimėjimo va
karų. Kiekvieną antradienio 
vakarą lenkų tautinėje salė
je lygiai 8 vai. per sausio, 
vasario ir kovo mėnesius vi
si kviečiami atsilankyti. 
Įžanga tik 35 centai 35 žai
dimams.

— Šv. Vincento Pauliečio 
metinis susirinkimas įvyks 
sausio. 4 d. par. salėje.

— Šv. Vardo metinis susi
rinkimas bus sausio 5 d. par. 
salėje. Metinis balius bus 
sausio 8 d. Vyrai ir vaikinai 
priims Komuniją savo meti
nėj šventėj — šv. Vardo sek
madienį, sausio 8 d.

— Maspetho jaunimas 
kviečia Brooklyno ir Great 
Necko jaunimą į Vyčių 110 
kp. Monte Karlo vakarą sau
sio 7 d. par. salėje.

— Kalėdoms bažnyčioje 
solo giedojo Marijona že-

i

!

D. DOMBROWSKI’S
. VYNO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖ
Sveikina Naujų Metų proga savo draugus ir kli- 
jentus Maspethe.

Mūsų krautuvėje randasi didelis pasirinkimas vy
nų ir likerių šventėms labai prieinamomis kainomis. 
Mūsų prekės yra aukštos rūšies, kurias galite pirk
ti su pasitikėjimu

65-05 Grand Ave., Maspeth, 
kampas Flushing Avenue
Tel. HAvemeyer 8-0660

šiemet Nauji Alėtai išpuola sekma-Kadangi
dienj, tad mūsų krautuvė bus uždaryta visą 
dieną, bet buŠ atdara pirmadieni.

PARK& TILFORD 

\ Kentucky breū , 
^SMAIGUI WHISKEY)

PIRKSITE NEBRANGIOMIS KAINOMIS
S. Milčiaus Krautuvėse

esame egzaminavę tūkstančius nesmagių kojų... 
čeverykų. Viskas, ką mes išmokome yra in

korporuota (pritaikyta) prie CORRECTIVE ARCH. Jei Jūsų kojos var- 
patariame Jums pabandyti porą

CORRECTIVE ARCH vyrams už $6.75.
Jie yra iš tikros australiškos kangaroo skūros.

Moterims, AIR-TRED ARCH už $5.00 iki $6.50.
Bateliai minkštos kaip zumčlus-kld skūros.

Jauniems vyrams ALL LEATHER SHOES $2.95.
Vaikams Good Year-Welts Sizes 1 to 6 porai $2.45.
Nepraleiskite progos ilr nepirkite kitur nepaslteiravę apie šias 

prekes Stasio Milčiaus krautuvėse:

Per 19 metų 
tūkstančius netinkamų

gina Jus,

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

(bet. Roebling & Driggs Av.)

66-31 Grand Ave., Maspeth, N.

69-21 Grand Ave., Maspeth, N.
rSUNDIALl 
[shoes J

NAUJŲ METŲ R AI HI r “TTk 
Sutiktuvių DALIUJ Gruodžio-Dec

RENGIA

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

Visas pelnas skiriamas 
labdarybei

Įžanga $3.50
Pradžia 8 vai. vak.

nyčia lauke iliuminuota di
dele žvaigžde ir eglaitėmis.

— Naujus Metus sutikti 
ruošiasi Piliečių klubas savo 
patalpose.

Per Kalėdų šventesV 
V. nelaiminguose atsitiki 
muose žuvo apie 400 žmo
nių. Automobilių nelaimėse 
užmušta 295 žmonės.

Prezidentas Rooseveltas 
reikalus naujai susirinkusio 
Kongreso 10,000 orlaivių ir 
2 po 45,000 tonų šarvuotlai
vių.

Kalėdų diedukas
Gruodžio 22 d. Kalėdų 

diedukas apdovanojo para
pijos vaikučius, kurie moko
si lietuvių kalbos mokykloje. 
Vaikai ir tėveliai džiaugiasi 
ir dėkoja kunigams už jų 
pastangas ir dovanėles. La
bai dėkojam seselėms pran
ciškonėms už jų pasiaukoji
mą. Kiekvienas lietuvis tu
rėtų leisti savo vaikelius į 
par. mokyklą, kuri duoda 
jaunai sielai daug peno, kuri 
moko, kaip mylėti Dievą, do
rą ir savo tautą. Turėdami 
savo parapijoje darbščias se
seles, galime tik pasidžiaug
ti ir tikėtis, kad mūsų jauni
mas išaugs gerais lietuvių 
tautos mylėtojais.

Sąjungietėms
Sausio 4 d., trečiadienį, 8 

vai., par. salėje įvyksta 30 
kuopos metinis susirinki
mas, į kurį visos kviečiamos 
atsilankyti ir naujų narių 
atsivesti. Bus aptarti svar
būs reikalai ir valdyba per
renkama. O. P.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Newarke, užsidegus Kalė
dų rytą vienam namui, su
degė 4 žmonės. Sako, kad to 
viso kaltė — gėrimas.

New Yorko miestas įsitai
sė ledlaužį ir laukia žiemos, 
kad upėje būtų galima jį iš
mėginti.

Mrs. G. Elton, parsinešusi 
valgomų daiktų Kalėdoms, 
rado prie jų ir piniginę su 
395 dol. Ji tuojau sugrąžino 
krautuvninkui, kuris jau 
ieškojo jų savininkei. Mrs. 
Elton už sugrąžinimą buvo 
pakviesta vieno Sea Cliff 
turtuolio namuose pietauti.

f Į Baigiama statyti nauja, 
1 moderninė požeminių gele- 
!, žinkelių stotis prie Pasauli- 
į nės parodos lauko. Stotis ir 
Į dalis geležinkelio kaštavo 
Į apie 3 mil. dol.

Baigiama statyti nauja,

11 Kažkokia J. Farkas šau- 
į kėši policijos suieškoti čigo- 
į1 nės, kuri jos seserį apgavo, 
1 išviliojusi 3,500 dol. ir pasi- 
1 šalinusi.

IŠNUOMOJAMI
•, 5 kambariai. Yra gražus 
j dinning room. Visi kamba- 
Į riai šviesūs. Susisiekimas 
J patogus. Renda (nuoma) ne- 
I brangi.

Clermont Av., Maspeth, N. Y. [ 1375 Hart Street,
Į; Ridgewood, N. Y.

tas lenkų politikos į gerąją|nykimo, jeigu jis bus nuolat, — Visuomeninio Darbo 
----  prižiūrimas ir tvarkomas Vadyba davė 6000 litų para- 

patyrusios mokslinės įstai- mą Lietuvos Žurnalistų Są- 
gos. Gal iš čia ir kilo žinia jungos kultūriniams reika- 
apie naujos mokslinio pobū
džio draugijos steigimą arba 
Lietuvių Mokslo Draugijos 
pertvarkymą.

Vilniuje sklindą gandai, 
kad naują Lietuvių Mokslo 

v Draugijos vadovybę turėsią 
gijos turtas tebėra užam sudaryti keli lenkai moksli- 
spauduotas. Kartkartėmis ^£ai ir senoji Lietuvių 
apsilanko kai kurie, lenkų Draugijos valdyba,
mokslininkai, ir jiems lei- nįaiįs g|toių perbusiąs Vil- 

> Batoro versitetas.
Atrodo, kadx , . . . \kai pasiruošę atgaivint 

vių Mokslo Draugiją, 
tai pritraukti lietuvius 
tos draugijos turto tvarky
mo ir didinimo. Kitaip 
kant, lenkai tiktai nori 
tuvių Mokslo Draugijos 
to nusavinimo formą 
švelninti.

pusę pakrypimas Vilnijos 
lietuvių atžvilgiu.
gyniau dabar aiškėja, kad 
tina l1? tikrovė nepatvir- 
jienos. Till Paskelbtos nau- 
kslo DraugilLietuvi^ Mo; 
dar nieko nežiri<^av^n^n^a^ 
kokius draugijos aPle 
pertvarkymus. Iki šiol’talų

lams.
— Klaipėdos lietuvių gie

dotojų draugija iškilmingai 
paminėjo savo 15 metų su
kaktį.

Automobilių šoferių CIO 
unija New Yorke yra nuta
rusi pradėti streiką Naujų 
Metų dieną, 5 vai. popiet.

East New Yorko piliečiai 
reikalauja, kad Fulton gat
vėje būtų panaikinti tram
vajai ir jų vietoj vartojami 
autobusai, pradedant Alaba
ma Ave. iki Crescent St.

Daktarė K. B. Blodgett iš 
Schenectady, N. Y., išrado 
tam tikrą skystimą, kuriuo 
paprastą stiklą aptepus, 
stiklas pasidaro visai nema
tomas. Jauti, kad stiklą ran
koje laikai, bet jis matomas 
tik iš briaunų.

džiama draugijos mokslinę 
medžiagą apžiūrinėti.

Neseniai lenkų valdžios 
paskirtas kuratorius advo
katas Vilanovskis buvo su
kvietęs lenkų ir lietuvių mo
kslo žmonių 
draugijos 
klausimu, 
žinta, kad 
galįs būti

pasitarimą 
turto apsaugos 
Ten buvę pripa- 
draugijos turtas 
apsaugotas nuo

j.

Batoro uni-

nėra 
ietu- 

ik-

sa-
Lie- 
tur- 
su-

— Kaune gyvenantieji 
klaipėdiečiai lietuviai valdi
ninkai, studentai ir kiti stei- 
ga klaipėdiečių draugiją.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

Grand St. Brooklyn, N.Y.

LIETUVIŲ MOKSLO 
DRAUGIJOS VILNIUJE 

LIKIMAS

Kaunas. — Neseniai val
diška lenkų telegramų agen
tūra „Pat” buvo paskelbusi, 
kad lenkų valdžia davusi lei
dimą toliau veikti Vilniuje 
Lietuvių Mokslo Draugijai. 
Tačiau draugija turėsianti 
persitvarkyti, pasirinkti 
naują pavadinimą. Tokiai 
mokslinio pobūdžio draugi
jai būsiąs perduotas Lietu
vių Mokslo Draugijos turtas 
— archyvas, knygynas, et
nografiniai rinkiniai ir kita. 
Šitai žiniai buvo patikėta ir 
net buvo pareikšta pasiten
kinimo, nes čia buvo įžiūrė-

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO. 
Kralikauskas — Savininkas

Gamintojas Geriausios Rūšies 
Nesvalglnančlų Gėrimų 

Pamėginkit mūsų speciali} Drlnk- 
. Mixer TOM COLINS

Taipgi parduoda lietuviško bra
voro alų iš New Britain

CREMO „CONNECTICUT BEST” 
J

■krautuvėms, vestuvėms ir t.t, 
Reikalaukite 

Sodės

Pristato pareikalavus: galiūnams, J 
’--- x---— -estuvėms Ir t.t. «

visur to vardo U 
Ir Alaus 1

91-93 Warwick St., Newark, N. J. į-

j SMART SHOES
Į ČEVERYKAI VISAI ŠEIMAI 

ŽEMOMIS KAINOMISI 
Dr. Posner’s Ir

Į Douglas vyrams ir
• moterims aukštos
Į rūšies čeverykai 

nupigintomis IĮ
I kainomis ’ ===/ 

329 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS-AMERIKOS IMPORTO
IR EKSPORTO BENDROVĖ

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

Užsakymai priimami nemažesniems kiekiams 
kaip 5 dėžės.

LITHUANIAN-AMERICAN
IMPORT & EXPORT CORPORATION

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

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

Papuoškite savo namus 
naujais „Dienet Setais”.

Paimame senus rakandus 
ir juos perdirbę padarome! 
kaip naujus. Prašome užeiti' 
pasikalbėti ir pamatyti mū-:; 
su rakandus.

ANT. PETRAITIS
Biznio Vedėjas

409 Grand Street. Brooklyn, N. Y.
EVergreen 7-8451

HAVEMEYER 8-O259
"RALPH KRUCHFOTOGRAFAS• • •. •. ••u f ■; - f ' •

65-23 G RAN D-AVENUE
.MASPETH, ,

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.

Tel. EVergreen 7-2228

Tol. EVergreen 7-4335 j

STEPHEN AROMISKIS | 
(ARMAKAUSKAS)

į Graborius - Balzamuoto jas
į MODERNIŠKA KOPLYČIA =

423 Metropolitan Avė.. ;
; , Brooklyn. N. Y.

Telefonas: STagg 2-44°9

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamuotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčia) 

Duodu automobilius vestu včms. 

krikštynoms lr# visokiems 

pasivažinėjimams.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

1______________ .____________

Phone STagg 2-0783 I

Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

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

tvarkymu pametnytas numerla 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,

NAUJIEMS METAMS SPECIALIAI
1 kvorta Degtinės .................  $1.39
3 kvortos Degtinės ............................ 3.88
1 didelė bonka Cherry Liquor

Wisniak rūšies 
ir daugelis kitų.

------ —-
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Gruodžio 30 d., 1938 m.

Svarbus Jaunimo Judėjimas krepšinio žaidimus, kurie į-1
VVkfl kipkvipna troniarlinni .3

Jau kelintas mėnuo Ap- Kiekvieną antradienį drau- 
reiškimo parapijoje vyksta gija turi savo socialines pra- 
didelis jaunimo judėjimas, mogas, kuriose visą valandą 
kuris veržiasi naujomis for- ar daugiau būna atitinkama 
momis ir drąsiais užsimoji- programa, susidedanti iš 
mais. Nuo praėjusio rudens | kalbų, dainų, žaidimų, o po 
pradžios parapijos jaunimo.to būna pasilinksminimas, 
organizuotos grupės sutelk- Draugija jau turėjo du

Kiekvieną antradienį drau-

tos į vieną kūną, kurs pava
dintas Katalikų Jaunimo 
Draugija (CYA). Draugijos 

. vadovybėje yra po 4 atsto
vus nuo kiekvienos jaunimo 
draugijos (vyčių, choro, so- 
daliečių ir šv. Vardo jaunų
jų skyriaus), o visam judėji
mui vadovauja vikarai kun. 
Vincas Masiulis ir kun. Bru
no Kruzas, kuriems klebonas 
kun. Pakalnis visiškai pati
kėjo jaunimo vadovavimą.

Kol kas šio naujo organi
zacinio kūno veikla pasireiš
kia tik savo parapijos ribo
se, bet jau susilaukė didelio 
susidomėjimo ir kitur. Visas 
parapijos jaunimas traukia
mas į atitinkamą darbą, 
kiekvienam jaunuoliui su
randant tokią sritį, kuri jam i 
mėgiamiausia. T ---------- -

savo 
■ didžiulius viešus pasirody- 
1 mus — Padėkos Dienos ir 

Kalėdų šokius.
Abi pramogos puikiai pa

sisekė, bet ypatingai pažy
mėtina Kalėdų dieną suruoš
ta pramoga. Atsilankė per 
500 gražaus jaunimo, kurs 
turėjo retai pasitaikančią 
progą praleisti laiką taip 
jaukioje nuotaikoje, kuri bu
vo tą vakarą. Dvasios vadų 
rūpesčiu abi par. salės buvo 
atitinkamai išpuoštos, o di
džiosios salės viduryje į- 
rengta didelė eglaitė su pa
traukliais papuošalais. Šo
kiams grojo jaunimo mėgia4 
mas Jono Navicko orkestr^ 1

Sio jaunimo vadų 
kimu, dabartiniu nvf , . 
mi dideli bands* --

vyks kiekvieną trečiadienį, 
pradedant sausio 4 d. Mc- 
Caddin Hall, Berry St., tarp 
So. 2nd ir So. 3rd St., Brook
lyne. Sausio 4 d., pirmą va
karą, mūsų jaunuolių ko
manda susirems su vietos 
kitataučių Sheridans klubo 
komanda. Be krepšinio bus 
dar šokiai.

Lietuvių jaunimas ypatin
gai kviečiamas atsilankyti į 
tuos vakarus, ir priduoti drą
sos mūsų jaunuoliams uo
liau dirbti.

Krepšinio pramogos įvyks 
McCaddin salėje 
trečiadienį, 7:30 
pradedant sausio

kiekvieną 
vai. vak., 
4 d. A

Sodaliečių susirinkau  ją 
vyko gruodžio 5^m Agn 
valdybą ^r^vicepirm. A 
Vasauskaitzrot ra§į. Elzb. 
Le^ei^iskaitė, ižd. EI. Pau-

APYLINKĖS SEIMELIS

ETUVOS MOKYKLA” j ję Pittsburgh© universiteto
PITTSBURGO 

UNIVERSITETUI

Kaunas. — Skulptorius 
Petras Rimša vyksta į Itali
ją, kur numato atliedinti iš 
bronzos savo paskutiniuo
sius kūrinius, kuriuos parsi
vežė iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių. Skulptorius į Ita
liją vežasi ir „Lietuvos mo
kyklos” 
taip pat 
bronzos, 
atliedinta
la” bus pervežta į Kanadą, o 
iš ten į Jungtines Amerikos | 
Valstybes. „Lietuvos m°ky-tras Ant. Merkys pakviestas 
klą” yra nupirkę amerikie- į Varšuvą. Varšuvos burmis- 
čiai lietuviai ir ją padovano-įtras vasarą lankėsi Kaune,

originalą, kuris 
bus atliedintas iš 
1939 m. pradžioje 
„Lietuvos mokyk-

lietuvių kambariui.

— Lietuvoje cukraus su
vartojimas šiemet padidėjo 
22 nuošimčių. Dėl menkes
nio runkelių derliaus šiemet 
bus pagaminta mažiau cuk
raus ir jo neužteks padidė
jusiam suvartojimui paten
kinti.

— Jonavoje sudegė filmą, 
kuri buvo atsiųsta iš Pales
tinos ir vaizdavo žydų gyve
nimą Palestinoje. Filmą kaš
tavusi apie 6,000 litų, o buvo 
apdrausta 2,000 litų.

Į
| — Kauno miesto burmis-

nun jauiiini uiucii uanv’>• lipfn-rvii’t 
mėgiamiausia. Lavinimosi, i tiksliausiai sjZ*1^1 ,v. .
auklėjimosi, dvasinio tobuli- katalikųį^“^ katei! 

mmosi darbas atliekamas lietuvišku. Pradėto 
per įvairias komisijas, į ku- įrbo 

• - . . Į r

išlaikant jį katali-

Apylinkės Katalikų Sei
melis šaukiamas sausio 29 
d., 2 vai. popiet, Angelų Ka
ralienės par. salėje, Brook- 
lyne. Seimelio programa bus 
paskelbta vėliau.

Visos katalikų draugijos 
prašomos išrinkti savo at-

per įvairias komisijas, į ku- ^.rbo pradžia sėkminga, 
rias skiriami visi draugiju Nuoširdžiai linkime ištver- 
nariai ir neorganizuoti Jau" mes didžiuose užsimojimuo- 
nuoliai. se!

Šį sekmadienį, sausio 1 
d., per 8 vai. mišias šv. Var
do dr-jos nariai eis bendrai 
prie Komunijos. Mišių metu 
bus iškilmingas visų vyrų 
priėmimas į šv. Vardo drau
giją. Tuojau po mišių drau
gija bus nufotografuota ir 
paveikslas bus atspausdin
tas jubiliejinėje knygoje.

Kviečiame visus vyrus su
sipažinti su draugija, ateiti 
į draugijos susirinkimą, ku
ris įvyks šeštadienį, sausio 
7 d., tuojau po novenos pa
maldų.

Sodaliečių veikla
Neseniai sodalietės susi

laukė naujų narių; jomis y- 
ra J. Šertvietytė, M. Zebu- 
daitė, J. Paulinaitė, Ed. ir 
Iz. Lagauskaitės, O. Pusni- 
kaitė.

Gruodžio 18 d. sodalietės, 
po Komunijos, turėjo ben
drus pusryčius Schraffts

ką tik sugrįžo iš ligoninės; 
linkime jai visiškai išsveikti. 
Ligoniams lankyti komiteto 
pirm-ke išrinkta N. Rimkū- 
naitė.

Sodaliečių sekantis sekma
dienis bus sausio 15 d., o su
sirinkimas — sausio 16 d.

EI.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Bernelių mišios vidurnak
ty buvo labai iškilmingos. 
Choras gražiai pasirodė. 
Smuikais grojo Avižonis, 
Ad. Jezavitas ir K. Begans- 
kas. Bažnyčia buvo pilnutė
lė žmonių; matėsi daug ne
matytų veidų.

Dievo Motinos garbei am
žinoji novena būna kiekvie
ną pirmadienį; lietuviškai 
7:30 vai. 
8:15 vai.

vak., angliškai — 
vak.

Tuojau po Kalėdų mūsų
valgykloje. Kalbas pasakė parapijos jaunuoliai subruz- 
kun. B. Kruzas ir garbės do vestis, štai, Stasys Trem- 
viešnia, Miss Shannon, soda- binskas veda Skolastiką De- 
liečių tarybos narė. 'riūtę. Jų šliubas bus šešta-

Gr. 19 d. įvyko susirinki- dienį 4 vai. po pietų. Alber- 
mas, kuriam vadovavo sekr. tas Menderis veda Eugeniją 
J. Jakaitytė. Nutarta leisti Niauronytę, Pranas Carey 
savo laikraštėlį, kurio pirmą — Margaritą Buivydaitę. 
numerį paruoš M. Juškaitė --------
ir M. Delinskaitė. Praleidę šventes, mūsų

Sodalietė Pr. Vaičiūnaitė parapijos jaunuoliai pradės

ivičiūtė. Į Federaciją at
stovėmis E. Tamašauskaitė 
ir A. Vasauskaitė; tvarkda- 
rėmis — O. Pranytė ir Ona 
Visgirdaitė, kor. Ag. Vasau
skaitė.

Naujai valdybai linkime
sėkmingų metų. Sodalietės j stovus ir iš anksto ruoštis, 
dėkoja sesutėms pranciško
nėms už lankymą mūsų su
sirinkimų.

Sodalietės smarkiai dirba 
savo sniego baliui, kuris į- 
vyko sausio 14 d., par. salė
je, 8 vai. vak. Visi kviečiami 
ir laukiami. A. V.

K. Hoffmanas, Lietuvos Dai
nos ansamblis (vad. V. Tam- 
kiūtei). Pildomi lietuvių ir 
kitataučių kompozitorių kū
riniai.

Kviečiam atsilankyti gruo
džio 30 d. ir praleisti kelias 
valandas su mumis. Bilietas 
tik 50c. Po programos bus 
galima pasišokti.

IŠVYKSTA Į URAGVAJŲ

Gruodžio 31 d. į Pietų A- 
meriką išvyksta kun. Ant. 
Tamaliūnas, katalikiškų lai
kraščių bendradarbis, žino
mas Sąmatos slapyvardžiu. 
Jis apsigyvens Uragvajuje, 
kur rūpinsis lietuvių koloni
jos dvasiniais reikalais?X 

___________ o \

Agota Adomąįtįener 77 
metų, gyv. 586 Ridgewood 
Ave., mirė gruodžio 26 d. 
Palaidota gruodžio 28 d. iš 
Apreiškimo par. bažnyčios 
Kalvarijos kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rū
pinosi graborius S. Aromis- 
kis.

Juozas Katkevičius, 68 m., 
gyv. 109-47 — 115th St., 
Richmond Hill, mirė gruo
džio 20 d. Palaidotas gruo
džio 24 d. iš Apreiškimo 
bažnyčios į šv. Trejybės ka
pus.

Laidotuvėms ' patarnavo 
graborius J. Garšva.

RADIJO PROGRAMOS
APIEs EMIGRANTUS

kad Seimelis praeiti] geriau
siu

kininkė Marg. Digriūtė, pia-
pasisekimu.
Feder. Apskr. Valdyba. NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

NEW YORK CITY

Aušros Vartų par. bažny
čioje Bernelių mišias laikė 
kun. Lamb, asistuojant kun. 
Keidošiui ir kun. Migork. 
Bažnyčia buvo pilna. Suolai 
perpildyti vien tik lietuviais. 
Pamokslas buvo angliškai, o 
Evangeliją lietuviškai per
skaitė kun. Keidošius.

Per mišias giliu susikaupi
mu ir atvira širdimi meldė
mės, prašydami Užgimusio 
Kūdikėlio, kad sulauktumėm 
galimumo turėti lietuvį 
boną.

Kalėdų antrą dieną 9 
kun. Keidošius atlaikė
šias už" parapijiečius, o po 
pamaldų pakvietė choristus 
vaišių. Choristai padainavo 
gražių dainų. Vargšas.

Piliečių klubas rengia 
Naujų Metų sutiktuvių va
karienę ir šokius savo salė
je, 280 Union Avė., Brookly
ne, gruodžio 31 d., 7 vai. va
kare. Bus ir koncertinė pro
grama. Bilieto kaina $1.50 
asmeniui, tik į šokius 25 c.

L. A. P. Klubas.

kle-

vai. 
mi-

METINIS BALIUS

Šv. Jurgio draugija rengia 
savo metinį balių vasario 18 
d. Grand Paradise salėje, 
Brooklyne. Draugiškai pra
šom visų tą dieną neturėti 
savo pramogų tą dieną.

Komitetas.

KALĖDŲ MUZIKOS
VAKARAS

--------------------

į Tel. STagg 2-7177

BROOKLYN!) LIETUVIAI GYDYTOJAI

| DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-8222

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

4302 FLATLANDS AVENUE

VALANDOS: 
1—3 P. P. 
6—8 vak. 
Ir pagal sutarti 
Tel.: NAvarre 8-1919

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS: 
0—12 ryte 
1— 8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-6868

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) • 
ADVOKATAS

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

— Gruodžio 12 — 15 d. 
Kaune įvyko Katalikų Veiki
mo Centro suvažiavimas.

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

Kaip antai:
Tarsal Tred moterims, Massaglc 
vyrams, Dr. Posner’s ir Sundial 
čeverykus vaikams.
Garantuota žemiausios kainos vi
same mieste.

328 Grand Street
Grand Paradise Namas

Brooklyn.

0

————————————*
BROOKLYN 

CENTRAL PALACE, 
Inc.

I. Miller, Sav. 
baliams, banke- j

I

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHAUNS

(BRONIUS SALINSKA8) 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

(Prie FOREST PARKWAY)

Tel. EVergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Ine.

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

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

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

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

I
Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS .
GERIAUSIOS RŪŠIESLengvi nžkandėlal, kava, arbata, Hot Chocolate Į

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

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

LINKĖDAMI ARBA LAUKDAMI,

Lietuviško Monopolio

Republic Liquor Store
X. STRUMSKIS, Sav.

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

Vidaus reikalų departa
mentas drauge su Columbia 
Broadcasting bendrove yra 
paruošęs visą eilę radijo 
programų apie emigrantus 
šioje šalyje, jų nuopelnus 
valstybei ir t.t. Programos 
jau pradėtos. Lietuviams pa
skirta kovo 19 d. Toje pat 
programoje bus nurodoma, 
ką šioje šalyje nuveikė veng
rai, rumunai, portugalai, 
meksikiečiai, latviai ir suo
miai.

Kitos programos bus to
kia tvarka: sausio 9 d. — 
Airiai; sausio 15 d. — Vo
kiečiai, sausio 22 d. — Skan
dinavai; vasario 5 d. — žy
dai; vasario 12 ir 19 d.d. — 
Slavai; vasario 26 d. — Ja
ponai ir Kinai; kovo 5 d. — 
Italai.

Šių programų užbaiga bus 
gegužės 7 d. Įžymūs ameri
kiečiai pasakys kalbas, pa- 
reikšdami savo išvadas.

Lietuvių Muzikos meni
niu dr-ja rengia savo pirmą 
muzikos vakarą Susivieniji
mo salėje, 197 Grand St. 
Programoje dalyvaus smui- 
nistė Milda žudžiūtė, dain.

Salė
tams, vestuvėms ir ki

tokiems tikslams.

16-18 Manhattan Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

EVergreen 4-6696

Įsteigta 1892 Tel. STagg 2-2173

Robert Lipton
LAIKRODININKAS

701 Grand St. Arti Graham Ave. Brooklyn 
MOKYKLOS UŽBAIGTUVĖMS DOVANOS 

$3.50 
2.25 
1.50 
1.50

Mokyklos užbaigos aukso žiedai..............  nuo
Rankiniai laikrodėliai (Wrist watches) .... nuo 
Kryželiai ir užraktėliai su retežėliais.......nuo
Waterman plunksna ir paišelio setas.......nuo

Maži rankpinigiai užtikrins jums bent kurį 
daiktelį iki pareikalavimo.

Paminėkite apie šį skelbimą ir gausite nuolaidą 
ATDARA VAKARAIS Ekspertiškas laikrodėlių 

taisymas

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER AND EMBALMER

REAL ESTATE — GENERAL INSURANCE

Maspeth, N. Y.54-41—72nd Street,

Tel.: EVergreen 7-1645 Lie, No. L886

PIRKITE SAVO LIKERĮ ŠVENTĖMS

SU PASITIKĖJIMU

MANHATTAN LIQUOR KRAUTUVĖJE

264 Grand St., Kampas Roebling St.

didžiausioje, geriausioje, žemiausių kai
nų ir labiausiai pasitikimoje regtinės 

krautuvėje, Brooklyne.

Degtinė yra dovana, kuri tikrai 
patenkins, jei pirksite

t
b

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

Z '


