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ŠTAI KAIP |Į
Liet Vyčių seimas. 
Konstitucijos šventė. 
Bijo teisingumo.
Brazilai nutautins... -

Rugpiūčio 8, 9 ir 10 d.d. 
New Yorko apylinkėje, Har- 
risone, N. J., įvyks Lietuvos 
Vyčių jau 27 metinis seimas. 
Praeityje ši organizacija at
liko nepaprastai daug ir di
delės svarbos darbų. Vyčiai 
jungė jaunuomenę aukš
tiems idealams: dirbti Die
vui ir Tėvynei. Anais laikais 
ją sudarė daugiausia Lietu
voje gimęs jaunimas, tad 
suprantama, kad visa veikla

IAI GYDpJoin I

VALANDOg. 1

8-10 ryto I
1—2 P. p. 
6—8 vak. I

šventadieniais Rattvs, 
TeL EVerpten 8-Vtyj

VALANDOS: 
1—2 P- p. 
6-8 vak.

& Pagal Butertl 
CeL NAvarre 8-1SU

VALANDOS: 
9—12 ryte i
1—8 vak.

enktadlenlals |
el. Evergreen

daugiausia buvo nukreipta į 
Lietuvą.

Šiandie vyčių kitoks vei
das. Jų organizaciją išimti
nai sudaro jau šios šalies
padangėje išaugęs ir išauk
lėtas jaunimas, kurio siekiai 

, ir dvasia skirtingo pobū
džio. Organizacija dabar 
mažesnė, nei prieš 20 metų, 
bet vistiek turime džiaugtis, 
kad ji gyvuoja, kad ji turi 
savo dalinius įvairiose lietu
vių apgyventose vietose, kad 
leidžia savo laikraštį, kad 
ugdo jaunuomenėje meilę
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Dievui, gyvenamai šaliai ir 
lietuvių tautai.

AMERIKOS LIETUVIŲ KATALI
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'ja toj pačioj vietoj B| 
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itnavlmul ir priimt

Kauderer
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Brooklyn, N.!,[ 
!343 I

Sveikindami vyčių seimą, 
linkime jo atstovams sėk
mingai paieškoti naujesnių 
priemonių surikiuoti kuo di
džiausią skaičių amerikiečių 
lietuvių jaunuomenės po sa
vo vėliava. Vyčiams neturi 
būti jokių kliūčių, siekiant 
savo idealų vykdymo.

Y, Ine,

SVEIKATA
d Jie valgo tikrą 
islą lletnvlSą dilią 
dems pokyliam 
rus.

Brooklyi,!,,!

CIUS s
Chocolate 
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»S. ALUS Iš gertai
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Brooklyn, N. I

įsite pilnai pa-

)BE” avalynę ir 
visokios rūšies ir 
HŲ, RUBBERS, 
ir moterims šil-

SHOPS, k 
)riggs Avė. ir 
loklyn, N. Y. 
Maspeth, N. Y. 
aspeth, N. Y. . 
aspeth, N. Y. '

Rugpiūčio 1 d. sukako 19 
metų, kai Lietuvos Steigia
masis Seimas, visos tautos 
išrinktas, priėmė Konstituci
ją, aukščiausią valstybės 
tvarkymo įstatymą. Per ke
letą metų rugpiūčio 1 d. mi
nėta kaip valstybės šventė, 
kurioje buvo prisimenama 
apie tautos teises ir parei
gas. Vėliau, kai konstitucija 
pakeista nekonstituciniu bū
du, ši šventė panaikinta, ta
čiau vis dėlto ji neužmiršta. 
Tautos kultūringumas rei
kalavo neužmiršti to, kas 
tautai primena kūrybingą 
laikotarpį, ryžtingus darbus.

St. Seimo priimtos konsti
tucijos daugumas dėsnių iš
tisai nurašyti į dabar vei
kiančią konstituciją, kas liu
dija, kad ji buvo kruopščiai 
ir ateities laikams parašyta. 
Jos pagrindinis dėsnis, kad 
valstybės valios vyriausiu 
reiškėju yra pati tauta, šian
die Lietuvoje, susidarius vie
ningo darbo vyriausybei, vėl 
įgauna gyvos prasmės. Kon
stitucijos užtikrinta visų pi
liečių lygybė prieš įstatymus 
jau tampa ne tik raide raš
te, bet ir gaja dvasia gyve
nime.

Įsileidžia tik darbininkus
Meksikos vyriausybė suti

ko įsileisti 50,000 Ispanijos 
pabėgėlių, bet tik tokius as
menis, kurių rankos paro- . 
dys, kad jie yra dirbę sunkų 
rankų darbą. Bus įsileidžia
mi tik ūkininkai, žvejai ir 
šiaip darbininkai. Iš Pran
cūzijos išplaukusio laivo 
daugelis ispanų nebus įleisti 
į Meksiką, kaip nebuvę 
„juodadarbiais”.
Prieš nepiliečius

Kongreso atstovų rūmuo
se priimtas naujas įstatymo 
siūlymas, nukreiptas prieš 
nepiliečius. Siūlymas priim
tas 273 balsais prieš 48. Šis 
siūlymas numato ištremti 
tuos nepiliečius, kurie skelbs 
revoliucinę propagandą esa
mai valstybės santvarkai 
nugriauti, kurie priklausys 
jėgą pripažįstančiose orga
nizacijose ir 1.1. Tai jau 
penktas siūlymas, praėjęs 
atstovų rūmuose, nukreiptas 
prieš svetimšalius. Kad šie 
siūlymai taptų įstatymais, 
jie turės būti priimti sena
to.
650,000 išgelbėtų?

Senatas priėmė įstatymo 
pakeitimą, kurs sulaikys 
nuo atleidimo 650,000 darbi
ninkų, dirbančių prie WPA. 
Šie 650,000 darbininkų, iš
buvusių prie WPA 18 mėne
sių, turėjo būti atleisti nuo 
rugsėjo 1 d. Dabar laukia
ma, kad senato nutarimą 
priimtų ir atstovų rūmai. 
Deja, rugp. 1 d...atstovų rū
mai atmetė prezidento darbų 
finansavimo programą.
Sumažino siūlymą

Kongreso nariai paskuti
nėmis dienomis labai nepa
lankūs vyriausybės siūly
mams. Atstovų rūmų bankų 
ir pinigų komisija 14 balsų 
prieš 10 nutarė nubraukti 
850 milijonų dolerių iš vy
riausybės pasiūlyto steigti 
darbams finansuoti paskolą 
fondo. Keliams tiesti vietoj 
750 mil. dol. siūloma -500 
mil., geležinkeliams — 250 
mil. vietoj 500 mil., kaimų 
elektrifikacijai — 350 mil. 
vietoj 500 mil. ir ūkininkų 
namų statybai — 400 mil. 
vietoj 600 mil. dolerių.

nebūtų pažeidžiamas ir tei
singumas.

ERCOATS

ižiagų, vėlinn- 
omis kainomis, 
iaga bus daug

LINOS:
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Visi girdėjome, kad Lietu
voje, lygybės ir vienybės 
vardan, paleista pageidavi
mo šūkių uždaryti tautinin
kų sąjunga arba leisti veik
ti uždarytoms krikščionių 
demokratų, valstiečių liaudi
ninkų ir socialdemokratų 
grupėms. Dėl šių pageidavi
mų didelio nepasitenkinimo 
reiškia vis dar valstybės iž
do pinigais išlaikomas „Lie
tuvos Aidas”, kurs šiomis 
dienomis taip parašė: „Rei
kalavimai naikinti prieš val
stybę neveikiančias organi
zacijas nėra kūrybinis pasi
reiškimas”.

Bet kur buvo „Lietuvos 
Aidas”, kai buv. vyriausybės 
uždarinėjo katalikų, liaudi
ninkų organizacijas, kurios 
niekada neveikė prieš vals
tybę? Tada „L. A.” kaip tik 
džiaugėsi, kad naikinamos 
neplaukiančios vergiškumo 
kryptimi organizacijos.

Mūsų nuoširdus linkėji
mas, kad Lietuvoje nebūtų 

- jokių politinių sąskaitų su
vedinėjimų, bet, tačiau, kad

Brazilijos vyriausybė nu
tarė imtis griežtų priemonių 
visiems savo gyventojams 
subrazilinti. Uždrausta viso
se kitataučių mokyklose 
vartoti dėstomąją kalbą ki
tokią, kaip portugalų. Laik
raščiai turės būti spausdina
mi ir portugališkai šalia 
svetimos kalbos. Vyriausy
bei ateiną į talką ir kai ku
rie vyskupai. Kai kur vysku
pai įsakę vaikus mokyti ti
kybos tik portugališkai.

Vokiečiai ir italai, reikš
dami protestą, uždarė savo 
mokyklas. Nežinia, koks li
kimas laukia lietuvių moky
klėlių. Bet atrodo, kad Bra
zilijos griežta kova prieš ki
tataučių gyventojų gimtą 
kalbą vargu ar duos vyriau
sybei pageidaujamų vaisių. 
Mat, uždraustas dalykas su
silaukia daugiau įvertinimo.

Įdomu, kaip laikysis Bra
zilijos lenkai. Visi žinome, 
kad lenkai bene labiausiai 
nenutautinami. Štai, šioje 
šalyje lenkų parapijų moky
klose vaikai mokomi tikybos 
tik lenkų kalboje; per jauni
mo pamaldas evangelija 
skaitoma tik lenkiškai.

Darbo bylos
Tautinė Darbo Taryba nuo 1 

1935 m. rudens iki šiol 
sprendė 22,466 bylos, kurios 
palietė 5,123,000 darbininkų. 
53 procentų bylų užbaigta 
abipuse (darbininkų ir darb
davių) taika. Dalis bylų iš
traukta skundėjų prašymu. 
Tarybai tarpininkaujant iš
vengta kelių šimtų streikų. 
Jaunuoliai — gaisro aukos

Ne vados miško gaisre žu
vo 4 jaunuoliai, dirbę CCC 
stovykloje. Jie gesino gais
rą, kai staiga juos apsupo 
liepsna iš visų dalių ir jie li
ko atkirsti nuo laisvo išėji
mo.
Nedėkingumo vaisiai

J. Curtis, 16 metų skau
tas berniukas, gyv. Kalifor
nijoje, rado piniginę su 2,- 
000 dol. ir grąžino ją savi
ninkui, kurs davė jam 5 cen
tus radybų. Jaunuolio kai
mynai, sužinoję apie pinigus 
pametusio asmens nedėkin- 

: gumą, pradėjo agitaciją jau
nuoliui ir jo našlei motinai 

• atsilyginti. Dabar berniukui 
plaukia aukos; berniukas 
tikrai žinos, kad teisingu
mas visada susilaukia tin
kamo atlyginimo.
20 bilijonų ginklavimuisi

Šiomis dienomis Washing
tone paskelbtas apskaičiavi
mas rodo, kad šiemet di
džiosios valstybės ginklavi
mui išleis 20 bilijonų dole
rių, t. y. dviem bilijonais 
dol. daugiau, nei pernai. Štai 
didžiųjų valstybių šių metų 
išlaidos ginklavimuisi: So
vietų Rusija — 5 bil. 400 
mil. dol.; Vokietija — 4 bil. 
500 mil. dol.; Anglija — 3 
bil. 500 mil. dol.; Prancūzija 
ir Japonija — po 1 bil. 800 
mil. dol.; Jungtinės Ameri
kos Valstybės — 1 bil. 65 
mil. dol.
Orlaivių prekyba

Prekybos sekretorius Hop
kins pranešė, kad birželio 
mėnesį užsieniui parduota 
orlaivių bei orlaiviams me
džiagos už 10,619,563 dol. Iš 
viso šiemet per pirmą pus
metį užsieniui parduota or
laivių už beveik 49 milijonus 
dolerių. Daugiausia pirko 
Prancūzija ir Anglija. Vidu
tiniška vieno orlaivio 
buvo 47,839 dol.
Nauja monarchija

Prancūzų vyriausybė 
giąsi Siriją paskelbti 
narchine valstybe su Emiru 
Abdullah, kaip karaliumi, 
priešaky. Šias pastangas re
mia ir Turkijos prezidentas. 
Numatomas karaliumi Ab
dullah dabar valdo Trans- 
Jordaniją. Su Abdullah jau 
vedamos derybos.
Leisis j vandens gelmes

Prof. Augustas Piccard, 
žinomas padangių tyrinėto
jas, pasikėlęs specialiu ba
lionu į 14 mylių aukštį, šiuo 
metu ruošiasi leistis į van
denyno gelmes. Naują tyri
nėjimą jis pasiryžęs atlikti 
ateinantį pavasarį. Jis gami
na naują prietaisą, kuriuo 
tikisi nusileisti iki 5 ar 7 

' mylių gilumą ir ten patyri
nėti.
Vokiečių prekyba

Šią savaitę Vokietijoje pa
skelbtos žinios aoie užsienio 
prekybą. Per pirmą pusmetį 
šiemet vokiečiai pardavė už- 

• sienini savo prekių už 2 bil.
814 mil. markių, o užsienyje 

i pirko už 2 bil. 755 mil. mar
kių. Daugiausia prekių vo- 

. kiečiai pirko Italijoje — už 
153 mil. markių.

Harrison, N. J. — Lietu
vos Vyčių 27 metinis seimas 
įvyks rugpiūčio 8, 9 ir 10 d. 
d. Harrison, N. J. Rengimo 
komisiją sudaro L. Vyčių 90 
kuopa, kuri paruošė įvairius 
planus, kad šis seimas būtų 
vienas geriausiai pasiseku
sių. Laukiama daug svečių, 
atstovų. Miesto mayoras 
Gassert pakviestas seimo 
garbės pirmininku.

Seimas bus pradėtas rug
piūčio 8 d. iškilmingomis 
mišiomis lietuvių bažnyčio
je. Pirmas posėdis tuojau 
po pamaldų. Visi posėdžiai 
bus Harrison Public Library 
patalpose. Svečiams pagerb
ti ruošiamas iškilmingas 
banketas trečiadienį, rugpiū
čio 9 d., Hotel Douglas, 
Newark, N. J. pasilinksmi
nimas — šokiai įvyks ket
virtadienį, rugpiūčio 10 d., 
New Casino Ballroom, Har- 
risone.

Seimo 
sudaro 
Velyvis, 
Daškevičienė ir K. Kasalaus- 
kas. Rengėjai pasiruošę pri
imti visus atstovus ir sve- 

1 čius ko vaišingiausiai.

rengimo komisiją 
V. Grinevičius, P. 
J. Baublis, Zuzana

Šventosios Uosto Statyba Vykdoma
FEDERACIJOS SKYRIŲ 

DĖMESIUI

ALRK. federacijos sky
riai ir apskritys prašomi 
tuojau nominuoti kandida
tus į Federacijos centro val
dybą ir jų vardus prisiųsti į 
sekretorijatą (2334 So. Oak
ley Ave., Chicago, Ill.).

Skyriai ir apskritys gali 
nominuoti tiek kandidatų, 
kiek mato reikalo. Iš jų visų 
kongresas į centro valdybą 
išrenka devynis.

ALRK. Federacijos kon
gresas šiemet įvyksta rugsė
jo 12 ir 13 dienomis, Apreiš
kimo par. salėj, 259 No. 5th 
St., Brooklyn, N. Y.

Dr. Antanas Rakauskas, 
Federacijos pirm.

Leonardas Šimutis,
sekr.

LIETUVOS LENKIJOS RA
ŠYTOJAI BENDRA

DARBIAUJA

CIO VADO PIKTI ŽODŽIAI

Washington. — Kongrese, 
tyrinėjimų komisijos posė
džio metu, CIO vadas Lewis 
tarp kitko kalbėjo ir apie 
viceprezidentą Garner, kurį 
jis pavadino darbininkų en
gėju, kortomis lošiančiu, 
degtinę geriančiu ir blogu 
seniu, šis pareiškimas sukė
lė kongrese daug pasitiktini- 
mo. Nieks iki šiol viešai taip 
piktai ir netaktingai nėra 
kalbėjęs apie aukštą valsty
bės vietą užimantį asmenį. 
Pats viceprezidentas nieko 
dėl to neatsakė, tik nusijuo
kė.

Kaunas. — Lenkijos Ra
šytojų Profesinė Sąjunga 
kviečia Lietuvos Rašytojų 
Draugiją suruošti ekskursi
ją į Lenkiją. Numatoma, 
kad mūsų rašytojai vyks į 
Lenkiją rugpiūčio mėnesio 
pabaigoje ar rugsėjo pra
džioje. Šiomis dienomis lau
kiama Lietuvoje lenkų rašy
tojų PEN klubo ekskursija, 
kurioje įsirašė apie 20 žy
miausių Lenkijos šių dienų 
rašytojų. Be to, Lietuvoje 
žada atsilankyti keli žymūs 
Amerikos žurnalistai, kurie 
dabar keliauja po Lenkiją.
PASKELBTAS PILIETY- 

BES ĮSTATYMAS

kaina

ren- 
mo-

Kaltina del potvynių
Vokiečių Oderio upė pas

kutinėmis dienomis paplūdo 
dideliais potvyniais, pada
riusiais daug nuostolių. Dėl 
šių nelaimių vokiečiai kalti
na lenkus, kurie, girdi, Auk
štojoje Silezijoje netaisę už
tvankų.
Persiskyrėlių vedybos

Liepos 29 d. Kentucky 
valst. iš naujo susituokė se
nyva pora, abu po 87 m. 
Abu „jaunavedžiai” prieš 50 
metų buvo išsiskyrę teismo 
keliu, bet dabar, dukters įta
koje, vėl susituokė.
Mussoliniui 56 metai

Liepos 29 d. Italijos val
dytojas Mussolini sulaukė 
56 metų. Savo gimtadienį jis 
paminėjo tarp 10,000 žemės 
darbininkų, atgabenusių jam 
įvairiausių dovanų. Anks
čiau Mussolini visai neleis
davo minėti savo gimtadie
nio, bet šiemet padarė išim
tį, tačiau niekur viešai, nei 
spaudoje nepažymėjo, ku
riais metais jis gimė. Sako
ma, Mussolini nemėgstąs, 
kad visi žinotų, kiek jam 
metų. Gimtadienio proga 
Hitleris atsiuntė sveikinimo 
telegramą.
Kardinolo atostogos

Praeitą savaitę į New 
Yorką atvyko kardinolas 
Enrico Gasparri, Katalikių 
Bažnyčios vyr. tribunolo 
pirm. Jis atvykęs pailsėti, 
bet spauda spėlioja, kad jo 
lankymosi tikslas esąs suda
ryti teisiniam pagrindui už- 
megsti diplomatinius santy
kius tarp Vatikano ir Jungt. 
Amerikos Valstybių.

AUTOMOBILIŲ DARBI
NINKŲ SĄJUNGŲ 

NESUTARIMAI

Detroit. — Automobilių 
darbininkų sąjungoje kilo 
dideli nesutarimai, net riau
šės ryšium su darbo federa
cijos ir CIO kova dėl pirme
nybės. Abi organizacijos 
bando įrodinėti, kad tik jų 
unija yra vienintelė automo
bilių darbininkų atstovė. 
Piketų linijas sudarė CIO 
pasiųsti darbininkai. Riaušė
se pavartotos plytos, kurios, 
policijos pranešimu, skridu- 
sios kaip konfeti.

Į ginčą įsikišo Tautinė 
Darbo Taryba, kuri įsakė 
pravesti tarp darbininkų 
balsavimą, kuriame būtų pa
sisakyta, už katrą uniją dar
bininkai pasisako. Balsavi
mas bus vedamas atskirai 
kiekvienoje dirbtuvėje. CIO 
šalininkai reikalavo, kad 
balsavimas būtų pravestas 
pagal bendroves, o ne atski
rose dirbtuvėse, bet tokiam 
reikalavimui taryba neprita
rė.

Kaunas. — Šiomis dieno
mis paskelbtas Lietuvos pi
lietybės įstatymas.

SUTEIKTA AMNESTIJA

Kaunas. — Respublikos 
Prezidentas liepos 19 d. pa
sirašė keliasdešimt malonės 
aktų, kuriais dovanojamos 
bausmės, grąžinamos teisės 
ir laipsniai eilei asmenų. Vi
so šiais aktais paliečiama 
per 30 asmenų, jų tarpe am
nestuoti 21 politinis kalinys.

Kaunas. — Lietuvių pasi
ryžimas įsistiprinti 'pajūryje 
susilaukia tinkamų vaisių. 
Šventosios uosto steigimo 
idėja gyvai prigijo tautoje 
ir daroma viskas, kas tik 
padėtų šiai idėjai įgyvendin
ti. Pirmiausia susirūpinta 
ne tik uosto gilinimu, bet ir 
tinkamo susisiekimo su juo 
parūpinimu. Tuo tikslu tie
siamas geležinkelis į Švento
sios uostą.

Prie geležinkelio tiesimo 
darbų dirba savanoriai dar
bininkai, kurie įstojo į dar
bo talką. Suorganizuota dar
bo talka turi gražaus pasi
sekimo. Šiomis dienomis jo
je su kastuvu dirba net to
kie pareigūnai, kaip vidaus 
reikalų viceministeris Bar
kauskas, buvęs Kauno bur
mistras inž. Graurogkas, 
ginklavimo skyriaus virši
ninkas pulk. dr. Liasauskis, 
Panevėžio apskrities virši
ninkas Šlepetys ir kiti. Dau
giausia dirba jaunuomenė 
— moksleiviai, studentai. 
Darbo talkoje palaikoma 
griežta drausmė, kaip ka
riuomenėje. Laikas taip su
tvarkytas, kad savanoriai 
darbininkai turi kada ir ge
rokai darbo atlikti, ir pailsė
ti, ir tyrame ore pasimankš
tinti.

— Klaipėdos krašte, Bitė
nų kaime lietuviškas jauni
mas šienapiūtės pabaigtu
vėms buvo surengęs vakarė
lį su šokiais. Vakarėlin su
plaukė labai daug lietuviško 
jaunimo.

JUGOSLAVIJAI GRESIA IŠARDYMAS
Kupinec. — Jugoslavijos 

kroatų vadas dr. Vladas Ma
ček pareiškė grasinančių žo
džių Jugoslavijos adresu, jei 
kroatams nebus suteikta au
tonomija. Maček pasakė, 
kad tai gali įvykti ir tuo at
veju, jei dėl to kiltų net pa
saulinis karas. Jis taip pat 
pažymėjo, kad kroatai gali 
šauktis ir protektorato, kad 
ir iš Vokietijos, jei serbai 
nepatenkins kroatų reikala
vimų autonomijos atžvilgiu.

Jugoslaviją sudaro serbai, 
kroatai ir slovėnai. Daugiau
sia yra serbų, kurie tauti
nėms mažumoms nenori pri
pažinti tautinių teisių. Ma
ček jau seniai reikalauja, 
kad kroatų apgyventai teri
torijai būtų pripažinta auto
nomija, kad kroatai turėtų 
savo laisvą spaudą, savo 
mokyklas, savo savivaldy
bes. Kroatų yra apie 5 mili
jonai; iš viso Jugoslavijoje 
gyventojų yra per 15 milijo
nų; taigi, kroatai sudaro be
veik trečdalį visų gyventojų.

Maček nurodė Čekoslova
kijos pavyzdį, paminėdamas, 
kad panašus likimas gali 
pasiekti ir Jugoslaviją, jei 
jos atsakingi vadai nepaten
kins kroatų reikalavimų. Jis 
turėjo kelių mėnesių dery
bas su Jugoslavijos valdyto
ju princu Povilu ir dabarti
niu ministeriu pirmininku, 
kurie pritarė kroatų reikala
vimams, bet serbų kariuo
menės atsakingi asmenys 
nesutiko nusileisti kroa
tams.

Maček dar paminėjo, kad 
už jo pečių stovi gerai pasi
ruošę 450,000 kroatų ūkinin
kų. Jo reikalavimai, naujai 
pareikšti, tuojau perduoti 
princui Povilui, kurs dabar 
vieši Londone. Jis telegrafa
vo savo ministeriams tartis 
su kroatais ir paruošti susi
tarimų pagrindą, kad būtų 
galima kuo veikiausiai pa
skelbti visos valstybės vie
nybė. Jis tikisi už 3 dienų 
būti jau Belgrade.

Jugoslavijos vyriausybė 
norėjo gauti Anglijoje 300 
milijonų dolerių paskolą; 
anglų vyriausybė susilaikė 
nuo paskolos ir patarė prin
cui Povilui kuo skubiausiai 
išspręsti kilusį aštrų kroatų 
klausimą.

ATSTOVŲ RŪMAI ATME
TĖ DARBŲ PROGRAMĄ
Washington. — Kongreso 

atstovų rūmai 193 balsais 
prieš 166 atsisakė net svars- - 
tyti prezidento Roosevelto 
pasiūlytą darbams finansuo
ti programą, kuri būtų bu
vus vykdoma iš specialiai 
Įsteigto paskolų fondo. Pre
zidentas siūlė steigti 2 bil. 
800 mil. dolerių fondą. Se
natas šį projektą buvo siūlęs 
apkarpyti vienu trečdaliu, 
bet atstovų rūmai visiškai 
atmetė siūlymą, kaip ne- 
svarstytiną. 47 demokratai 
atstovai prisidėjo prie res
publikonų ir taip sudarė 
frontą prieš prezidento nau
jai pasiūlytą programą.

Prezidentas pralaimėjimą 
sutikęs šaltai, bet spaudos 
atstovams pareiškė, kad 
žmonės turi žinoti, kas kal
tas dėl jo siūlytos progra
mos atmetimo. Jis tiki, kad 
jo siūlyta programa galėjo 
daug pagelbėti darbinin
kams. Dabar bijoma, kad at
stovų rūmai neatmestų ir 
naujų namų statybos reika
lams senato priimto įstaty
mo skirti 800 milijonų dol.

INDIJOJE RIAUŠES DEL 
PROHIBICIJOS

ŠVENTOSIOS UOSTE 
BUS PARAPIJA

Šventoji. — Kylant Šven
tosios reikšmei ir į ją lan
kantis vis daugiau žmonių, 
didėjant ir vietinių gyvento
jų skaičiui, Telšių vyskupi
jos kurija, kaip tenka patir
ti, Šventojoje yra numačiusi 
įsteigti parapiją. Iki šiol, 
kaip žinia, yra tik Pašven
čio kaime bažnytėlė be nuo
lat gyvenančio kunigo. Ta
čiau šiuo metu sekmadie
niais jau reguliariai atvyks
ta į ją kunigas iš Palangos. 
Be nuolatinių gyventojų, 
šiuo metu yra apie 300 uosto 
darbininkų su šeimomis ka
talikų.

Bombėjus. — Rugpiūčio 
1 d. čia pradėjo veikti nau
jas prohibicijos įstatymas, 
draudžiąs pardavinėti alko
holinius gėrimus. Nors in
dai daugumoje pagal savo 
tikybinius įsitikinimus yra 
abstinentai, tačiau atsirado 
daug iš jų, kurie griežtai 
priešinasi naujam įstatymui. 
Miesto gatvėse įvyko dide
lės riaušės, kuriose per 55 
asmens sužeisti. Buvo ir su
sišaudymų.

Indijos ministeris pirmi
ninkas pareiškė, kad Indija 
parodysianti Amerikai, kaip 
reikia vykdyti prohibiciją. 
Policijai įsakyta griežtai ko
voti prieš įstatymui nusi
žengėlius. Jei pasikartotų 
protesto demonstracijos, po
licijai įsakyta tuojau atida
ryti ugnį prieš triukšmada
rius.
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Lai Dejuoja Lepšiai!
Taip, lai dejuoja lepšiai, o 

ne mes katalikai! Štai „Vy
tis” 7 numeryje skundžiasi 
stoka vadų. „Draugas” tą jo 
skundą pakartoja. Tiesą sa
kant, ne pirmas toks skun
das Amerikos lietuvių laik
raščiuose. Norinčiam maty
ti, tie pasikartoją aimanavi
mai apčiuopiamai parodo, 
kad skundais, aimanavimais 
nieko nepadarysi, vadų ne
prigaminsi, jaunimo neuž
degsi. Kasdieniame gyveni
me tokius verkšlenančius ir 
nuolat ’ besiskundžiančius 
žmones vadiname lepšiais ir 
ištižėliais. Na, bet mes, ka
talikai, kurie didžiuojamės 
esą geriausiai susiorgani
zavę, turį savo mokyklas, 
draugijų draugijas, mes, 
kurie drįstame manyti ir pa
reikšti organizacijiniu at
žvilgiu stovį aukščiau už pa
čios Lietuvos katalikus, mes 
mokame tik aimanuoti. Ar 
tai ne lepšiškumas?

Darykime vieną kartą 
rimtą sąžinės sąskaitą. 
Klauskime savęs: Ar mes iš 
tiesų norime jaunimo orga
nizacijos? Ar mes iš tiesų 
norime turėti šaunių vadų? 
O gal mes tik nuduodame; 
gaL mes norinčius tik vaidi
name?

Kas rimtai nori pasiekti 
tikslo, tas tuojau pat imasi 
reikalingų priemonių tam 
tikslui pasiekti. Kas nori 
numalšinti savo alkį, eina 
ieškoti ko nors pavalgyti. 
Bet jei kas nors dejuoja 
esąs išalkęs, o nesisėda prie 
stalo ir nevalgo, to alkiu 
niekas netikės.

Prieš kiek laiko „Ameri
koje” vienas Kunigas rašė 
apie vadų klausimą. Jis nu
rodė, kaip ruošia vadus ko- 
munistai. Iš jo straipsnio 
buvo matyti visa eilė prie
monių, kaip ir mes katalikai 
galėtume imtis vadus ruošti. 
Bet ar atsirado nors vienas 
mūsų laikraštis, kurs būtų 
pagavęs tą mintį ir paban
dęs panagrinėti, ką ir kaip 
galėtume praktiškai imti da
ryti? Nė vienas. Tik komu
nistai pasigėrėjo, kad juos 
net katalikų kunigas pagy
ręs. Taip, komunistai, už tai 
esate girtini! Jūs nesigailite 
nei pinigų, nei darbo. Jei jūs 
dirbtumėte su Kristumi, tai 
būtumėte uoliausieji apaš
talai ir greit būtų pusė pa
saulio katalikiška. Bet, gai
la, kad jūs savo darbą eik
vojate vėjams gaudyti ir pa
sauliui į vargą stumti. Taip, 
mes, katalikai, dažnai esame 
peiktini už tai, kad, daryda
mi daug gerų dalykų, nebe
matome ir nedarome svar
biausios ir būtiniausio.

Truputį perdaug pasakiau. 
Turiu sakyti: „mes Ameri
kos lietuviai katalikai”. Ki
tų tautų Amerikos katalikai 
taip nedejuoja, bet labai ir 
labai rimtai darbuojasi. 
Jiems irgi reikalingi vadai. 
Vadams paruošti jie rengia 
kursus. Į tuos kursus suva
žiuoja tūkstančiais. Imikme 
pavyzdžiui kad ir „Queen’s 
Work” vasarinius kursus. O 
kiek jaunuolių į tuos kursus 
pasiuntėme mes lietuviai? 
Kiek man žinoma, Bostone 
tuose kursuose dalyvavo tik

Waterburio, Conn, ir Law
rence, Mass, kolonijų atsto
vai. O kame kitos parapijos? 
Buvo pernai „Christian Doc
trine Confraternity” kongre
sas Hartforde, Conn. Kiek 
ten buvo galima pasimokyti! 
Gyvais pavyzdžiai buvo gali
ma matyti, kaip apaštalau
jama parapijose, kaip priei
nama prie atšalėlių katalikų, 
kaip veikiama draugijose. 
Kelios dešimtys vyskupų, 
šimtai kunigų, tūkstančiai 
katalikų darbuotojų įvai
riausių tautybių rado verta 
atvykti į tą kongresą net iš 
tolimiausių Amerikos kam
pų, bet nerado verta jame 
dalyvauti net artimiausių 
apylinkių lietuviai. Tik Wa
terbury ir sesers pranciško
nės buvo atstovaujamos. Sa
vo kursų surengti gal ne
įstengiame, bet mes neiname 
nė į tuos, kurie mums būtų 
labai lengvai prieinami. Ar 
tai rimtas mūsų noras turė
ti sumanių vadų?

„Kunigas” savo straipsny
je nabrėžė, jog, norint išju
dinti jaunimą, reikia turėti 
iaunimo centralinę, su kuria 
-k^itytųsi parapijų jaunimo 
vadai. Jaunimo atstovybė 
pagaliau sudaryta. Jau, tur 
būt, pusmetis, kai ji gimė. 
Tik, Dievas žino, ar ta „bei- 
bukė” jau mirė, ar ji per 
daug silpnai yra maitinama, 
kad savo veikimo iki šiol ne
parodo. ar gal laukia iki 
taps pilnametė savo darbui 
pradėti. Tada tektų laukti 
dar visus 20 metų.

Ar žinomas tikslas?•
Kad „bardamas” kitus už 

dejavimą pats nepasirody
čiau tiktai murmeklis kriti
kas, pridėsiu keletą pozity
vių minčių apie vadus ir vei
kėjus.

Pirmiausia, reikia nusista
tyti, kam, kokiam tikslui 
jaunimas bus organizuoja
mas. Ar tik šokiams, pikni
kams ir kitokioms pramo
goms ruošti, kaip tai buvo 
praktikoje iki šiol daroma, 
ar tikrajam katalikiškosios 
akcijos darbui dirbti.

Toliau reikia suprasti ir 
pripažinti, jog jaunimą sėk
mingai organizuoti gali tik 
pats jaunimas. Taigi, ne se
noji karta turi galvas laužy
ti, kaip jaunimą suorgani
zuoti ir į savo sugalvotus 
aptvarus suvaryti, o pats 
jaunimas turi žiūrėti, kaip 
jis geriausiai susiorgani
zuos, ir kaip kuo daugiausiai 
savo draugų į organizaciją 
patrauks. Jaunimas nemėg
sta būti valdomas senosios 
kartos. Jis mielai priima 
motyvuotus jos patarimus, 
bet nenori jos įsakymų. Tas 
yra jaunimo psichologijos 
dėsnis ir su juo reikia skai
tytis.

Trečia, nėra ir negali bū
ti katalikiško veikimo be 
kunigo. Todėl lietuvių jauni
mui susiorganizuoti privalo 
padėti vienas ar du jaunes
ni kunigai. Jie turi būti jau
nimo „spiritus movens”, lyg 
tas viso fabriko mašinas 
varąs motoras. Bet tiems 
jaunimo organizuoto jams 
turi pripažinti pilną autori
tetą jų srityje visi kiti kuni-

gai ir klebonai ir leisti jiems 
laisvai prie savo parapijų 
jaunimo prieiti. Iki tuose 
dalykuose nesutarsime, mū
sų kalbos ir raštai apie jau
nimo organizavimą bus 
bergždžias darbas, mūsų no
rai ne rimti.

Kadangi katalikiškojo vei
kimo tikslas yra sukrikščio
ninti supagonėjusią žmoni
ją, kitais žodžiais betariant, 
padėti Kristui įsiviešpatauti 
žmonių širdyse, tai visų ka
talikų vadų ir veikėjų būti
na pareiga yra suprasti du 
dalyku: Pirma, jog šių dienų 
žmonių gyvenimas yra per 
daug iškrypęs iš tikrojo ke
lio, ir kad tas dvasiškas 
žmonių iškrypimas yra gi
liausias visų mūsų dienų ne
gerumų šaltinis. Antra, rei
kia gyvai įsitikinti, jog iš tų 
blogybių išvesti gali tik vie
nas Kristus. Bet tuo reikia 
įsitikinti taip, kad už tą sa
vo įsitikinimą būtų gatavi ir 
kraują, ne vien prakaitą iš
lieti. Iki neparuošime nors 
mažo būrelio visiškai Kris
taus sužavėtų, arba, kaip 
kažkas išsitarė, Kristaus vi
siškai apsėstų jaunuolių, tol 
rimtos jaunimo organizaci
jos neturėsime. Mums reikia 
Paulių, Ksaverų, Boskų.

Bet kas duos jaunimui gy
vą, žavėjantį ir patraukiantį 
Kristų? Kur jie tą Kristų 
susitiks? Tuo turi pasirūpin
ti kunigas. Tas yra jo gra
žiausias ir svarbiausias dar
bas organizacijoje.

Prancūzai — pavyzdys
Visas katalikų ir net ne- 

katalikų pasaulis šiandieną 
stebisi nepaprastais prancū
zų katalikų jaunimo pasise
kimais. Kame jų pasisekimo 
paslaptis? Jie turi geriausių 
vadų. Savo vadus jie vedė į 
švento Ignaco Loyolos mo
kyklą. Visi numatytieji va
dai pačioje pradžioje turi at
likti aštuonių dienų uždaras 
specijalias rekolekcijas. 
(Centro valdybos nariai da
bar atlieka 30 dienų). Mat, 
keletos šimtų metų prityri
mas parodė, kad šitose šv. 
Ignaco rekolekcijose galima 
geriausiai pažinti ir susiža
vėti Kristumi. Rekolekcijose 
gautą Kristaus meilę toliau 
palaiko mėnesinis dvasios 
atnaujinimas kokiame nors 
vienuolyne, kur šalia maldos 
ir mąstymų yra aptariamas 
visas ateinančio mėnesio 
darbų planas. Kiekvieną die
ną vadai skaito Šv. Raštą ir 
atlieka nors 15 minučių min
ties maldą (mąstymą). Iš 
vadų reikalaujama mažiau
siai savaitinė Komunija, bet 
dauguma jų eina prie Dievo 
stalo kiekvieną dieną.

Ar tai nėra davatkavi- 
mas? Ar ne per daug reika
laujama iš jaunų žmonių? 
Iki prancūzai to nereikala
vo, jų katalikiškosios drau
gijos merdėjo, vis daugiau 
ir daugiau jaunimo pames
davo savo tikėjimą. Pradė
jus gi taip „davatkiškai” 
veikti, jie kas mėnesį laimi 
Kristui daugiau kaip po 
800 naujų narių. Per 10 me
tų jų draugija išaugo nuo 7 
iki per 100,000 narių. Kas 
dirba su Kristumi, negali 
pralaimėti. Bet norint dirbti 
su Kristumi, reikia jį gerai 
pažinti. Kaip galės duoti ki
tiems Kristų, kas pats jo ne
turi? Kas norės paaukoti or
ganizacijos reikalams visą 
laisvą laiką ir gal dalį už
darbio, už tai susilaukti daž
niausiai nemalonumų, jei jis 
nedegs karšta Kristaus mei
le? jei jis nebus gyvai su
pratęs savo pareigos ir di
džios garbės, kad gali ir turi 
prisidėti prie Kristaus kara
lystės stiprinimo ir platini
mo žemėje? Kodėl šiandieną 
tokie 
kūjų 
tiek 
nių, 
muose, seimuose ir net val
dybų posėdžiuose? l Todėl,

IŠ TĖVŲ ŽEMES
— Šių metų birželio mėn. 

iš Lietuvos buvo išvežta į- 
vairių gaminių už 18,379,000 
lt., o iš užsienių įvežta įvai
rių prekių bei žaliavų už 
18,401,000 lt.

— Akcinės „Drobės” ir 
„Nemuno” bendrovės, kaip 
tenka patirti, šiuo metu ruo
šiasi išplėsti savo vilnonių 
medžiagų gamybą, kad galė
tų patenkinti rinką, iš jos 
pasitraukus Klaipėdos kraš
te pasilikusiems vilnonių 
medžiagų gamintojams.

— „Spaudos Fondas”, kaip 
tenka patirti, nori įsteigti 
radijo dirbtuvę ir tuo reika
lu yra įteikęs finansų minis
terijai atitinkamą prašymą. 
Prašymas svarstomas.

— Praėjusiais metais ūki
ninkams buvo duota 210,000 
ktm miško, 2,150,000 lt. ver
tės. Ūkininkai už šią me
džiagą sumokėjo tik 430,000 
lt. Tokiu medžiagos nupigi- 
nimu vyriausybė skatina 
naują ūkininkų statybą.

— Bitukų plytelių fabri
kas Petrašiūnuose savo ga
miniais sudomino ir kitų 
valstybių miestų savivaldy
bes. Tuo reikalu vyksta su
sirašinėjimas dėl bituko ply
telių gaminimo užsieniui. 
Šiemet fabrikas praplėstas.

— Lietuvos Ūkininkų or
ganizacijos įstatymo projek
tas jau yra parengtas ir į- 
teiktas Ministerių Tarybai. 
Laukiama, kad netrukus jis 
bus ir svarstomas.

— Liepos 12 d. sustreika
vo kai kurių Kauno statybų 
darbininkai, reikalaudami 
pakelti atlyginimą.

netrukus įsisteig-

Klaipėdos
Lietuvai,

kraštas 
krašte

menki mūsų katalikiš- 
darbo vaisiai? Iš kur 
daug nesutikimų, bar- 
skaldymosi susirinki-

kad nesame vedami Kristaus 
meilės, o per daug atsineša
me savo meilės.

Reikia pasiaukojimo!
Todėl kartoju — busimie

ji jaunimo vadai pirmiausia 
turi persiimti iki gyvo kaulo 
Kristumi. Su Kristumi supa
žindinti bus gražiausia ir 
svarbiausia jaunimo organi
zacijos dvasios vado parei
ga. Imant tai vykdyti gyve
nime, būtų reikalinga kolo
nijose paimti iš kiekvienos 
parapijos nors po trejetą 
šaunių, geros valios, kad ir 
ne labai pamaldžių vyrukų 
(gal ir mergaičių) ir juos 
nusivežti į artimiausius už
darų rekolekcijų z namus. 
Reiktų parūpinti jiems žymų 
katalikų akcijos veikėją, kad 
ir angliškai kalbantį kunigą 
toms rekolekcijoms vesti ir 
jam aiškiai pasakyti, kokiu 
tikslu rekolekcijos daromos. 
Tada pamatysime kaip grei
tai ir kokių darbščių veikė
jų susilauksime. Jeigu jau 
niekaip negalima rasti laiko 
8 dienoms, tai tektų pasiten
kinti nors trijų dienų reko
lekcijomis. Bet trijų dienų 
yra per maža Kristui pažinti 
ir Juo susižavėti. Tokios re
kolekcijos, be abejo, kaštuos 
keletas dolerių. Bet be aukų 
neturėsime vadų. Ir tas i 
žingsnis yra pirmas būsimų 
vadų žingsnis. Kristus yra 
vienintelis fundamentas, iš
laikąs sunkų organizacijos 
rūmą. . Kas stato ant kito 
fundamento, to veikimas iš 
anksto yra pasmerktas mir
ti. Tą fundamentą padėję 
patys matys, kaip reikia to
liau statyti.

Šiam kartui tebūnie gana 
šių kelių pastabų. Jų, mano 
isitikinimu, pradžiai pilnai 
pakanka. Ernus jas realizuo
ti gyvenime, pasirodys, kiek 
daug jose glūdi jėgos, ko
kius nepaprastus vaisius ne
ša net ten, kur jokių vaisių 
tikėtis nebuvo galima. Tik 
ar atsiras nors vienoje ko
lonijoje žmogus, kurs tas ei
lutes rimtai apsvarstęs im
tųsi ką nors panašaus da
ryti?

Irgi Kunigas.

— Vokiečių lietuvių susi
tarime, kaip žinia, yra nu
matyta speciali mišri lietu
vių vokiečių bendrovė Klai
pėdos uostui eksploatuoti. 
Kaip tenka patirti, tokia 
bendrovė 
sianti.

— Kol 
priklausė
buvo įsteigta katalikų baž
nyčios prelatūra, kurios vy
riausiuoju valdytoju buvo 
Telšių vyskupas, šiomis die
nomis Klaipėdos kraštas iš
skirtas iš Telšių vyskupijos 
ir prijungtas prie Varmijos, 
Rytprūsiuose.

— Klaipėdos miesto poli
cija šiomis dienomis įsakė 
pakeisti dar šiuos gatvių 
vardus: Turgaus gatvė da
bar vadinsis Strasse der S A, 
o Pievų gatvė — Johannes 
Schirmann Strasse.

— Šių motu Nemuno re
guliavimo darbams vykdyti 
paskirta 300.000 lt. Aukš
čiau Jurbarko norima kiek 
galima greičiau pagilinti Ne
muno vagą, kad kursuojan
tieji iš Klaipėdos didieji gar
laiviai galėtų plaukti iki 
Jurbarko, kur bus įrengtas 
prekių perkrovimo punktas.

— Šiauliuose pradedamas 
statyti Dariaus ir Girėno" ir 
Pagyžių gatvių kampe di
džiulis viešbutis, kuriame 
bus 100 lovų, atskiros patal
pos ekskursijoms, didelis re
storanas ir valgykla.

— Švėkšnos Šv. Elzbietos 
Seserų Kongregacija stato 
Švėkšnoje ligoninę, kurioje 
bus chirurgijos ir vidaus li
gų skyriai su 40 lovų. Švėkš
nai ligoninė buvo būtinai 
reikalinga, kadangi iki arti
miausios apskrities ligoni
nės yra 64 km.

— Po paskutinių dienų 
liūčių pietinės Lietuvos miš
kuose pradėjo dygti daugiau 
grybų. Dabar tuose miškuo
se jau galima rasti ne tik 
voveruškų, bet gražių ūmė
džių ir net baravykų. Ypač 
daug baravykų randama Va
rėnos — Onučkio apylinkių 
miškuose.

— Kaune prekybininkui 
Karveliui valdžios įstaigos 
užsakė pagaminti 150,000 lt. 
sumai mažų radijo siųstuvų. 
Be to, vedamos su juo dery
bos pagaminti gana daug ra
dijo priimtuvų.

— Patiriama, kad plačiai 
žinomas pramonininkas Vai
lokaitis („Metalo” savinin
kas) baigia derybas su kai 
kuriais Kauno rangovais 
Kaune, Aleksote ir kt. pa
statyti 100 namukų. Tuos 
namukus Vailokaitis numato 
parduoti tarnautojams, dar
bininkams ir kt. išsimokėji- 
mui arba prieinamom sąly
gom išnuomuoti.

— Liepos 21 d. į Lietuvą 
iš Varšuvos atvyko Lenki
jos Pen klubo ekskursija, | 
kurioje yra įsirašę žymiausi 
šių laikų Lenkijos rašytojų 
atstovai.

1 — Vilniuje steigiama Vil
niaus Lietuvių Katalikių mo
terų draugija. Jos statutas 
jau paruoštas ir įteiktas ad
ministracinės valdžios įstai
goms patvirtinti liepos 6 d.

— Per pirmąjį šių metų 
pusmetį į užsienius ekspor
tuota 69 milijonai kiaušinių, 
t. y. 9 proc. daugiau negu 
pernai.

— Atitinkama komisija 
aiškina ar apsimokės Skirs
nemunėje statyti cemento 
fabriką.

— Karo muziejaus sodely
je, Kaune, bus pastatyti dar 
du nauji paminklai — Petro 
Vileišio ir Mažosios Lietu
vos patriarcho Martyno Jan
kaus.

— Zarasų darbininkai yra 
pamėgę sportą. Daugumas 
priklauso prie sporto klubų. 
Ypatingai pamėgtas van
dens sportas.

— Šiais metais per penkis 
mėnesius Lietuvoj alaus iš
gėrė 12 proc. daugiau negu 
pernai.

— Pavenčių cukraus fab
rike vietoj inžinieriaus čeko 
Prochažkos paskirtas lietu
vis inž. Čerkauskas.

— Netrukus Vilijampolė
je bus pradėti statyti veteri
narijos klinikų užkrečiamų
jų ligų skyriaus pastatai.

— Kauno kalėjimo gyd. 
Žakevičiūtės pastangomis 
sergantiems kaliniams yra 
žymiai pagerintas maistas.

— Seimo narys kun. Gi- 
lys pasiūlė seimo biudžeto 
komisijai paskirti atitinka
mą sumą lėšų televizijos sto
ties statymui. Pasiūlymas 
svarstomas.

— Šiuo metu Rietavo miš
kų urėdijoj Stročių ir Kiko- 
nių miškuose eina spartūs 
darbai. Dirba per 100 darbi
ninkų.

— Lazdijuose atidaryti 
nauji ligoninės rūmai. Į ati
darymo iškilmes buvo atvy
kęs vidaus reikalų ministe- 
ris. Rūmų statyba kaštavo 
150 tūkstančių litų.

— Liepos mėn. buvo už
baigti surengti Darbo Rūmų 
moterims kirpimo ir siuvimo 
kursai Ukmergėje.

— Ukmergės gyventojai 
nusiskundžia, kad dėl saus
ros išdžiūvo jų šuliniai.

— Greitu laiku Dubingių 
bažnytkaimyje bus įsteigtas 
žemės ūkio kooperatyvas. 
Parengiamieji darbai jau 
vykdomi.

— Per paskutiniuosius 5 
metus Taujėnų valsčiaus sa
vivaldybė naujai pravedė 
apie 70 km vieškelių.

— Ukmergėje mokytojų 
kursus, įsteigtus prie vals
tybinės mokytojų seminari
jos, lanko 83 asmenys.

— Krosnos apylinkės gy
ventojai daro žygių, kad 
Krosnoj būtų įsteigtas svei
katos punktas. Medicinos 
pagalba čia būtinai reika
linga, ypač neturtingiems. ■

— Paskutiniu metu Šiau
liuose didėja lietuviškų pre
kybos įmonių skaičius. Gy
ventojai šį lietuviškų įmo
nių daugėjimą paremia.

— Jau baigiama statyti 
didelė jungtinė Biržų miesto 
pradžios mokykla, kurioje 
mokslas, manoma, prasidės 
dar šiemet.

— Švietimo ministerija 
yra numačiusi nupirkti Kre
tingos šaulių namus, ku
riuos atremontavus galima 
būtų įkurdinti Kretingos V. 
D. gimnaziją.

— Jau dvi savaitės, kai 
Alytuje lijo, tai ryšium su 
tuo daržovės baigia džiūti. 
Daugelis gyventojų daržoves 
laisto vandeniu iš Nemuno.

— Nutiesus Žemaičių plen
tą, Kryžkalnyje, kur susi
kerta Žemaičių plentas su 
Tauragės plentu, dabar ruo
šiama pastatyti naują auto
busų stotį.

— Kražiuose kun. Rim
kaus rūpesčiu suorganizuo
tas Liaudies Universitetas. 
Universitetas turi: salę, mu
ziejų, skaityklą, biblioteką ir 
muzikos kambarį.

— Kaune bus nugriautas 
medinis namelis, kuriame 
gyveno didysis poetas Ado
mas Mickevičius. Griauna
mas todėl, kad platinama 
gatvė.

— Kėdainių mieste buvo 
pradėjus plisti vidurių šilti
nė. Energingomis sanitari
nėmis priemonėmis ligos pli
timas sulaikytas. Liga pra
sidėjo žydų kvartale.

— Valstybės biudžeto iš
laidų sumanižinimui seimas 
nutarė panaikinti ūkio in
spektorius, o jų darbą pave
sti agronomams.

— Dėl praeitų metų cuk
rinių runkelių nederliaus 
nukentėjo kai kurie ūkinin
kai. Tokius ūkininkus b-vė 
„Lietuvos Cukrus” sušelpė 
išmokėdama jiems 8,000 lt.

— Liepos 12 d. Kaune lan
kėsi 60 vilniečių lietuvių stu
dentų ekskursija. Jie Kaime 
ir Lietuvoje išbuvo dvi sa
vaites.

— Šiais metais švietimo 
ministerija ruošiasi pastaty
ti Garduose naują mūrinę 
mokyklą.

— Šiauliuose įvedami po
žeminiai elektros kabeliai. 
Požeminių elektros kabelių 
pravedimas kaštuos kelias
dešimt tūkstančių litų.

— Dzūkijoj, smėlėtose že
mėse ūkininkai nuo senų se
novės yra įpratę sėti gri
kius. šiemet kai kuriose vie
tose jie labai gražiai atrodo.

— Kelių valdyba remon
tuoja Kanuo — Zarasų plen
tą. Remontas varomas ūkio 
būdu, nes taip pigiau kaš
tuoja. Kapitalinių plento re
montų šiais metais nebus 
daroma.

— Nors vyšnios ir slyvos 
pavasarį labai gausiai žydė
jo visoj Lietuvoj, bet jų 
vaisių derlius, matyti, nebus 
didelis.

— Telšių apskr. ligoninės 
vedėju pakviestas chirurgas 
Plechavičius.

— Skuodo valse., Gortiš- 
kės km. žaibas sudegino 
Vinco Ketleriaus daržinę ir 
tvartus. Nuostolių padaryta 
8,000 lt.

— Ukmergės miesto savi- ' 
valdybė pradėjo rinkti ži
nias apie miesto pradžios 
mokyklas lankančius defek- 
tyvius vaikus.

— S. Kalvarijos apylinkių 
ūkininkai pradėjo statyti 
mūrinius triobesius. Be gy
venamų namų, statomi ir 
mūriniai tvartai.

— Alytaus apylinkėje ten
ka pastebėti, kad šiemet pa- 
midorų derlius bus geras.

— Zarasų ūkininkai pas
kutiniais metais susirūpino 
pievomis. Dabar vietoje ne
naudingų kimsynų atsiranda 
vis nauji plotai kultūrinių 
pievų, iš kurių gauna daug 
gero šieno.

— S. Kalvarijos rajone 
vyksta stambūs nusausini
mo darbai. Iš viso šiame ra
jone numatoma nusausinti 
1600 ha žemės.

— Šiemet Alytaus apskr. 
laukuose matyti daug kiš
kių. Sakoma, kad kiškiams 
veisimosi sąlygos buvo gana 
geros.

— Liepos 9 d. Sasnavos 
pradžios mokykloje įvyko 
iškilmingas baigusiems mo
kyklą pažymėjimų įteikimas.

— Juodaičių miestely sun
ku gauti tyro vandens. Be
veik visų šulinių vanduo tu
ri tiek daug 
priemaišų, jog

mineralinių 
neįmanoma

gyventojai— Šimkaičių 
pageidauja valstybinės bi
bliotekos, kuri apylinkei bū
tų labai naudinga.

— Dusetos kasmet įgauna 
vis gražesnį vaizdą. Kiek są
lygos leidžia, grindžiamos 
miestelio gatvės ir tiesiami 
šaligatviai. Taip pat tvarko
mi visi pastatai.

— Šiais neramiais laikais 
labai brangsta žemė Lietu
voje. Be to, sunku surasti 
kas parduoda.

— Vilniaus krašto gyven
tojas Danielius Girdžiūnas, 
Melagėnų valse., norėjo pirk
ti iš giminių 3 ha žemės, bet 
tam iš storastijos negavo 
leidimo.

— Vilniaus Vytauto Di
džiojo gimnazijos mokinių 
ekskursija yra gavusi leidi
mą vykti į laisvąją Lietuvą. 
Kada išvyks, dar nežinia.

— Telšiuose buvo surengti 
degazatoriams kursai. Kur
sus lankė 30 žmonių, kurie 
juos laimingai baigė.

— Kaune pradės statyti 
likerių fabriką, kuris ga
mins tokius likerius, koki 
buvo gaminami Klaipėdoje.

— Klaipėdos uoste prieš 
keletą dienų atsilankė ketu
ri vokiečių torpediniai lai
vai.

(Tęsinys)
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Albanijoje
PITTSUBURGH, PA

(Tęsinys)

Dairaus aplink, ir gimsta 
sieloje kažkoks šiltas jaus
mas. Štai, kur Dievo pasau
lis, neišniekintas civilizaci
jos, nepaliestas žmogaus 
profano rankos!

Pakalnių, nusisukusių į 
pietus, keteros mirga žydin
čiomis lėlėmis; šlaituose į 
šiaurę — sniego melsvi gmu- 
tulai. Didžiuliai plotai kva
pių pušų ir šimtamečiai me
džiai bent kiek išmėtyti su
daro kažkokį mistišką pavė
sį. Taip miela ir jauku, jog 
norisi kristi į tas samanas 
ir gerti didžiulėmis taurė
mis nuostabiai gryną kalnų 
orą.

Saulutė šildo, aplinkui 
gieda paukščiai, galvoje ūžia 
ir tvinksi smilkiniai. Gal tai 
pėdsakai to baidyklės — au
tobuso...

Pirmyn, pirmyn!
Bet beveik už kiekvieno 

pasisukimo norisi stabtelėti 
ir pasigrožėti vienas už kitą 
gražesniais vaizdais. Dievo 
pasaulis! Koks nuostabus 
jis šiandien... O juk pro šias 
kalnų keteras rudenį atūžia 
iš Epiro baisios audros, kal
nų vėjai drasko šilkines pu
šų šakas, verčia iš šaknų 
šimtamečius miško milžinus, 
ir šalčiai sukausto šiuos 
taip linksmai dabar čiurle
nančius upelius.

Taip pat juk istorijos bė
gyje atūždavo čia bangos į- 
vairių įvairiausių priešų, ku
riuos pasitikdavo šio krašto 
kalnų erelių rinktinės, ir oš
davo šniokšdavo miškai nuo 
kovos garsų, ir drėkdavo že
mė krauju. Taip buvo, taip 

į yra ir... deja, taip bus, nes 
j jau prieš 2300 metų graikų 

istorikas Tukididas yra pa
sakęs: „...Dėl savitarpio ko
vų daugybė nelaimių užgriu
vo valstybes, nelaimių, kurių 
būna ir visuomet bus, kol 
žmogaus prigimtis liks ta 
pati”.

Bet, rodos, ir prigimtis 
keičiasi, rodos, gyvename 
jau XX amžių, kada kultū
ros ir civilizacijos laimėji
mai daro kiekvienam, net 
vargšui, gyvenimą skaistes
nį, ir vis dėlto... toli mums 
dar iki nuostabiai ramaus 
gyvenimo tų šviesių, egzo
tiškų salų, sakysim, Havajų 
ar Taijiti, kurias taip sal
džiai mums vaizduoja fil- 
mos, sukeliančios norą 
trenkti visus tuos civilizaci
jos patogumus ir eiti gyven
ti Adomo ir Ievos gyveni
mu...

* # *

Esu buvęs daug kartų 
kalnuose. Esu matęs daug 
kraštų, bet kiekvienas kraš
tas ką nors turi savita... 
Net žolė kiekvienam krašte 
atrodo kitoniška.

Gal niekur nėra taip veš
lios ir mielos žolės, kaip Lie
tuvoje; gal niekur nėra to
kio linksmo ir mėlyno dan
gaus, kaip Graikijoje; ir gal 
niekur nėra tokių rimtų kal
nų, kaip 
visiškai 
ti. čia 
kur iš
žmogaus koja!

Susimąstę kalnai, baltos 
jų viršūnės šaltu žvilgsniu 
dairosi aplinkui, lyg sargy
biniai. Ir žmonės čia auga, 
kaip kalnai. Pavartykime 
tautų albumą, pažiūrėkime į 
įvairių rasių veidus; ir pro
fanas tuojau atskirs kalnų

Albanijoje. Jiems 
tinka žodis — rim- 
esama daug vietų, 
viso nėra žengusi
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įtakos daro jų ūgiui ir būdui 
kalnai.

Į pirmą pažintį su alba
nais suėjau Istambule, pre
kyvietėje.

— Juodkalnietis? — pa
klausiau draugo, pamatęs 
minioje ypatingą žmogų.

— Ne, — albanas.
— Albanas? Pirmas alba-

nas, kurį aš matau. Ar galė
tumėm su juo pasikalbėt?

— Kodėl ne, jei mokės.
Deja, albanas, kurio var

das buvo čadir Gilar Ca- 
daasnda, mokėjo tik turkiš
kai ir albaniškai.

Jis buvo mahometonas, 
kaip ir daugumas albanų. 
Jis labai retai šypsojos. Kai 
mes ėjome su juo drauge, 
dažnai moterys atsigrįždavo 
ir ilgu žvilgsniu palydėdavo 
jį...

Tada man kilo mintis ap
lankyti Albaniją ir pamatyti 
šiuos kalnų erelius laisvėje. 
Čadir Gilar Cadaasnda davė 
man savo brolio adresą, ku
ris gyveno Artoje, netoli 
Valonos.

Štai, aš iš Koritcos ir pa
suksiu į Valoną, perėjęs 
skersai, bet ne išilgai Alba-| 
niją. Ir tai tebus tik 250 ki
lometrų, o išilgai — bene 
400 km. # * #

I

Pavakaryje buvau Korit- 
coje. Visas penkias valandas 
eidamas keliu, nesutikau nė 

’ vieno žmogaus. Mačiau tik 
1 šlaituose keletą avių kaime

nių ir kalnų įlinkimuose — 
keletą raitelių. Ties miestu 
žmonių padaugėjo.

Miestas — keistas, tikrai 
atrodo norįs susitvarkyti, 
bet nesuspėjęs, lyg žmogus, 
tik ką atsikėlęs, pasišiaušęs 
ir nenusiprausęs. Šalia lūšnų 
yra ir gerų namų, šalia krei
vų gatvių raizginio keletas 
tiesių. Minaretai iš karto 
nuteikia orientališkai, gat
vėj minia kiek primena Is- 
tambulo priemiesčius. Ne
maža čadruotų moterų.

Puošnūs viešbučiai manęs 
neviliojo. Aš norėjau snuste
rėti kur karčiame j, o rytoj 
rytą, atlikęs vizos formalu
mus, vykti toliau, nes mies
telio žiūrėti, atrodo, nebuvo 
reikalo. Čia gatvėse vyravo 
graikų ir italų kalba.

Man užsižiopsojus į mie
gančius patvoriais žmones, 
staiga kažkas užkalbino. Aš 
tik pagusčiojau pečiais. Tai 
turėjo reikšti „nesuprantu”. 
Vyras ištiesė ranką, lyg ko 
prašydamas. Aš išėmiau 10 
drachmų ir padaviau. Jis pa
vartė pinigą ir vis žiūri į 
mane, jau nieko nesakyda
mas. Aš neigiamai papur
čiau galvą. Tada jis aiškiai 
pasiūlė eit kartu.

— Kur?
— Polis (į policiją), — at

sakė neva graikiškai.
— Polis? Gerai.
Policijoje lengvai susikal

bėjome. Dėkui šoferiui. Ma
tyt, jo būta ir papasakota 
apie mane — keistą, kapri
zingą keleivį, pasilikusį pa
sienyje. Valdininkas man 
paaiškino (irgi silpnai ita
liškai kalbėdamas), kad ma
no atvedimas į policiją nėra 
suėmimas (o kas man dar
bo!), bet, atvirkščiai, jo pa
siųstas žmogus manęs ieško
jęs, norėdamas man pagel
bėt susiorientuoti.

— O! Puiku...
Išklausiu įvairių informa

cijų. Pasiūliau net užmokėti 
už jas. „Ne, jokiu būdu ne”, 
— atsisakė.

Valdininkas, įsitikinęs, 
kad aš autobusu nenoriu va
žiuoti į Valoną (autobusas 
keliauja tik kartą per savai
tę!) — pasiūlė žmogų, turin
tį puikius mulus, kuriais yra 
jojęs nevienas užsienietis.

Puiku. Mane pas tą mulų 
savininką ir nuvedė, — tas 
pats žmogus, kuris atvedė į 
policiją.

(Bus daugiau)

Šv. Pranciškaus Vienuolyno 
Rėmėjų seimas

Kviečiame visus: rėmėjus, 
draugus bei geradarius į Šv. 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų seimą, įvyksiantį rug
sėjo 17 d., šv. Pranciškaus 
vienuolyne, Pittsburghe.

Šis seimas bus įdomiau
sias ir nepaprastas. Mūsų 
seselės labai daug pasidar
bavo savo tautiečiams ne tik 
tikybos atžvilgiu, bet ir tau
tybės. Lietuvos valdžia, ati
džiai sekdama seselių dar
buotę ir matydama jų gerus 
pasiryžimus įkvėpti jaunajai 
kartai Tėvynės meilę, matė 
reikalą paskatinti jas prie 
didesnių pastangų ir todėl 
apdovanojo Motinėlę M. 
Aloyzą Gedimino ordinu. Šį 
ordiną jai iškilmingai įteiks 
P. Daužvardis, Lietuvos kon
sulas Chicago j e seimo me
tu. Šiose iškilmėse dalyvaus 
ir prelatas M. Krušas.

Atvažiuokite visi, kas tik 
gali ir tuo parodykime savo 
dėkingumą seselėms. Įver
tinkime jų sunkią darbuotę- 
mūsų tautos labui. Pagerb
kime garbingus svečius. Vi
sus kitus darbus perkelkite 
kitai dienai ir važiuokite į 
Pittsburghą. Lauksime.

Seimai yra prakilnios idė
jos darbas. Jūsų atsilanky
mas prideda plytelę prie to 
milžiniško pastato, ant kurio 
mūsų ateitis paremta, ant 
kurio žmonijos gerovė pa
statyta. Rengėjas.

se, o jei gausime straipsnius 
minėtais klausimais,’ juos 
panaudosime su autoriaus 
parašu. Taip pat reikalingos 
fotografijos.

Jei žinote žymių lietuvių 
sportininkų, dainininkų, ar
tistų, menininkų ir kitų pa
garsėjusių asmenų, tai pra
neškite jo vardą, pavardę, 
adresą ir, jei žinoma, ir tė
vų kilimo vietą, jo pasižy
mėjimo sritį, iškilimo sąly
gas. Jei turite jo fotografi
ją vieną arba grupėje, taip 
pat prisiųskite (prašant re
tas fotografijas grąžinsime 
panaudoję).

Taip pat tikimės šio di
džiulio leidinio spausdinimo 
ir organizavimo išlaidoms 
paramos bei skelbimų, nes 
žurnalas leidžiamas ne val
džios pinigais, ne bendrovės, 
ne partijos ar organizacijos, 
bet vieno kultūros darbinin
ko J. Keliuočio, idealisto 
žmogaus ir tik kultūriniu 
tikslu.

Visą medžiagą siųsti iki š. 
m. rugpjūčio mėn. 5 d. šiuo 
adresu: A. Skirius, 2334 So. 
lakley Ave., Chicago, Ill.

LIETUVOS GEN. KONSU
LATO NEW YORKE AUKŲ 

PAKVITAVIMAS NR. 14

KOMP. J. ŽILEVIČIAUS 
KELIONĖ

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that License No. 
E 187 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house in the 
borough of Brooklyn, County of Kings.

CHARLES CITRIN
440 Watkins St., Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
E 82 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house in the 
Borough of Brooklyn, County of Kings.

SOL INGERMAN
356 Dewitt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10738 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
220 Prospect Park West, Borough of B'klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH STARK 
New Deal Food Stores

220 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GR 10037 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law a: 
1101 Banner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANNA ESPOSITO
1101 Banner Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4448 has been issued to the undersigned 
the Alcoholic Beverage Control Law a 
to sell beer at retail under Section 75 of 
22 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BODO THIELE ,
22 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9992 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6009 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM JOHN GETTING 
6009—3rd Ave.,' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4649 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6109 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County, of Kings, to be consumed off 
premises.

the

OTTO HAASE
6109—3rd Ave., Brooklyn, N.

Parodos Lietuvių 
jungtinio choro diri- 

komp. J. Žilevičius,

lanko-

Biru-

Pir-

Pas.
Dienos 
gentas, 
jau baigia chorų lankymo 
kelionę, šį mėnesį jis 
si šia tvarka:

7 d. Chicago, UI. 
tės” choras.

8 d. Chicago, Ill. 
myn” choras.

9 d. Chicago, Ill. „Vyčių” 
choras.

10 d. Chicago, Ill. parapi
jinių chorų rinktinė grupė.

11 d. Chicago, Ill. genera
linė praktika visų chorų.

14 d. Cleveland, Ohio.
15 d. Rochester, N. Y.
16 d. Utica, N. Y.
17 d. Amsterdam, N. Y.
18 d. Brooklyn, N. Y. An

gelų parapijos choras.
21 d. Brooklyn, N. Y. šv. 

Jurgio parapijos choras ir 
New Yorko lietuvių parpi- 
jos choras.

22. Brooklyn, N. Y. Ap
reiškimo parapijos choras.

23 d. Maspeth, L. I.
24 d. Waterbury, 

Vaizbos Buto radijo
25 d. New Haven,
28 d. Stamford, 

„Gintaro” choras.
29 d. Bridgeport, 

parapijos choras.
30 d. Bridgeport, 

Jaunuolių choras.
31 d. Brooklyn,

„Operetės” ir „Dainos” cho
rai.

Conn, 
choras. 
Conn.

Conn.

Conn.

Conn.

N.

Rugsėjo mėn.:
1. d. Brooklyn, N. Y. ge- 

neralė praktika visų Brook- 
lyno ir New Yorko chorų.

„NAUJOJI ROMUVA”

NOTICE is hereby given that License No. 
EB728 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
68 Eldert St. and 1293 Bushwick Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.
HOWARD HECTOR and ARCHIE TUTHILL 
68 Eldert St.
1293 Bush wick Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB760 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at1 
229 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn,1 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. '

BEATRICE HARDASHEWSKI
229 Wythe Ave Brooklyn, N. Y<

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1163 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at! 
396 Flatbush Ave. Ext., Borough of Brooklyn^ 
County of Kings, to be consumed on thq 
premises.

EXTENSION TOBACCONISTS, Inc. 
396 Flatbush Ave. Ext. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
EB776 has been issued to the undersignec 
to sell be-.r at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
409 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn^ 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANN FARBSTEIN, Adm.
409 Bushwick Ave. Brooklyn, N. Yl

NOTICE is hereby given that License No. 
EB706 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 1 
974 Blake Ave., 
County of Kings, to be consumed 
premises.

JOSEPH HAMERMAN 
974 Blake Ave. Brooklyn,

n 76 of 
Law at 

Borough of Brooklyn, 
theon

N. Y

No.NOTICE is hereby given that License 
EB1271 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
774 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FLATBUSH KOSHER DEL., Inc. 
774 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1071 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
1088-90 Flushing Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HYMAN
1088-90 Flushing Ave.

COHEN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1042 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6520 Bay Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

6520 Bay
G. & D. DINER, Inc.

Parkway Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE ________ _______________
EB1182 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Be 'erage Control Law nt 
305 Bond Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY CONA
305 Bond St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1193 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
141 Belmont Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MEYER ANTIN
141 Belmont Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB685 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law -• 
698 Clarkson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES PLACATZIS 
THOMAS PARASKEVAS

598 Clarkson Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB872 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
179 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL NOONE
179 Reid Ave. Brooklyn, N. Y.

Laukti progos, kuri gali 
atsitikti, ir drąsa progą su
gauti — tai gabumai, kurių 
reikia turėti kiekvienam, kas 
nori sulaukti pasisekimo.

— N. Phelys.

Apsigynimo reikalams:
Pranas Aleksis, Brooklyn

— $5.00;
Šv. Jurgio Draugija, Ro

chester, N. Y. — $25.00;
Šv. Petro ir Povilo dr-ja, 

Rochester, N. Y. — $25.00;
Joseph Shaull, Studa, Pa.

— $1.00.
Klaipėdos tremtiniams:

S.L.A. 234 kuopa, Great 
Neck, N. Y. — $5.00;

St. Laurutis, Philadelphia, 
Pa. — $5.00;

Joseph Shaull, Studa,
— $1.00.

Viso — $67.00.

Pa.

NOTICE is hereby given that License 
GB 4605 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7417 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

H. I. WINTER
7117—3rd Ave., Brooklyn, N.

No.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB929 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
975-981 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH SPINELLA 
975-981 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1142 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law n‘ 
5123 — 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROBERT I. PORTER POST 986 
Veterans of Foreign Wars

5123—4th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 5065 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5311 — 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISRAEL S. RAPPAPORT 
Gibralter Food Stores

5311—5th Ave., Brooklyn, N.

No.

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1331 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2303—65th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

RAYMOND REINGOLD 
2303—65th St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB2463 has been isrued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
’he Alcoholic Beverage Control Law nt 
331 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLEY’S SELF SERVICE, Inc. 
Charles Weiss

331 Knickerbocker Ave. Brooklyn, N. Y.

thei

Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4334 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
193 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS LIFSCHITZ
193 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4853 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
41 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH FITELSON
41 Lewis Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that LicenseNOTICE is hereby given that License No 
EB1066 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1151 Prospect Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK ROBINSON
1151 Prospect Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB806 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3160 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOHN F. WILLIAMS 
3160 Fulton St. Brooklyn, N.

1/11, 
the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10060 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
•he Alcoholic Beverage Control Law at 
1396 Putnam Ave., and 600 Knickerbocker 
Avenue, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed 

PAULINE 
1396 Putnam Ave., 
600 Knickerbocker Ave.,

off the premises.
KATZ

Brooklyn, N. Y.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB963 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
‘he Alcoholic Beverage Control Law st 
608 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on "the 
premises.

THEODORE ZALNERAITIS
608 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Lietuvos kultūrinio gyve
nimo savaitinis iliustruotas 
žurnalas „Naujoji Romuva” 
šių metų rugpiūčio 25 d. iš
leidžia vieną numerį, skiria
mą šių dienų Amerikos lie
tuvių kultūriniam gyvenimui 
pavaizduoti. Jame bus palie
sta švietimas, parapijos, or
ganizacijos, spauda, literatū
ra, menas, sportas, muzika, 
įžymieji lietuviai, lietuvių 
ekonominis gyvenimas (pre
kyba ir pramonė) ir k.

Jei kas ką įdomaus turite, 
tuoj siųskite. Gautoji me
džiaga, pranešimai, bendros 
žinios iš veikimo bus panau
doti atskiruose straipsniuo-

Pakvitavimas Nr. 15 
Apsigynimo reikalams:

ALT Sandaros I apskritis, 
Dorchester, Mass, (dviem 
šautuvams) — $42.00;

Waterburio lietuviškų or
ganizacijų tarpsrovinio pik
niko, įvykusio š. m. liepos 
9 d. pelno pusė — $56.77.
Klaipėdos tremtiniams:

ALT Sandaros I apskritis, 
Dorchester, Mass. — $10.00;

Abromas Mogiliauskas, 
Brooklyn, N. Y. — $1.00;

Waterburio lietuviškų or
ganizacijų tarpsrovinio pik
niko, įvykusio š. m. liepos 
9 d. pelno pusė — $56.77;

Kanados Lietuvių Lietu
vos Liaudžiai Ginti Komite
to skyrius, Sudbury, Ont. — 
$7.08.
Šventosios uosto statybai:

T. Cirkelis su žmona, 
Brooklyn, N. Y. — $5.00.

Viso — $178.62.
Pastaba: Aukų pakvitavi

me Nr. 13 paskelbta, kad 
Lietuvių Literatūros Drau
gija, Pittsburgh, Pa. aukojo 
Klaipėdos tremtiniams $50.- 
00. Šiuo pataisoma, kad šią 
auką paskyrė Lietuvių Mok
slo Draugija, Pittsburgh, 
Pa.

NOTICE is hereby given that License 
GB 10227 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1035 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH HERSHCOPF
1035 Fulton St, Brooklyn, N. Y.

No.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB2459 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law s' 
1213 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1078 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
fhe Alcoholic Beverage Control Law nt 
167 Furman Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EMIL HERTWEZK
167 Furnian St. Brooklyn, N. Y.

SOL FISHMAN 
d-b-a Sam’s Tavern

1213 McDonald Ave. Brooklyn, N. Y.

PER „MUZIKOS ŽINIAS”
EINA NAUJI LIETUVIŠKI

ŠOKIAI

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9507 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
186 York Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANASTASY WISNIEWSKI 
186 York St., Brooklyn, N.

Komp. A. S. Pocius tvar
ko muziką naujų lietuviškų 
šokių, kuriuos atvežė p-1. M. 
Baronaitė ir moko jaunimą 
šokti Lietuvių Dienai Pasau
linėje Parodoje.

Šie nauji šokiai su liepos 
mėnesio numeriu pradės eiti 
per „Muzikos Žinias”, todėl 
jaunimas galės juos įsigyti 
lengvomis sąlygomis.

Minor.

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 4424 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8703 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLPH SCHWARTZ
8703 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB991 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
869 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FREDA KLARFELD 
Parkway Delicatessen & Restaurant

869 Eastern Parkway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1104 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
he Alcoholic Beverage Control Law n‘- 

1549 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NATHAN S. SHAPIRO
1549 Pitkin Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4508 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9224 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE TEPLEY
9224 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5146 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9404 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES KOHLMEYER
9104—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8668 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic
66 — 4th Avenue, _ . .
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY
66—4th Ave.,

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn,

RABINOWITZ
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9542 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
565 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KONSTANTY ZYBERT
565 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5097 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
463 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

463—5th
THEODORE RECKMANN
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 5402 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tt-e Alcoholic Beverage Control Law at 
2781 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUDOLF HENKE
2784 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4904 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
104 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

■WILLIAM ROCHOLL & 
JEROME CALANDRINO 

Bill & Jerry
Lewis Ave., Brooklyn,

the

104 N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 4390 has been :ssued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
172 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

LOUIS,

172 Rogers

Kings, to be consumed off the

PHILIP & IRVING GROSS 
Gross Bros.

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB2410 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law s' 
5304—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANGELO SAGOS & OTTO TURNER 
Coliseum Restaurant

4th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 153 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 75 
of the Alcoholic Bevarge Control Law at 
1107 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ATLANTIC BEER DISTRIBUTORS 
1107 Myrtle \Ave., Brooklyn, N. Y.

5304

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1008 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
4718—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

VIRGINIA M. DENECKE 
d-b-a Crescent Bar & Grill

4718—4th Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 46 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
436 Watkins Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PURITAN BEVERAGE CORP.
436 Watkins St., Brooklyn, N. Y.

the

Y.

NoNOTICE is hereby given that License 
EB1229 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control _Law a' 
1054 Bushwick Ave., 
County of Kings, to 
premises.

FRANK J.
1054 Bushwick Ave.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

BUCHHEIT
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB798 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law a' 
307 Albany Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

■ DAVID GOLDSCHLAGER
307 Albany Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB237 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw n‘ 
439 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ORIGINAL ASS’N OF RUSSIAN 
WORKERS ALLIANCE OF AMERICA

439 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB2737 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law n‘ 
2405 - - - ■ —
County of 
premises.

Alcoholic _______
— 86th Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

2405—86th
DAVID GEDULD

St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1275 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law »' 

Avenlie, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on

265 Lee 
County of 
premises.

265 Lee
PETER PESCE

Ave. Brooklyn, N.

is hereby given that License

the

Y.

No.NOTICE _ _____ ____  __ _____________
EB1313 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law s’ 
562 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed on the

562 Sutter
SAMUEL OCKUN

Ave . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1359 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
311 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LUDWIG STRUNK
311 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
EB 1129 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
218 Lee Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALEXANDER ROGERS
218 Lee Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 912 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at. 
6901 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RIDGE DINER, Inc.
6901 — 4th Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 117 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house in the 
Borough of Brooklyn, County of Kings.

SAM ALTMAN
260 Christopher Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 267 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house in the 
Borough of Brooklyn, County of Kings.

JACOB MARKOWITZ
440 Watkins St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that . License No. 
E 266 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house in the 
Borough of Brooklyn, County of Kings.

LOUIS RASKIND
440 Watkins St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that ’ License No. 
GB 5270 has been issued to the undersigned 
to „ sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
3414 Tilden Ave. — 334 E. 35th -St 

'Of Brooklyn, County of Kings, to 
sinned off the premises.

ERNEST WALTHER
314 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.
334 E. 35th St., . Brooklyn. N. Y.

Law at 
Borough 
be con-

NOTICE is hereby given that. License No. 
EB1026 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
208 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

TRESA FRUCHTBAUM 
Morris Delicatessen and Restaurant

208 Rogers Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB844 has been issued to the >undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
540 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BROOK-ROSE CORP.
540 Fulton St Brooklyn. N. Y.

Tik malda, darbas ir gam
ta tegali žmogui laimės duo
ti, o ne kokie civilizuoto 
žmogaus sugalvoti pasilinks
minimai.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1239 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
1638 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PARKWAY FRENCH BAKERY, Inc. 
1638 Pitkin Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4610 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4023 Avenue J, 
County of Kings, 
premises.

HERMAN
, RUBIN 

4023 Avenue J,

Beverage Control
Borough of 
to be consumed off

Law 
Brooklyn, 

the

KUNOFSKY & 
KUNOFSKY 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB732 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
332-38 Pennsylvania Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

NATHAN FEIGELES 
a-k-n 638 Sutter Ave.

332-38 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1183 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
fhe Alcoholic Beverage Control Law at 
345 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK DOLANSKY
3^5 ftyętle Ave. Brooklyn, N. Y.



WATERBURY, CONN

588—7th

BALTIMORE, MD

Laikraščiai

prie gražaus ezero

be consumed off th,

BRIDGEPORT, CONN

atva

BAYONNE, N. J

14 d. abi

Ona

1647 E.

V. Jakštaitė

JERSEY CITY, N. J
1172

520 Van

35 Marcy

ROSE
119 Smith

NOTICE is hereby given that License Nix

not much difference in

262 Reid

33 Cedar
ELECTRIC REFRIGERATORS

Padėka

425 HicksAS LITTLE AS
The Mark

of a

IA WEEK

4606—7th

Central Gas Range & Refrigerator Co., Inc
280—7th

is hereby given that License Na

Tel. JErome 7-2200 takais: kas svajoja never

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

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

535 Marcy 
County of 
premises.

'^Harrisoni
/Wsono ch(

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

CHARLIE 
Ave.,

NOTICE 
GB 5323

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

NOTICE
GB 4917

NOTICE 
GB 10255

Law a> 
Broklvn. 
off the

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

JOHN 
Ave.,

c rough 
be consumed off

NOTICE
GB 4307

NOTICE
GB 4859

Barkauskienė, S. Sapranie

LINDEN, N. J,

5711 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

.1. JOYCE 
Grocery & Del.

Brooklyn, N

370 Crescent Street, 
County of Kings, t 
premises.

LOUIS
307 Tompkins Ave.,

MARTIN 
Ave.,

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

kun. Kelmelis. Kleb. kun

WIESE
Brooklyn

MAYER’S DAIRY CORP.
Buren St., Brooklyn, N. Y.

HERMAN SPATH 
., Brooklyn

STEINKE 
Brooklyn,

Šv. Onos novena nuo

HENRY RUDOLF 
227 Wilson Ave , Broklyn,

SICKLES
Brooklyn, N. Y.

ADAM
370 Crescent St..

FRANK
Brooklyn, N. Y.

MAX TOBIAS
22 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y.

Law at 
Borough of Brooklyn, 

to lx consumed off the

MORRIS BAUMAN
Ave., Brooklyn, N. Y.

AUGUST TROGEL
292 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

ASBATE
Brooklyn, N. Y

OSCAR
307 Vanderbilt St.,

HENRY BEHRENS 
St., Brooklyn,

DIEDRICH GRUBE
92nd St., Brooklyn, N. Y.

Uersey chorų 
Iritis liepoj 
pul? geguz 
f pore, Kėni

HEITMANN
Brooklyn

HERMANN DANKER 
Ave., Brooklyn, N. Y.

LEO DEEG
901 Knickerbocker Ave., Brooklyn

FRIEDMAN
Brooklyn

Dalis svečių 
$New York

HAGENAH 
Brooklyn,

County of 
premises.

FRANK
3142 Fulton St.,

BOY KETELSEN
1821 Church Ave., Brooklyn, N

307 Tompkins Ave. 
County of Kings, 
premises. MICHAEL FAZIO

40 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

PIOTER BIENIOWSKI
96th St., Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn 
be consumed off the

priešaky. Viskas puikiai 
vyko

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4602 hes been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
210 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MENKE
Brooklyn, N. Y-

KRESSE
Brooklyn, N. Y.

the Alcoholic Beverage Control Law at 
636 Metropolitan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

sla paviešėti 
a Lankėsi

ENDRESS
Brooklyn

1172 — E 
County of 
premises.

the Alcoholic 
119 Smith 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 4457 _______________________
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9423 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FOSTER AVENUE MARKET, Inc. 
9423 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5339 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1647 E. 96th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

5523 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

ilyviai — mo 
ntukonis, m< 
j Al. Žemaiti

ISIDORE BALCH
4223 Avenue J, Brooklyn,

PAUL 
5711—3rd Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5110 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RATHJE
Brooklyn, N

HENRY
5523—3rd Ave.,

Liepos 31 d. buvo parapi- 
s vaikučių išvažiavimas

KARL JANHSEN
233 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4929 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
189 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE RICKERMANN
189 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

WILLIAM KUMM
210 Court St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 4679 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
425 Hicks 
County of 
premises.

NOTICE
GB 8672 _____ <___
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
2917 Avenue I, Borough of Brooklyn.; 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

the Alcoholic Beverage Control Law at 
262 Reid Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HUGO B. LOHSE
Ave., .Brooklyn, N. Y.

SAMUEL GELB
636 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 8850 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that L icon sc No. 
GB 4719 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
• ho Alcoholic Beverage Control Law 
5807 — 5th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4604 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4816 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4458 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
253 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

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

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

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

vusį varg. A. Stanišauską 
Neseniai

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5147 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4223 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4901 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control La'w at 
-10 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

McHUGH
Brooklyn

NOTICE is hereby given that License Na; 
GB 5008 has been issued to the undersigned’ 
to sell beer nt retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law *t 

Borough of Brooklyn.; 
be consumed off th*

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 4429 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3442 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 5009 has been issued lo the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
410 Wilson Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LUDER HEISSENBUTTEL
410 Wilson Ave., Brooxlyn, N. Y.

issued to the undersigned 
•etail under Section 75 of 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE 
GB 5034 __________ . ____
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
1821 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4766 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

META STRETCH
3., Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No 
GB 4891 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 

92nd St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

BUYS A HOTPOINT 
H REFRIGERATOR i

PATRICK J. HESTER
Avenue, Brooklyn, N. Y.j

3 S. Gumban

Beverage Control 
St., Borough of 

be consumed

MINA JENSEN
5807 — 5th Ave.. Brooklyn,N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5170 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
901 Knickerbocker Ave., Borough of B'klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX HUBER
Ave., Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No 
GB 5061 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
33 Cedar 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4925 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
227 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

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

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

FRICK
Brooklyn, N,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

retail under Section 75 of 
Beverage Control Law ;• 

Borough of Brooklyn, 
> be consumed off the

Kemežis kiekvieną maldinin 
ką apdovanojo šv. Onos me 
dalikėliu.

OTTO HUBER
60th St., Brooklyn

Rugsėjo 20 d. rengiamas 
Bridgeporto kelių didelių

draugijų bendras piknikas; 
bus kalbėtojų, dalyvaus cho
rai. Pelnas Klaipėdos pabė
gėliams šelpti. Piknikas bus 
Canevaris Grove, Mildford, 
Conn. Pelnas geram tikslui, 
tad reikia paremti.

NOTICE
GB 4467 ______________
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Avenue. Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

Borough of Brooklyn 
to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4591 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
128 Rochester Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Mrs. BERTHA F. STEINBERG, 
128 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y.

JOHN MISULIA
Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No 
GB 5073 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
130 Seeley Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE GRUENWALD
130 Seeley St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4346 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
(Tie Alcoholic Beverage Control 
•1701 Avenue D, 
County of Kings, 
premises.

HARRY 
4701 Avenue D,

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 4703 has beji: issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
157 Baltic Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIETRICH LEHMKUHL
157 Baltic St, Brr.oklvn, H. Y.

Beverage Control Law al 
Strpet, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8752 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4606 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5293 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1455 Bedford Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL QUINLIVAN
1455 Bedford Ave., Ęrookiyn, N. Y.

FRED 
Ave.,

niauskienė, S. Sapranienė, 
A. Jenušaitienė, M. Kašėtai-

NOTICE is hereby given thnt License No. 
GB 19400 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
4101 — 3rd Avenue, 
County of Kings, tc 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5221 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
233 — 5th Avenue, 
County of Kings, t 
premises.

ir programa 
silinksminimas.

NOTICE is hereby given that I.license No 
GB 4827 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholir Beverage Control Law -• 
959 — 4th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 10514 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control law at 
520 Van Buren Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5014 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1834 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOMENICK CINCOTTA
1834 Flatbush Ave.. Brooklyn, N. Y.

is hereby given thnt License No 
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Lav- r* 
4413 — 4th Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY HORSTMANN
4413 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License Nn, 
has been issued to the undersigned 

to 'sell beer at retail under Section 75 of 
th” Alcoholic Beverage Control Law a* 
462 — 60th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law n‘ 
170 — 5th Ave. “ - - -
County of Kings, 
premises!

the Alcoholic
109 — 5th Avenue, 
County of Kings t 
premises.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 10246 has been issued to the undersigned! 
to sell beer at retail under Section 75 of į 
me Alcoholic Beverage Control Law all 
5822 — 1th Avenue, Borough of Brooklyn,’ 
County of Kings, to be consumed' off the 
premises.

BARNEY GOLDSTEIN
5822—4th Ave., Brooklyn, N. Y-

WAGER
Brooklyn, N. Y.

Mūsų kolonijos balsuoto
jų piknikas buvo liepos 30 
d.; nors iš ryto ir lijo, bet 
žmonių susirinko.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4514 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4901 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE WILLINGER 
4901—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law al 
Street. Borough of Brooklyn 

Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5160 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
588 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

5417 — 5th Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

KARL F.
5417 — 5th Ave.,

NOTICE is hereby given that License N» 
GB 5089 has been issued to the undersigned’ 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at; 
280 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn,! 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4575 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
22 Rochester Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 106.’2 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
ne Alcoholic Beverage Control Law jv 

523 Court Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHRISTIAN C. TONISSEN
523 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 4829 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic “ 
307 Vanderbilt 
County of Kings, 
premises.

NOTICE is tiereby given that License No. 
GB 5348 has been issued tn th» undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law a1 
7010 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY & JOHN PLATE 
7010—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 4999 __________ ____
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
405 Vanderbilt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY" ALLHUSEN
405 Vanderbilt St., Brooklyn, N. Y.

PHILIP MILANO
d-b-a Paramount Fruit & Vegetable Market1 HOnU
2917 Avenue I, Brooklyn, N. Y. ‘

GB 5078 has been issued to the undersigned lfl.i
to sell beer at retail under Section 75 of ’

igai gyvenęs
4 irgi pavieši

Sa dir. Kiaun

— Rugsėjo 3 d., sekmadie
nį rengiama ekskursija lai
vu „Susquihanna” į Rye 
Beach. Ekskursija didelis 
susidomėjimas.

NOTICE is hereby given that License 
GB 4872 has been 
to sell beer at r 
the Alcoholic 
4511 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM.
4511 — 3rd Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4985 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Autumn Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NIKOLAUS MULLER
120 Autumn Ave., Brooklyn, N. Y.

iVLBarščis 
fib. J. LeVan

NOTICE
GB 4664 .... __________  .. .... ____ ______
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
4702 — 4th Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRITZ GEHRMANN
4702 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

Šių įvykių apgarsinimu 
rūpinasi V. Jakštaitė ir V. 
Klimas. LACHTERMAN

Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4721 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3128 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KUNIGUNDE FRIES
3428 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 4371 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
9318 Avenue K, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
prom ises.

ELIZABETH GROSS
9318 Avenue K. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4628 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
1933 Rockawav P’kwav. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to he consumed off the 
premises.

DAVID SHIFFMAN
1933 Rockaway P’kway

NOTICE is hereby given that License No 
GB 5173 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control _I,nw n* 
141 Rogers Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

THOMAS
.... Joyce’s Quality
Brooklyn, N. Y. 141 Rogers Ave.,

veiklos ugnį. Netrukus lan
kys mūsų kolonijas garbin
gi svečiai su Lietuvos daine
lėmis. Čia pat Lietuvių Die
na pasaulinėje parodoje, 
Viskas reikalauja gero pri
sirengimo, kad būtų tinka
mos pasekmės. J. K.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 4253 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
♦bo Alcoholic Beverage Control Law -< 
4724 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERNHARD KATT
4724—4th Ave. Brooklyn, N. Y.

Liepos 31 d. lankėsi Augu 
nai iš Newark© pas savo gl 
mines: kartu atlankė ir bu-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8736 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
334 E. 4 th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM LEVINE
334 E. 4th St., Brooklyn, N. Y-i

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10254 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
433 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY EMBUSCH
433 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

— Kasdieninis gyvenimas 
tarp lietuvių tik asmens rei
kalais kruta; visuomeniški 
tautos dalykai lyg apmirę. 
Laikas jau įskelti žiežirbą, 
kuri uždegtų visuomeniškos

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5225 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
168 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HAROLD WINGES
168 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

Dependable
Dealer

pranese, 
kad Vytauto D. Universite
to studentų choras atvažiuo
ja iš Lietuvos ir lankys liet, 
didesnes kolonijas su savo 
žavingais koncertais. Balti
more! pažymėta rugsėjo 15 
diena. Nieko nelaukiant, vi
soms draugijoms ir įstai
goms reikėtų subrusti tinka
mai priimti tą chorą. Tai 
pirmas toks mūsų tautai 
garbingas atsilankymas iš 
Lietuvos.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 4838 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
408 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN GARFINKEL 
d-b-a Rosebud Airy & Groc.

408 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

Choras rengiasi Pasauli
nės Parodos Lietuvių Dienai 
ir atlaidams, kurie įvyks 
rugsėjo 17 d.

NOTICE is 
GB 8695 hai 
to sell beer 
the Alcoholic 
419 Myrtle Ave. 
County of Kings, 
premises.

MAX 
419 Myrtle Ave

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1603 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
292 Stagg Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

— Liepos 31 d. Rožan
čiaus ir šv. Onos draugijos 
turėjo bendrą pasitarimą 
surengti naujam klebonui 
„shower party”. Nutarta tai 
padaryti rugpiūčio 17 d. 
Tam tikslui išrinkta komisi
ja iš Marcinkienės, Vyšniau
skienės, Kvietkauskienės, 
Balčiūnienės ir Aidukienės.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 4860 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
127 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM VON DOHLEN
127—6th Ave., Brooklyn, N. Y.

— Pirmadienį šv. Alfonso 
liet, bažnyčios konsekravimo 
atlaidai ir kitą dieną porcin- 
kulio atlaidai. Šiemet skirta 
tie atlaidai ir kitoms konse
kruotoms bažnyčioms, bet 
Baltimore j e tik kelios pa
šventintos bažnyčios, kitos 
tik palaimintos. Mūsų baž
nyčia daugiausia lankoma 
atlaidams įgyti.

— Jau pereitą sekmadienį 
kun. A. Dubinskas, pabaigęs 
savo atostogas, pradėjo dar
buotis bažnyčioj. Liepos mė
nesį kitur buvo didelės saus
ros; Baltimore  j e vis palyda- 
vo, žolė gražiai žaliuoja.

— Par. choras dalyvavo 
New Jersey chorų s-gos iš
važiavime su savo klebonu

NOTICE is hereby given thnt License No. 
GB 5422 has been feud to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
258 DcKaib Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, tc 
premises.

FRANK
258 DeKalb Ave.,

Ilgesnes kalba 
į pastangas 

hominiame g 
fe dr. Juozas 
Mo” redak 
tiedis. Frakai 
ivo grab. Le1 
s žodį pasaki 
gjus. Trumpą 
kiti svečią

Komisijos susirinkimas į- 
vyko liepos 26 d. Išrinkta 
valdyba, kuri turės ypatin
gai rūpintis priimti 
žiuojantį 45 asmenų chorą: 
garbės pirm. kun. J. Valan- 
tiejus, pirm. A. Aleksis, vi
cepirmininkai T. Matas ir J. 
Stulginskaitė, rašt. V. Jakš
taitė, ižd. J. Jokūbauskas.

Svečių nakvynių parūpini- 
mas pavestas A. Kateivai ir 
J. Stulginskaitei.

Vytauto Didžiojo univer
siteto choro koncertas įvyks 
rugsėjo 3 d. Dirigentas to 
choro yra p. K. Kaveckas.

Svečių garbei bus paruoš
ta vakarienė, kuria rūpinasi 
M. Karinauskienė, M. Kašė
taitė, A. Jenušaitienė, O.

Hotpoint Value Yardstick shows 36 outstand
ing refrigerator features: 6 - Way Cold Storage 
Compartment Pop-Ice Trays. 16-point tem
perature control. Adjustable Interior. Adjust
able-height gliding shelves. Semi-automatic 
defrosting. New dessert tray. Vacuum sealed 
Thriftmaster mechanism. Fruit and vegetable 
storage drawers. Automatic Interior Light. All- 
steel cabinet Food safety gauge. And 24 more.

ALRK. Moterų Sąjungos 
53 kuopa reiškia širdingą 
padėką M. Šertvytienei, N. 
Y. ir N. J. Mot. S-gos centro 
direktorei už suteiktą dova
nėlę mūsų kuopai — $5.00 ir 
už prirašymą daugiausia 
naujų narių vajaus metu.

Visos 53 kp. narės džiaug
smingai priėmė tą malonią 
dovanėlę. Dar kartą nuošir
džiai dėkojame M. Šertvytie
nei už dovanėlę ir linkime 
jai geros sveikatos ir ilgiau
sių metų darbuotėje.

53 kp. Valdyba.

nai ir jų 
kurie ir 
šauską.

LICENSES 
Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8745 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
‘he Alcoholic Beverage Control Law at 
733 Church Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN VAN RUSTEN
733 Church Ave. Brooklyn, N. Y.

Praeitą savaitę mūsų ko
loniją atlankė svečiai iš Lie
tuvos: kun. J. Bogušas ir p. 
Baronaitė, kuri mūsų kolo
nijos jaunimą pamokė lietu
viški} šokių Pasaulinės Pa
rodos Lietuvių Dienai. Jau
nimui šokiai labai patiko ir 
jie dabar lavinsis, kol p. Ba
ronaitė atvyks patikrinti. P. 
Baronaitė buvo apsistojus 
klebonijoje. Lankėsi kun. 
Gauronskis ir kun. Ribokas. 
Pas mūsų kleboną tikra sve
čių užeiga; jis visus po savo 
pastoge priima.

Federacijos susirinkimas 
įvyko liepos 21 d., kuria
me išrinkta komisija rūpin
tis Lietuvos studentų choro 
priėmimu ir koncerto ruoši
mu. Komisiją sudaro A. 
Aleksis, O. Girzijauskaitė, 
M. Andrikytė, A. Kateiva, 
P. Jokūbauskas, A. šamba- 
ris, V. Jakštaitė, A. Markus, 
C. Barkauskienė, M. Kari-

— Šv. Onos novena, kurią 
vedė pats klebonas, kun. M. 
Kemežis, labai sėkmingai 
praėjo ir iškilmingai užbaig
ta. Daugelis gavo Dievo ma
lonių, įvyko vienas atsiverti
mas. Su dvasine talka atsi
lankė kunigai Stonis, Kelme
lis, Paulonis, Barkauskas, 
OS.B. ir Kartavičius. Pasku
tinį vakarą pamaldas atlai
kė kun. S. Stonis, jam asis
tavo kun. Kartavičius

Šomis dienom! 
j lankėsi datą 
lietuvos: Jurg 
ai valst. pre 
p direktorii 
stojęs Ozone

širdis nm 
i turiningo g

— Liepos 30 d. pakrikšty
ta Barbora Dwyer Prano 
Dwyer ir Julijos Norvilai- 
tės. Krikšto tėvais buvo Ed
vardas Norvilas

dabar bus kiekvieną antra
dienį: 7:30 vai. vak. lietuviš
kai, 8:15 vai. angliškai. Visi 
kviečiami pasinaudoti, šv. 
Onos altorius puikiai ilumi- 
nuotas elektra, papuoštas 
šilku. Visiems tai daro dide
lio įspūdžio.

— Parapijos balius, įvy
kęs šv. Onos šventėje, pra
ėjo geriausia nuotaika.

— Rugsėjo 3 d. įvyks ben
dra su Bayonnės parapija 
ekskursija laivu S.S. Susque
hanna į Rye Beach. , Laivas 
išplauks iš Bayonnės Muni
cipal Pier 9:45 vai. ryte, o iš 
Jersey City Exchange Place, 
Pier 5, 10:45 vai. ryte. Visi 
važiuokime!

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4643 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 ol 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Windsor Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM C. HINSCH
255 Windsor PL, Brooklyn, N. Y.

įje surengė I 
įj ekskurs 
akalbas, kurių 
susirinko api 

į; oras būvi 
inkus, bet s 
rejo kantrybės 
ė per dvi vali

Dwyer. Sveikiname didėj 
čią šeimą.

Come in today and check Hotpoinfs 
36 important features.

NOTICE is hereby given that License No. ir GB 4630 has been issued to the undersigned tn Qnll Iwxni’ nt rnhnil unrlzav 4-H fl

lankėsi Tamušiū- 
uošvė Valantienė 
atlankė A. Stani-

• There’s a vast difference in refrig
erators
price. Give your pocketbook a break. 
Measure the value of all refrigerators 
before you buy. Compare their fea
tures and value with those of the new 
1939 Hotpoint Electric Refrigerators. 
See for yourself why “By Every Yard
stick Hotpoint is a Great Refrigerator

Darbai ir svajonės atski
rais keliais eina, atskirais



Rugpjūčio 4 d., 1939 m.

VIETOS ŽINIOS

4

bUt Street, BoroįhJč 
Kinge, to be hhJL’

J

264 Grand St., Brooklyn
SVEČIAI Kampas Roebling St.LĖKTUVU Į VILNIŲ

dėjo grab. J. LeVanda.

Laidotuvių Direktorius

Tel. EV. 4-9672

GAVO STIPENDIJĄ

KUNIGAI ALEKSIŪNAS 
IR LEKEŠIS GRĮŽTA

LIETUVOS STUDENTŲ 
CHORUI PASITIKTI

dienomis advoka- 
Jurgėlai leista ves- 

ir federaliniame

DR. ED. ŽUKAUCKAS 
MANEVRUOSE

LONDONO LIETUVIŲ 
EKSKURSIJA

SVEČIŲ IŠ LIETUVOS 
PRAKALBOS

CHORŲ GEGUŽINE 
PAVYKO

ko Romos kryptimi. Rugpiū
čio 9 d. iš Prancūzijos iš
vyksta atgal į New Yorką.

Vietinis Vaizbos Butas 
liepos 26 d. Susivienijimo SEIMŲ DALYVIAMS

PRIIMTI

Juozas B. Laučka,
Komiteto Pirmininkas.

Šiomis 
tui Košt, 
ti bylas 
teisme. Ši aplinkybė leis ad
vokatui Jurgėlai geriau pa
tarnauti savo klijentams.

HAVEMEYER 8-0259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avėnue

maspeth, n. y.

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU
SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 
PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 

BROOKLYNE

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

hereby given tta 
is been issued to tit 2 
f at retail nnfo 
'lie Beverage (Wp' b® Street, Bor% 
Kings, to be trough

HENRY ALMUS® 
bilt St,

PRIIMTAS Į FEDERALINĮ 
TEISMĄ

“•rata, ’

hereby given that W 
been issued to the a* 
at retail under Sets

c Beverage Coni® ■
Ave., Borough 1 

lings, to be constoi

FIKOLAUS MULLS
Ave., Biw

Kings, to

ic hereby , gi^ tM r 
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beer at retail ®^to 
oholio Beverage h d' 
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>f Kings, to W

HERMANN
Ave., ____—

S DCCll inouęu ", “g
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lie Beverage fa™ -“I
Avenue, iw 
Kings, to be '

JATRICK J.
1 venue,

Uutiu 8 been issued to 
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gFHANKKBESSB 

1 fa
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'he Beverage 
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Kings, to be 

tUJAM VON Dqjij. 
ve- 8^5.

S.

V

jutoto......... .

Kun. Pijus Lekešis atsiun
tė laišką iš Lietuvos, pra
nešdamas, kad svečiavimusi 
Lietuvoje abu labai paten
kinti. Ypatingai abu susiža
vėję Lietuvos gamta. Štai 
ištrauka iš laiško: „Lietu
vos gamta labai slaptinga, 
puikiais gėlių žiedais apsi
dengusi, iš visų kraštų 
paukštelius sukvietusi ir 
mūsų širdis nuskandino sa
vo turiningo grožio gelmė
se”.
Liepos 14 d. abu kunigai iš-

* Vilnili’ 0 iš ten Pasu- 

r at retail unit 
>lic Beverage Cato1 

Street,
Kings, to be cotssj’,'

WILLIAM KUMM
S±___________

i hereby given that fa, 
is ben: issue; to 
r at retail under fe/ 
>lic Beverage Cay i 

' Street Borough ;> l 
Kings, to be casaj;

METR1CH LEWdlf 
St. Bndį,

sa^e surengė Lietuvos ver- 
r at retai! under'įį 

>lic Beverage Cota! į 
ith Street, Borough b h 
Kings, to be

PIOTER BIENW3 
th St, Brash

• hereby given fat fa 
is been issued to & ® 
r at retail under Sea 
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r Avenue, Borough dl 
Kings, to be

R AVENUE MAW į 
' Ave., Braih

i hereby given that h 
įas been issued to the ah 
r at retail under fea 
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LAYER’S DAISY COE?, 
luren St, Biwfe 

i hereby given that fa 
as been issued to the to 
ir at retail under 
)lio Beverage Cate! h 

Avenue, Borough d b 
Kings, to be rmsosi.'

MORRIS BAUMAN 
Ave., BrooHji

i hereby given that fa 
as been issued to th* m 
r at retail afa Seda 
>lic Beverage (M la 
1 Avenue fimh «,»; 
Kings, Jto be m™!

ENJ AMIN GASS®a 
a Rosebud Airy fc &«• 
1 Ave., Brato.!

hereby given tbl li» 
is been issued to the ne 
r at retail unda 
lie Beverage Cato it

Street Borough d» 
Kings, to be gonada

AUGUST TRO® v 
St., 5"^

hereby given that R* 
s been issued to the * 
■ at retail under Sec? 
lie Beverage CoW ’ 

Street, Borough dR 
Kings, to be consnei

HOSE B. SICKLES 
t, BroiS

slininkų ekskursijos vadams 
prakalbas, kurių pasiklausy
ti susirinko apie 100 asme
nų; oras buvo smarkiai 
tvankus, bet susirinkusieji 
turėjo kantrybės išsėdėti sa
lėje per dvi valandas.

Ilgesnes kalbas apie lietu
vių pastangas įsistiprinti 
ekonominiame gyvenime pa
sakė dr. Juozas Kaškelis ir 

redaktorius Alb.
Briedis. ^Prakalboms vado
vavo grab. LeVanda; įžan
gos žodį pasakė J. Ambra
ziejus. Trumpai prakalbėjo 
ir kiti svečių ekskursijos 
dalyviai — mokyt. J. Va- 
lentukonis, mokyt. Bramie- 
nė, Al. Žemaitis ir kiti.

Dalis svečių ekskursantų 
vieši New Yorko apylinkėje; 
kiti išvažinėjo po įvairias 
vietas. Dr. Kaškelis ir A. 
Briedis išvyko į Chicagą, J. 
Valentukonis į Pennsylvani- 
ją.

Šiomis dienomis redakci
joje lankėsi daugiau svečių 
iš Lietuvos: Jurgis Kiaunė, 
Kauno valst. prekybos mo
kyklos direktorius; svečias 
apsistojęs Ozone Park; jis 
neseniai atvyko iš Lietuvos 
ir žada paviešėti apie pora 
mėnesių. Lankėsi ir Vladas

hereby given tai igį Barščiauskas, laikraštinin-
■ _ kas, ilgai gyvenęs Klaipedo- 

J’e- Jis ir^ Paviešės ilgesnį 
—. laiką. Su dir. Kiaune drauge

___ lankėsi S. Gumbaragis, ka- 
I herebT5««V“Ž nadietis. VI. Barščiauską ly
es been ________K t Tas oeen 
r at retail under 
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s hereby 
as been issued y 
er at retail "Ty 
olic Beverage 
iter Avenue,

Kings, to be a®5®"

. BERTHA F. 
iter Ave., __ _

is hereby giv® 
)as been issued to 
er at retail I 
lolic Beverage 
ter Avenue, Born8gfai

Kings, to be »

MAX 
ter Ave., 

is hereby 
has been issued to 
•er at retail 1 
lolic Beverage "t | 
,th Street, Bo1”“^ 
: Kings, to te f®’

ABRAHAM LEM« 

th St., 

is hereby has been Se^
eer at retail ® 
>holic Beverato^J 
3rd Avenue. Bo"”*^1 
,f Kings, to be

HENRY
I Ave.,
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1th Avenue, Boreal 
of Kings, to be 

’ barney go 
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New Jersey chorų sąjun
gos apskritis liepos 30 d. 
turėjo didžiulę gegužinę Pe- 
trylows grove, Kenilworth, 
N. J. Suvažiavo Elizabetho, 
Jersey City, Harrisono, New- 
arko ir Patersono chorai — 
viso arti 200 narių. Svečių 
chorų buvo iš Maspetho, 
Brooklyno (Angelų Karalie
nės ir Apreiškimo). Šiaip 
žmonių suvažiavo per 1500. 
žodžiu, atrodė, kaip didžiulė 
New Jersey Lietuvių Diena. 
Atsilankė kunigai J. Simo
naitis, šernas, M. Kemežis,
I. Kelmelis, Poška, Černiaus
kas, M.I.C., J. Kinta ir J. 
Balkūnas. Be to, dalyvavo 
minėtų chorų vadai.

Choristai turėjo generali
nę praktiką 3 vai. ir vėliau, 
5:30 vai., dainavo dainas, 
skirtas Lietuvių Dienai Pa
saulinėje Parodoje. Progra
mą vedė kun. J. Simonaitis, 

thd {J j Dainoms dirigavo laisv. men.
J. Žilevičius. Choras gana 
įspūdingai sudainavo: 1. Ap
saugok Aukščiausias, 2. Pa-

Bukime Pasiruošę Lietuvių Dienai

sisėjau žalią rūtą, 3. Šią 
naktelę, 4. Palaukėj, 5. Ant 
tėvelio dvaro, 6. Berneli mū
sų, 7. Žalioj girelėj ir 8. Pa- 
buskim. Programa pradėta 
ir baigta Tautos Himnu. 
Trumpą kalbą pasakė kun. 
J. Balkūnas.

Šioj gegužinėj buvo trau
kiami sąjungos laimėjimai. 
Laimėjo $15.00 T. Birgundi, 
$7.00 Frisko ir $3.00 kun. J. 
Kartavičius. Chorai neužtek- 
tinai įdėjo širdies knygelių 
pardavinėjime.

Jaunimas su senimu gra
žiai ligi vėlumos pašoko 
prie lietuviškos muzikos. 
Prie stalų buvo girdėti įvai
riausių chorų. Lietuviška 
daina dabar labai mėgiama.

Dalis gegužinės pelno ir 
laimėjimo knygelių eis cho
rų sąjungos ir vargonininkų 
seimams priimti.

New Jersey ir New Yorko 
Chorų apskrities laimėjimo 
knygutės išleistos liepos 30 
d. Kenilworth, N. J., Patry- 
lows Grove. Čia sąrašas cho
rų, kiek kuris pasidarbavo:

Maspeth — $22.35; Har
rison, N. J. — $20.65; Pater
son, N. J. — $16.85; Eliza
beth, N. J. — $15.80; Jersey 
City, N. J. — $14.00; Brook
lyno šv. Jurgio par. — $10.- 
20; Apreiškimo par. — $9.- 
70; Angelų Karalienės par.
— $6.70; Newark, N. J. — 
$7.35. Viso pajamų $123.60.

Išlaidos: laim. knygučių 
spauda — $17.50 ir laimėji
mas — $25.00; viso išlaidų
— $47.50.

Pelno liko $81.10.
Pelno iš teatro ir koncer

to 1939 m. gegužės 28 d. 
Maspethe gauta $60.45, tad 
Chorų ir Vargonininkų sei
mų rengimo komisijos kaso
je yra $141.55.

Liepos 13 d. Eleonora 
Bartkevičiūtė lėktuvu nu
skrido į Vilnių, į mylimą ša
lį... Ir štai ką rašo iš ten: 
,,Sveikinu visus pilna susi
jaudinimo iš tos brangios 
šventovės. Vakar buvau prie 
Gedimino pilies, šiandie mel
džiuos prie Aušros Vartų. 
Trūksta žodžių šiam mano 
džiaugsmui išreikšti... Ma
čiau Vilnių ir iš viršaus. 
Rytoj važiuoju į Trakų pilį. 
Papasakosiu visus savo įspū
džius vėliau. Tai vienintelė 
vieta, kurią būtinai norėjau 
aplankyti. Mano kelionė tę
sėsi nuo Kauno į Vilnių 25 
min.” Šiuo tarpu tik tiek ir 
terašė, prižadėdama vėliau 
pasidalinti savo įspūdžiais 
plačiau. Eleonora rudenį 
grįš į New Yorką.

M. Juozapaitytė.

Šią savaitę dr. Edvardas 
Žukauckas dalyvauja ka
riuomenės manevruose, įvyk
stančiuose Plattsburgh, N. 
Y. Grįš į' namus kitą savai
tę.

Adomas Jezavitas, orkes
tro vedėjas, šiomis dienomis 
gavo stipendiją ir rugpiūčio

New Yorko Pasaulinės Pa
rodos Lietuvių Dienos Ko
mitetas, rūpindamasis Lie
tuvių Dienos, įvyksiančios 
šių metų rugsėjo 10 d., už
tikrintu pasisekimu ir giliai 
tikėdamas, kad tinkamas jos 
įvykdymas aukštai pakels 
lietuvių išeivijos vardą vi
soje Amerikoje, nuoširdžiai 
kviečia ir prašo visas ame
rikiečių lietuvių kolonijas 
būti pasiruošusias atlikti 
šiuos patarimus:

1. Visos ekskursijos, vyk
siančios traukiniais, autobu
sais ir garlaiviais, apsirūpi
na tautinių spalvų papuoša
lais; traukiniai, garlaiviai, 
autobusai ir automobiliai 
papuoštini atitinkamo dy
džio lietuviškomis vėliavo
mis.

2. Nuo rugsėjo 1 iki rug
sėjo 9 d. plačiai informuoti 
savo vietos amerikiečių 
spaudą.

3. Išvykstančias ekskursi
jas fotografuoti, pasikvie
čiant amerikiečių spaudos 
atstovus.

4. Visų nuotraukų, ameri
kiečių spaudos aprašymų, 
pranešimų, jei galima, po 5 
egzempliorius atsiųsti Ko
mitetui (16 W. 75 St., New 
York City), kurs po Lietu
vių Dienos paruoš atitinka
mą santrauką, o pirm to ga
lės parodyti didžiosios spau
dos atstovams.

5. Ekskursijų vadai prašo
mi pasirūpinti, kad viešbu
čiai, kur bus apsistoję lietu
viai stambesnėmis grupėmis, 
iškeltų ir Lietuvos vėliavas; 
tam tikslui būtų galima pa
naudoti savo atsivežtas vė
liavas, kurias turės prie 
traukinių, garlaivių ar auto
busų.

6. Lietuvių Diena yra vi
sų amerikiečių lietuvių rei
kalas. Jos pasisekimas žy
miai priklausys ir nuo to, 
kiek bus surinkta lėšų. Mū-

24 d. išvyksta į Lietuvą, kur 
lankys muzikos konservato
riją. Jo išvykimo proga ruo
šiama išleistuvių vakarienė, 
įvyksianti rugpiūčio 19 d., 
Susivienijimo salėje. Bilietai 
po 1 dol. 50 et.

Gavęs žinią apie galimą 
Vytauto D. universiteto stu
dentų choro atvykimą, Pa
saulinės Parodos Lietuvių 
Dienos Komitetas sutiko tal
kininkauti Generaliniam 
Konsului sudaryti maršrutą 
ir jį pravesti įvairiose lietu
vių kolonijose. Komitetas 
numatė suruošti atitinka
mas pramogas New Yorke ir 
tinkamai priimti atvykstan
tį chorą. Tuo reikalu nutar
ta sudaryti vietinį komitetą 
iš prie Komiteto veikiančių 
svečiams priimti komisijų 
ir Brooklyno profesijonalų 
dr-jos, studentų ir alumnų 
klubo ir Romuvos klubo at
stovų. Numatyta rugpiūčio 
24 d. suruošti chorui priėmi
mo ir susipažinimo balių, o 
spalių 1 d. didžiulį atsisvei
kinimo koncertą. Pirmas 
choro koncertas įvyks rug
piūčio 26 d. Elizabethe.

sų prašymas: kuo greičiau
siai siųsti Komitetui surink
tus už L. D. ženklelius pini
gus, nelaukiant, kol jie visi 
bus išplatinti. Tuojau siųs
kite surinktas sumas, o ne
parduotus ženklelius, turė
dami dar progos, paskleiski
te; jei nebūtų vilties visus 
pasiimtus ženklelius išpla
tinti, prašome juos grąžinti.

7. Lietuvių Dienos Globė
jų ir Rėmėjų skaičius tiek iš 
draugijų, tiek iš atskirų as
menų dar per mažas. Lietu
vių Dienos Globėjo vardas 
ir diplomas suteikiamas 
tiems asmenims, kurie pa
aukoja bent po 25 dol. ir 
toms draugijoms, kurios pa
aukoja bent po 50 dol. Lie
tuvių Dienos Rėmėjo vardas 
ir diplomas suteikiamas 
tiems asmenims, kurie pa
aukoja bent po 10 dol. ir 
toms draugijoms, kurios pa
aukoja bent po 25 dol.

8. Lietuvių Dienai atžy
mėti bus išleistas atitinka-

mas spausdinys — progra
ma, kurioje, be įvairios nau
dingos lietuviams ir ameri
kiečiams medžiagos, bus at
spausdinti vardai asmenų, 
draugijų bei įstaigų, pasky
rusių po 5, 10, 25 dol. ir 
daugiau. Programos turinys 
jau redaguojamas; progra
mos spausdinio būsimi rėmė
jai (atskiri asmenys, drau
gijos, profesijonalai, preky
bininkai, amatininkai) pra
šomi paskubėti su savo ati
tinkamu įnašu; tai padaryti 
prašome iki rugpiūčio 20 d.

9. Iš visur, kur tik orga
nizuotai ruošiamasi Lietu
vių Dienai, laukiame žinių, 
kad galėtume geriau pain
formuoti Pasaulinės Paro
dos vadovybę ir kitas įstai
gas, kurios galės tiksliau 
patarnauti lietuvių reika
lams ryšium su įvyksiančia 
Lietuvių Diena.

10. Ypatingai kreipiamės 
į jaunuomenę, dalyvausian
čią Lietuvių Dienos progra
moje. Kviečiame ją pasiro
dyti drausminga, giliai pa
reiginga ir lietuviškai iš-

tverminga. Nuo jaunuome
nės entuziazmo ir tvarkin
gumo daug kas priklausys.

Visiems darbuotojams Ko
mitetas nuoširdžiai dėkoja, 
laukia tolimesnės paramos 
ir naudingų patarimų.

Jonas Budrys,
Generalinis Konsulas, 

Komiteto Garbės
Prezidiumo vardu;

DAUGIAU PAGAMINA 
SVIESTO

Kaunas. — Per pirmuo
sius šių metų šešis mėnesius 
pieno perdirbimo bendrovės 
pristatė eksportui 6,738,660 
kilogramus sviesto. Per tą 
patį laiką 1938 metais buvo 
pristatyta 6,170,135 kg svie
sto. Vadinasi, per šių metų 
pirmą pusmetį sviesto par
duota užsieniui daugiau kaip 
praėjusiais metais 568,525 
kg. '

Lie, No. L886Tel.: EVergreen 7-1645
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JULIUS DRESS SHOP
Skelbia Didelį Pavasarinių Moteriškų 

Rūbų išpardavimą.
Labai nupigintomis kainomis iš

parduodama:
Vėliausios Mados Suknios, Paltai, 

Moteriški Siūtai.
Ateikit ir būsit įtikinti !

Nepasitenkinant pirkiniu, jei rūbas ne
nešiotas ir nepertaisytas, į tris dienas 

pinigai grąžinama atgal.
Sutaupysit Pirkdami

JULIUS DRESS SHOP
395 Grand St., arti Rodney St., 

Brooklyn

Kaunas. — Liepos 18 d. 
į Lietuvą atvyko 33 asmenų 
Londono lietuvių ekskursija. 
Atvykusieji daugiausia dar
bininkai. Daugelis jų į Lie
tuvą yra atvykę pirmą kar
tą. Dalis jų Lietuvos iš viso 
nėra matę. Londono lietuvių 
ekskursija yra DULR sve
čiai. Ekskursijos dalyvių 
dauguma yra gerokai pagy
venę žmonės. Tačiau yra ir 
jaunimo, šešetas mažamečių 
iš Kauno vyks į Gelgaudiškį 
vasaros atostogų praleisti.

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAR & GRILL
Gaminam, valgius ameri

koniško ir lietuviško sti
liaus. Čia taip pat galima 
gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEID AT 

Savininkas

411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. Krallkauskas — Savininkas 
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvalglnančlų Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLINS
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain
CREMO „CONNECTICUT BEST" 
Pristato pareikalavus: sallūnams, 
krautuvėms, vestuvėms ir t.t.

Reikalaukite 
Sodės

91-93 Warwick

PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTAS 

DR. J. VAITULIONIS

visur to vardo 
Ir Alaus

St, Newark, N. J.

GIDO ba peilio, be 
vaistų ir be chemi 
kalų, tik su savo 
plikomis rankomis. 
Visokios ligos yra 
gydomos: vyrų, mo-.w 
terų ir valkų. Pa-1® 
tarimai veltui 
VALANDOS: nuo 9 
ryte iki 8 vakare. 
Nedėldlenlais ir 
šventadieniais nuo 
10 ryte iki 1 po 
pietų.

307 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Manhattan Liquor Store

PIRKITE RAKANDUS
DABAR

Parduodame įvairius rakandus labai prieinamo
mis kainomis. Pasirinkimas didelis: „Bedroom 
Sets”, „Parlor Sets”, Matrasus ir Springsus „Stu
dio Couches”, „Kitchen Sets” ir „Dienette Sets”.

LIETUVIAMS DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI

GRAND OHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
109 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8451

ATSILANKYKITE
LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ KLUBE 

280 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.
BAR RESTAURANT & DANCING

TIKROS LIETUVIŠKOS DEGTINES, VISOKIŲ VALGIŲ, GĖRIMŲ

Svečiams bus duodama ’’souvenirs”

Galėsite sužinoti įvairiausių informacijų apie Pasaulinę Parodą, 
jūsų gimines, senus draugus ir pažįstamus.

SUEIKITE LIETUVIŲ CENTRE
280 Union Av., Brooklyn, N. Y. Klubo šeimininkas Jurgis Karpus

Brooklyn© Graboriai
Tel. EVergreen 7-4335 STagg 2-5043 Notary Public

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius — Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-4409

A. RODZEWICZ 
(Radzevičius)

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y. 

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Av., B’klyn, N.Y.
Namas tas pats, tik mdesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

Tel. Virginia 7-4499

ESTATE OF 
BARRY P. SHALINS

(Šalinskas)

Vestie E. Davis,
Licensed Mgr.

Suteikiam Garbingas
Laidotuves 
-----  $150 -----

KOPLYČIAS SUTEIKIAM
NEMOKAMAI

84-02 Jamaica Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Newtown 9-4464

ESTATE OF A. J. VALANTDEJUS 
T. Fred Lefevre, Manager

LAISNIUOTAS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Veronica R. Valantiejus 

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.



6 AMERIKA Rugpiūčio 4 d., 1939 m.

Maspetho Lietuviu

kahnavala;:
EKugpiučio-August 5 - 14 d. d

Lietuvių Auditorijos Bendrovės sklype
Kampas Flushing ir Clermont Avenues

Kiekvieną vakarą:
LAIMĖJIMAI, ŠOKIAI, ŽAIDIMAI, UŽKANDŽIAI IR GĖRIMAI.

KARNAVALO KARALIAUS, KARALIENĖS, KARALAIČIO IR KARALAITĖS RIN
KIMAI.

Rockaway salos maudynė
se prašoma nesimaudyti 
nakties metu, nes ten pavo
jinga.

Pasaulinėje Parodoje vie
na New Yorko prosytojų 
kompanija prosija lankytojų 
kelnes visai jų nenuėmus 
nuo kūno. Ar ne modernu?

Praeitą sekmadienį polici
ja pradėjo reikalauti, kad 
atsilankę į pajūrį užlaikytų 
švarą smėly. Suareštuoti 
262 asmens, nesilaiką šva
ros- Daugumoje nubausti 2 
dol. pabauda.

Praeitą pirmadienį Pasau
linės Parodos vadovybė susi
rinkime nutarė sumažinti į- 
žangą į parodą nuo 75 iki 
50 c. asmeniui, jei jie eis į 
parodą šeštadieniais ir sek
madieniais.

Po žaidimo visi vyčiai nuva
žiavo į maudynes, kur visi 
gerai išsimaudė.

Greatneckiečiai labai 
džiaugiasi Newarko atsilan
kymu. Nors oras buvo pras
tas, po truputį linojo Newar- 
kas drįso atvykti. Buvo at
vykę net 24.

Netrukus susitarsim nu
važiuoti į Newarką su jais 
ten sužaisti.

Liepos 23 d. vyčiai buvo 
išvažiavę į Jones Beach. 
Kitą savaitę išleis savo dele
gatus į L. Vyčių 27 metinį 
seimą, kuris įvyks Kearny, 
N. J. Vietinis.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 p. p. 
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. EVergreen 8-9229

Ųžkviečiame visus lietuvius.

MASPETHO ŽINIOS

Pelnas Statybos Fondui
KOMITETAS.

įėjimas dykai

New Yorko valstybe pra
dėjo kovą, prieš šieno ligą — 
„hay fever”, kuri vasaros 
laiku labai daug žmonių var
gina. Valstybės sveikatos 
skyrius pasiuntė darbinin
kus prie didžiųjų kelių, kur 
auga tam tikros žolės, ne
šančios ligą, jas sunaikinti.

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:

DR.ED.W. ŽUKAUCKAS 6—8 vak.
4302 Flatlands Avenue 11 Pa^al SUfbartl

Tel. NAvarre 8-1919

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)
ADVOKATAS

— Pranas Greičius mirė 
liepos 30 d., palaidotas rug
piūčio 2 d.

— Brooklyn© vyskupija 
priėmė seminarijon antrąjį 
Pažereckų sūnų Vincą ir Ed
vardą Niedzinską. Pas tėve
lį svečiuojasi marijonų klie
rikas J. Baltrušaitis. Chica- 
gon grįš rugp. 9 d. Dabar 
Maspethe yra 5 klierikai.

— Kun. J. Balkūnas sakys 
pamokslą kun. Poškos pri
micijoms šį sekmadienį New
arko lietuvių bažnyčioje.

Atidaromas kai na'. alas
Maspetho lietuvių karna

valas pradedamas rugp. 5 d., 
šeštadienį, vakare, Liet. Au
ditorijos Bendrovės sklype, 
ties Flushing ir Clermont 
Ave. kampu. Kiekvieną va
karą bus laimėjimai, bingo, 
žaidimai, šokiai, valgiai, gė
rimai. Įėjimas dykai, šiemet 
bus ir pamarginimai — te- 
atrėliai 10:30 v. v. Bus daug 
juokų ir linksmumo. Visi už- 
kviečiami. Privažiuoti gali
ma Flushing, Flushing- 
Ridgewood arba Grand gat- 
vekariais; išlipti ties Cler
mont Ave. ir čia pat karna
valas. Iš Long Island City, 
Blissville arba Woodside 
reikia imti Maspetho auto
busus. Visus, turinčius lai
mėjimo knygučių, prašome 
dar pries karnavalo atidary
mą grąžinti.

Parapijos jaunimas ne
snaudžia. Jie susirenka bė- 
veik kiekvieną vakarą į pa
rapijos salę ir gražiai pralei
džia laiką. Pirmadienio va
karais būna „sočiai”; visi 
padainuoja, pašoka, kitais gi 
vakarais šiaip pasikalba.

Parapijos „soft ball” ko
manda žengia pirmyn. Jau 3 
kartus žaidė ir visus laimė
jo. Liko žaisti dar 3 oficia
lūs žaidimai. Jei laimės, 
gaus New Yorko miesto par
kų vedėjų taurę. Jie tikisi 
laimėti.

Anglų kalbos ir pilietybės, 
moterims siuvimo ir namų 
ruošos pamokos vyksta tvar
kingai. Kasdien 9:30 vai. ry
te susirinkama. Atsiminkite, 
mokoma dykai.-

Parapijos piknikas bus šio 
mėnesio 20 d., sekmadienį, 
Klasčiaus parke. Pirkite bi- 
?’etus iš anksto; kaštuoja 
tik A0 c. Parke bus 50 c. Ne
pamirškite, piknikas bus ne
paprastas. Bus rinkimas ka
raliaus ir karalienės ir jų į- 
pėdinių — karalaičio ir ka
ralaitės.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Porcinkulos atlaidai rugp. 
1 ir d.d. praėjo iškilmingai, 

amokslus per mišparus ir 
rugp. 2 d. sakė kun. tėvas 
Jonkus, dominikonas ir kun. 
Kemezis, Jersey City klebo
nas. Buvo ir daugiau svečių 

žmones gausiai lan
ke bažnyčią, ypač pamaldų 
metu buvo pilnutėlė bažny- 
qnmiZ°d-Z1U’ ParaP’Jiečiai vi- 
ti ifg011}*8 stengėsi gau- 
lonių° dU£iaus*a Dievo ma-

Reikia stebėtis, kad rinki
mų kampanija į karaliaus, 
karalienės ir jų „šeimos” 
vietas aptilo. Išrodo, kad kas 
kas nors daroma slaptai, nes 
net pagarsinti kandidatai 
stovi vietoje. Naujų balsų 
neregistruoja. Aišku, kad 
kiekvienas nori padaryti sa
vo kandidatui „suprise”. Ti
kimasi, kad prieš pat pikni
ką išgirsime ką nors tuo 
klausimu. Turėkime kantry
bės, laukime ir renkimės 
dalyvauti piknike.

LRKSA. 134 kuopos susi
rinkimas įvyks rugp. 6 d., 
tuoj po sumos, par. salėje. 
Nariai prašomi dalyvauti ir 
naujų Susiv. kandidatų atsi
vesti.

Sekmadienį 9 vai. mišių

MONopq,.
01.7*089

kipuclK
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metu Gyvojo Rožančiaus dr- 
jos narės bendrai eis prie šv. 
Komunijos.

d., palaidotas rugp. 1 d. šv.
Jono kapinėse.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. S. Aromiskis.

MINĖJO SUKAKTĮ
ĮVAIRIOS ŽINIOS

irLiepos 23 d. Viktoras 
Marijona Ulevičiai, „Ameri
kos” skaitytojai, minėjo dvi
dešimt penkių metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį, ku
riai atžymėti, tėvams neži
nant, dukrelės Onutė, Alesė 
ir Olga užprašė mišias ir 
surengė šaunius pietus. Į 
juos atsilankė gerokas sve
čių būrys: Apreiškimo par. 
klebonas kun. N. Pakalnis, 
Šiauliūnai, Stumbriai, M. Po- 
nikas, Čingai iš Chicagos, 
Srukoniai, Smigelskiai ir Ži
liai iš Harrsiono, Matuko- 
niai iš Wilkes-Barre ir 
mašauskai iš Maspetho.

Ponai Ulevičiai labai
’rojo savo dukrelėms ir vi
siems atsilankiusiems už 
sveikinimus, linkėjimus ir 
dovanas. Ten Buvęs.

Kariuomenės manevruose, 
Plattsburg, N. Y., dalyvaus 
17 tautų karo ekspertai, ku
rie tyrinės J. A. V. karo tak
tiką.

Dr. Goldwater, New Yor
ko miesto ligoninių prižiū
rėtojas, praneša, kad slau
gytojos, sumažinus joms li
goninėse darbą iki 8 vai., 
pradėjo daugiau sirgti ir ne
paisyti darbo. Jis sako, kad 
geriau joms sugrąžinti vėl 
12 vai. dienos darbą.

Ta-

dė-
G. Brown & Co., Newark, 

N. J., traukia teisman Pa
saulinės Parodos Sovietų 
pavilijono vedėjus, reikalau
dama $140,000 už darbą prie 
pavilijono.

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS

Metinis parapijos piknikas 
įvyks šį sekmadienį, rugpiū
čio 6 d. Klasčiau Clinton 
parke, Maspethe. Pradžia 1 
vai. popiet. Gros puikus or
kestras, tai ir jaunimui bus 
gera proga kartu su savo tė
veliais pasilinksmint. šie 
piknikai visuomet būna sma
gūs, nes į juos suvažiuoja 
ne tik parapijiečiai, bet ir 
kiti žemaičiai, mat, šv. Jur
gio par. ne be reikalo ir va
dinama žemaičių parapija. 
Girdėjau, kad ir šį sekma
dienį, pikniko metu, bus vir
vės traukimas — žemaičių 
su kapsais. Pernai laimėjo 
žemaičiai. Kviečiu kuo gau
singiausiai atsilankyt kap
sus, kad žemaičius šį kartą 
nugalėtume. Kapsas.

Praeitą sekmadienį šv. 
Jurgio par. bažnyčioje gir
dėjau, kaip klebonas kun. 
Paulonis kvietė parapijiečius 
prisidėti nors mažomis au
komis Pasaulinės Parodos 
Lietuvių Dienos surengimui, 
perkant nors centr. k-to iš
leistus ženklelius. Po to vie
ni kitų klausinėjo, kur gaut 
tų ženklelių. Tur būt, čia jų 
niekas neturi. (Mūsų žinio
mis, ženklelių platinimu rū
pinasi vietos vargonininkas, 
kurs yra centro komiteto 
narys. Red.).

MIRĖ

Ona Riley, gyv. 309 So. 5 
St., mirė liepos 28 d.; palai
dota liepos 31 d.

Tomas Azzare, gyv. 595 
Driggs Ave., mirė, liepos 29

Šv. Vincento Pauliečio 
labdarybės draugija New 
Yorke išleido 411,135 dol. 
šiais metais bedarbiams ir 
pavargėliams sušelpti.

Metropolitan Life Insur
ance Co. planuoja pastatyti 
Bronxe panašius namus, ko
kius pastatė New Yorko 
miestas su federalinės val
džios pagalba Williamsbur- 
go daly. Namai bus baigti 
1940 metais, turės 12,269 
šeimynoms butus su 43,000 
kambarių. Bus tai tikrai at
skiras miestelis. Kaštuos 
apie 65 milijonus dolerių.

GREAT NECK, L. I.

Praeitą sekmadienį New- 
arko vyčiai atsilankė pas 
mūsų vyčius ir žaidė soft 
ball. Šį kartą mūsiškiai pra
laimėjo 3:2. Didžiausia gar
bė teko Stasiui Gauseriui, 
Great Necko vyčiui, kuris 
toliausiai numušė sviedinį.

PAIEŠKOJIMAS

Petronėlė Paulikonienė pa- 
ieškau Agotos Urbaitės ar
ba Kaminskienės. Gyvena 
Newark, N. J. Prašau atva
žiuoti ar parašyti laišką

234 Clark Place, 
Elizabeth, N. J.

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

. Y.

DEL AKINIŲ KREIPKITĖS PAS 
LIETUVIŠKĄ OPTOMETRIST^

Dr. J. Kauderer praktikuoja toj pačioj vietoj nuo 
1905 metų Ir yra pasiruošęs visiems patarnavimams 
akims, būtent: aklų išegzamlnavlmul Ir pritaikymui 
akinių.

Dr. Jacob Kauderer
OPTOMETRIST

536 Broadway, Brooklyn, N. Y.
Tek: EVergreen 8-2343

Tel. EVergreen 8-7027

Savininkas A. Shrupskis
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tikrą lietu
višką duoną. ’’GARSO” KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, 

kelksus Ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams.
SIUNČIA IR Į KITUS MIESTUS.

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

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

kad

I

pirkiniu ir kaina jūs busite pilnai pa
tenkinti.
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KAINOS:ŠTAI MŪSŲ KAI KURIOS

dabar $14.50
dabar $16.50
dabar $18.50

Rūbai pagaminti iš geriausių vilnonių medžiagų, vėliau
sių madų ir pasiūti pirmaujančių siuvėjų tokiomis kainomis, 
kad apsimoka pirkti dabar. Darbas ir medžiaga bus daug 
brangiau šį rudenį.

Pirkite tik lietuvių gamybos „OVER GLOBE” avalynę ir 
tik lietuviškose krautuvėse. Čia jūs rasite visokios rūšies ir 
geros kokybės BATŲ, BATELIŲ, GALIOŠIŲ, RUBBERS, 
ARCH SUPPORT, SLIPPERS, SNEAKERS ir moterims šil
ko KOJINES.

Užtikriname,

Siūtai ir Overcoatai kainavę $20.00
Siūtai ir Overcoatai kainavę $22.50
Siūtai ir.Overcoatai kainavę $24.50

Berniukų Siūtai ir Overcoatai ir Vyrams kelinės yra la
bai nupiginti.

Išpardavimas Eina Dabar Pas

I Nepamainoma Atsakomybe
| Mes Egzaminuojame Akis ir 
| Išrašome Receptą, Suprojek- 
\ tuojame, Pagaminame ir Pri-
| taikome Akinius, kada tik rei- 
| kalinga.
$ Mes pataisėme akis virš 500 
a Gydytojų ir Profesionalų žmo- 
| nių, lygiai kaip ir jų šeimoms 
$ ir pacientams.

| Drs. Schonger & Stenger
| OPTOMETRISTS

394 - 398 Broadway 331 - 335 Division Ave.
I Brooklyn, N. Y. STagg 2-8342 
&$$$$$$$$$$«$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;

’’MAISTO” Konservuoti HAMS ir PICNIC-HAMS
krapuose rauginti AGURKAI 

Mažiausias užsakymas — 3 dėžės

LIETUVIŠKI
(caramel) SALDAINIAI (supakuota po 

50 dvisvarių kartonu dėžėn)

LITHUANIAN-AMERICAN 
IMPORT & EXPORT CORPORATION 
157 Chambers St., New York CityREctor 2-2786

SHOES

MILGIIIUS SHOE SHOPS, Inc.
235 Grand St., tarpe Driggs Ave. ir 

Roebling St., Brooklyn, N. Y.
56-27 Clermont Ave., Maspeth, N. Y.
66-31 Grand Ave., Maspeth, N. Y. 
69-21 Grand Ave., Maspeth, N..Y.

NAUJOJE VIETOJE
REPUBLIC BAR & GRILL

J. Sutkus, sav.
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kad geriau patenkinti visus kostumerius ir draugus, J. 
Sutkus persikėlė į kitą, daug patogesnę vietą, kampas 
Grand ir Hooper Sts. Norėdami gauti tikrą nuoširdi! lietu
višką patarnavimą, užeikite į naują vietą

492 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Reikalinga Sukelti 
Pinigų

VYRŲ SIŪTAI, TOPCOATS IR OVERCOATS

Henry Narins Sons, Ine.
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.


