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Nera pasiaukojimo.
Ar iš nuoširdumo?
Nauji konsulai.
Namai ir sodai.
Choras neatvyks.
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Iš Vatikano vėl naujas 
balsas pasaulinės taikos 
klausimu. Laiške Kanados 
katalikų socialinių mokslų 
mokyklai Vatikano sekreto
rius, kardinolas Maglione, 
išreiškė Popiežiaus Pijaus 
XII mintis apie taiką. Laiš
ke drąsiai pasakyta, kad 
raktas į taiką glūdi ne rei
kalavimuose, bet atsižadėji
muose. Popiežius nurodo, 
kad teisingumas ir taika pa
siekiama tik pasiaukojimo 
keliu, kurs veda ne į reika
lavimus, bet greičiau į atsi
žadėjimus.

Popiežius nurodo, kad nei 
sindikalizmas, nei
bendradarbiavimas, nei kor
poracinės organizacijos, 
nei patrijotinis auklėjimas 
neužtikrins tautoms taikos, 
jei nebus pasiaukojimo... žo
dis pasakytas, bet, deja, jo 
negirdi garbės, turtų ir vi
sos žmonijos kančių ištroškę 
atsakingi didžiųjų valstybių 
vairuotojai.

SAVAITES ĮVYKIAI ADV. ŠALNA IR DR. BIEL
SKIS PASKIRTI GARBĖS 

KONSULAIS Vokietijoj Daromas Visuotinis Surašinėjimas
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Įdomu sekti dabartinį Lie
tuvos santykių vystymąsi su 
Lenkija ir Vokietija. Atro
do, kad abiejose valstybėse 
lenktynių©j ama laimėti kuo 
daugiausia pritarimų sau 
lietuvių tautoje. Ir visa tai 
daroma po to, kai abi 
tybės žiauriai apiplėšė 
mažesnį kaimyną.

Pavasarį Hitleris
pasikvietęs į iškilmes Lietu
vos kariuomenės vadą gen. 
Raštikį; jam dar nesusku
bus sugrįžti iš Berlyno, jau 
buvo kvietimas į Varšuvą, 
kur gen. Raštikis priimtas 
nepaprastai iškilmingai. Ne
seniai Lenkijoje vięšėjcr Lir- 

-tuvos laikraščių Redaktorių 
grupė, kuri irgi maloniau 
lenkų priimta. Dabar jau tu
rime žinių, kad redaktorius 
pasikvietė ir vokiečiai. Na, 
ar nemalonu gyventi lietu
viams, kai taip meiliai 
„glaustomasi” prie jų...
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Smigly-Rydz kalba
Rugpiūčio 6 d. Lenkijoje 

paminėta 25 metų sukaktis, 
kai lenkų legijonieriai, Pil
sudskio vadovaujami, pradė
jo kariauti prieš rusus dėl 
Lenkijos laisvės; vėliau tie 
patys legijonai atsisuko 
prieš vokiečius ir austrus. 
Sukakties minėjimo proga 
ypatingai didelės iškilmės į- 
vyko Krokuvoje, kur pasakė 
kalbą maršalas Smigly-Rydz. 
Jo kalba buvo labai nuosai
ki, taktinga; joje jis pažy
mėjo, kad Dancigas yra 
Lenkijos ekonominio orga
nizmo plaučiai, todėl jo 
nieks negali paliesti. Marša
las aiškiai pabrėžė, kad Len
kija ginsis, jei bus stengia
masi iš jos išplėšti Dancigą. 
Jo kalba Londone sutikta 
labai palankiai. Berlyne dėl 
jos daug karščiuotasi; vo
kiečių spaudoje pažymėta 
apie lenkų blogus norus, jų 
šoviniškumą ir t.t.
Uždaryti 76 laikraščiai

Praeitą savaitę pranešta, 
kad šiemet uždaryti 35 laik
raščiai, kurie negalėję išsi
versti dėl finansinių sunku
mų. Per paskutinius dvejis 
metus Amerikoje užsidarė 
76 laikraščiai. Sustojusių 
laikraščių sąraše žymią vie
tą sudaro Hearsto leisti 
dienraščiai!
Pajamos iš automobilių

Viešųjų kelių administra
cija pranešė, kad pernai iš 
automobilių vairuotojų už 
benzino ir automobilių mo
kesčius valstybių iždai su
rinko 1 bil. 177 milijonus do
lerių. ’ Daugiausia tokių pa
jamų teko New Yorko vals
tybei — 114 milijonų dol.; 
antra vieta Ohio valst. — 
73 mil.
Šaudymai Ispanijoje

Madrido apylinkėje nušau
tas civilinės milicijos majo
ras Gabaldon su dukterim. 
Jo 3 nušovėjai tuojau suim
ti; drauge su jais suimti 
teroristinės grupės 60 narių, 
kurių tikslas, kaip praneša 

: vyriausybės žinių agentūra, 
buvęs žudyti esamos san
tvarkos atsakingus pareigū
nus. Karo lauko teismas tuo
jau 60 asmenų pasmerkė 
mirti ir jie jau sušaudyti. 
Trys suimtieji dar laikomi; 
tikimasi iš jų išgauti vardus 
didesnio skaičiaus suokalbi- 
bininkų.
Indijos aklieji

Šią savaitę New Yorke 
baigė aklųjų aukštą mokyk
lą Indijos jaunas mokslinin
kas Subodh Chandra Roy, 
33 metų; jis apako būdamas 
8 metų nuo choleros ligos. 
Grįždamas į Indiją, Roy dar 
sustos Londone, kur jis 
sieks filosofijos daktaro 
laipsnio, o po to visą savo 
gyvenimą paskirsiąs Indijos 
akliesiems, kurių ten esą 
600,000. Jis papasakojo apie 

1 liūdną Indijos aklųjų padė
tį; ten tokiam dideliam ak
lųjų skaičiui tėra tik 14 mo
kyklų, kurias gali lankyti 
apie 600 aklųjų. Jis yra ve
dęs amerikietę merginą, ku
ri išvyksta drauge su juo į 
Angliją ir Indiją.
Balkanuose manevrai

Šią savaitę pietinėje Euro
poje, Balkanų aplinkumoje, 
6 valstybės turi didžiulius 
kariuomenės manevrus, ku
riuose dalyvauja per 2 mili
jonai karių. Manevrus turi 
Jugoslavija, Bulgarija, Ru
munija, Vengrija, Graikija 
ir Turkija.

Kongresas atostogose I
Vyriausias šios šalies įsta

tymų leidėjas — Kongresas ; 
(senatas ir atstovų rūmai) 
— praeitą šeštadienį užbai
gė savo pirmą sesiją ir išsi
skirstė atostogų. Šis kongre
sas buvo nepalankiausias 
prezidentui Roosevelt — at
metė labai daug jo siūlymų. 
Paskutinę dieną atstovų rū
mai atmetė prezidento siūly
mą paskirti naujų namų sta
tybai 800 mil. dolerių. Res
publikonų atstovai buvo la
bai vieningi; prie jų prisidė
jo konservatiškesni demo
kratai, ypač iš pietinių vals
tybių, ir taip prezidento pro
gramų priešininkams pavy
ko sudaryti tvirtą pajėgą, 
kurios užteko daugeliui siū
lymų atmesti.
Anglų paskola

Praeitą savaitę Londone 
užbaigtos derybos, kuriose 
Anglija sutiko duoti Lenki
jai 40 milijonų dolerių pa
skolos ginklams pirkti. Len
kai ginklus pirkti turės An
glijoje; jie norėjo gauti pa
skolą grynais pinigais, turė
dami mintyje pirktis ginklų 
ten, kur pigiausia.
Darbininkų taika

General Motors bendrovės 
automobilių dirbtuvių darbi
ninkai, buvę išėję į streiką, 
reikalaudami geresnių darbo 
sąlygų, užbaigė streiką, ku
riame Detroite dalyvavo per 
7,500 darbininkų. Streikas 
baigtas susitarimu. Darbi
ninkai nedaug laimėjo — tik 
truputį didesnį atlyginimą 
.už viršlaikio darbo valan
das. Streikas tęsėsi 4 savai
tes; jis palietė 12 dirbtuvių.
4 brolių nelaimė

Rugpiūčio 5 d. Long Is
land City, N. Y., viename 
garaže įvyko benzino sprogi
mas, palaidojęs keturis jau
nus brolius ir vieną jauną 
darbininką. Nelaimė įvyko 
dėl kibirkšties, patekusios į 
grindyse palietą benziną.
Prancūzų vienybė

Prancūzijos vyriausybė 
nutarė pratęsti tautos atsto
vų rūmų veiklą dvejiems 
metams, nors jų laikas jau 
pasibaigęs. Šiam vyriausy
bės žygiui nepritaria tik so
cialistų partijos vadovybė, 
bet ir ji nedrįsta perdaug 
garsiai protestuoti. Visoje 
Prancūzijoje praeitą savaitę 
ypatingai pabrėžta prancū
zų vienybė. Prancūzų spau-

Lietuvos vyirausybė 
darė dar vieną teigiamą 
gį lietuvių amerikiečių 
žvilgiu, paskirdama garbės 
konsulus Bostone ir Los An
geles. Brangūs tai paskyri
mai ir ta prasme, kad gar
bės konsulais parinkti ne ki
tataučiai, kaip paprastai el
giamasi, bet lietuviai.

Nuoširdžiai sveikiname 
advokatą Ant. Šalną ir dr. J. 
Bielskį, linkėdami jiems gra
žiausio pasisekimo garbin
gose pareigose. Amerikiečių 
jaunimą turėtų džiuginti y- 
patingai adv. Šalnos pasky
rimas. Tai Amerikoje gimęs, 
augęs ir mokslus išėjęs as- da pažymi, kad visi prancū- 
muo, prasimušęs ir ameri
kiečių gyvenime į svarbias 
eiles savo lietuvišku gabu
mu ir darbštumu. Lietuvos 
vyriausybė parodė, kad ji, 
kiek gali, seka ir įvertina 
nuoširdžių lietuvių amerikie
čių darbus.

pa- 
Žy- 
at-

Lietuvos gyventojams su
silaukus laisvesnių gyveni
mo sąlygų, atsiranda ir dau
giau privatinės iniciatyvos, 
naudingos visai tėvynei. 
Štai, katalikų „XX Am
žiaus” dienraštis kelia svar
bų klausimą artimiausiu 
laiku sudaryti galimumą 
Kauno darbininkams įsigyti 
savus namus ir nuomojamus 
sodus. Laikraštis sodų rei
kalu taip rašo:

„Žemės, net neišnaudoja
mos žemės turime pakanka
mai. Kodėl miestų savival
dybės, ypačiai Kauno, nega
lėtų paimti kuriam priemie
sty žemės plotą, apsodinti jį 

■ vaismedžiais ir padalyti į 
smulkesnius sklypelius”, ku-

zai labai dėkingi Hitleriui, 
nes jis yra prancūzų vienin
gumo priežastimi.

riuos darbininkai galėtų 
lengvomis sąlygomis išsi
nuomoti.

Amerikiečių lietuvių lauk
tas Vytauto D. universiteto 
choras, pasiruošęs kelionei į 
Ameriką, nugalėjęs įvairias 
kliūtis, praeitą savaitę suti
ko, matyt, labai rimtas nau
jas, nepramatytas aplinky
bes, pastojusias jaunai ener
gijai kelią. Choras, kaip te
legrama praneša, šiemet ne
atvažiuoja, bet pati choro 
atvažiavimo mintis negalės 
išnykti. Teks gal kiek pa
laukti palankesnių aplinky
bių, geresnio amerikiečių su- 
siorganizavimo ir tikrai ga
lėsime susilaukti studentų 
ar kitokio Lietuvos choro. 
Dabar visas jėgas nukreip
kime, kad Pasaulinės Paro
dos Lietuvių Diena praeitų 
milžinišku pasisekimu.

New York. — Gautomis 
iš patikimų šaltinių žinio
mis, Lietuvos; vyriausybė 
paskyrė bostonietį advokatą 
Antaną Šalną garbės konsu
lu Bostone ir dr. J. Bielskį 
garbės konsulu Los Ange
les, Calif.

Garbės konsulai bus gene
ralinio konsulo žinioje ir jie 
atliks daug pagelbinio dar
bo; jiems teks ir nemažai re
prezentacinių pareigų — at
stovauti Lietuvai įvairiomis 
progomis.

L. VYČIŲ IR MOTERŲ SĄ
JUNGOS SEIMAI VYKSTA 

SĖKMINGAI

Gautomis žiniomis, L. Vy
čių 27 metinis seimas Kear
ny, N. J. ir Moterų S-gos ju
biliejinis seimas Worcester, 
Mass, vyksta labai sėkmin
gai. Abu pasižymi atstovų 
gausingumu. Moterų seimą 
vedė S. Sakalienė, „Moterų 
Dirvos” redaktorė, o L. Vy
čių — A. Gaputis, So. Bosto
no kuopos pirm.

L. Vyčių seime dalyvavo 
kun. J. Balkūnas, . Lietuvos 
pavasarininkų atstovai kun. 
Raila ir dr. Raulinaitis, vy
čių dvasios vadas kun. J. 
Vaitiekūnas su savo svečiu, 
broliu kunigu, neseniai atvy
kusiu iš Lietuvos paviešėti, 
Kat. Susivienymo dvasios 
vadas kun. Pr. Juras ir kiti.

Rugpjūčio 9 d. Douglas 
viešbutyje, Newark, N. J., į- 
vyko L. Vyčiui seimo iškil
mingas banketas, kuriame 
L. Vyčius Lietuvos vyriau
sybės vardu pasveikino ge
neralinis konsulas Jonas Bu
drys.

LENKAI APŠAUDĖ VO
KIEČIŲ ORLAIVĮ

PREZIDENTAS KALTINA 
SAVO POLITINIUS 

PRIEŠUS

Hyde Park, N. Y. — Kon
greso nariams išsiskirsčius 
atstogų, ir prezidentas Roo
sevelt paliko Baltuosius Rū
mus, iš kur vedė kovą kon
grese dėl savo pasiūlymų. 
Jis dabar ilsisi savo tėviškė
je, kur atsigabeno kongreso 
priimtus įstatymų projek
tus, reikalingus jo parašo.

Spaudos atstovų pasikal
bėjime jis pareiškė, kad kon
greso nariai respublikonai ir 
demokratai, kurie ėjo prieš 
jo daugelį pasiūlymų, žai
džia pasaulio taika ir šios 
šalies ekonomine gerove. Jis 
nurodė, kad kongreso nariai 
žaidė, atsisakydami paruošti 
medžiaginį aprūpinimą 3 mi
lijonams darbininkų, kurie 
pavasarį turės būti atleisti 
iš pašalpos darbų. Antras jų 
žaidimas buvęs — atsisaky
mas pakeisti dabar veikian
tį neutralumo įstatymą, ma
nant, kad tarptautinės tai
kos krizės artimoje ateityje 
nebūsią.

Kalbėdamas apie neutra
lumo įstatymą, prezidentas 
nurodė, kad kongresas pali
ko jį bejėgį veikti taikos 
naudai, jei grėstų rimtas pa
vojus taikai. Toks kongreso 
žygis esąs rizikavimas pus
antro bilijono žmonių gyvy
bėmis.

Dancigas. — Rugpiūčio 8 
d. lenkų priešlėktuvinės ka- 
nuolės apšaudė vokiečių ka
ro orlaivį, lėkusį iš Rytprū
sių Gdynios link. Iš pradžių 
vokiečiai ginčijo tai, bet vė
liau jų spauda paskelbė, kad 
orlaivis buvęs apšaudytas 4 
kartus, bet išlikęs nepalies
tas.

Rugpiūčio 8 d. vokiečių 
spauda vieningu tonu griež
tai puola lenkus, darydami 
įvairius įspėjimus. Didžiau
siomis raidėmis jų laikraš
čiuose atspausti tokie šū
kiai: „Lenkija, saugokis”, 
„Atsargiai, maršale, yra kul
kų, kurios sugrįžta ir atgal” 
ir pan.

GIMĖ KŪDIKIS SU ŠIRDI
MI LAUKE

Manila. — Vienai šeimai 
gimė 7 svarų kūdikis, mer
gaitė, kuriai širdis ne vidu
je, bet lauke, prie krūtinės. 
Rašant šiuos žodžius kūdikis 
dar buvo gyvas ir gydytojai 
mokslininkai laužė galvas, 
kaip išgelbėti gyvybę. Kūdi
kis sukėlė visuotinį susido
mėjimą. Ligoninėje atsilan
kė ir Filipinų prezidento 
žmona. Operaciją daryti gy
dytojai atsisakė, nes ji lem
tų mirtį. Toks atsitikimas 
žinomas medicinos istorijai 
tik vieną kartą.

PARODA GAVO PER 4 
MILIJONUS DOLERIŲ

r I I »

Šią savaitę paskelbta, kad 
Pasaulinės Parodos vadovy
bė per 66 dienas už įžangos 
bilietus gavo 4,370,619 dole
rių. Iš vaikų bilietų, kurių 
vieno kaina 10 et., surinkta 
per 21 tūkst. dolerių.

VĖL KALBAMA APIE 
ARTĖJANČIĄ GEROVĘ

Washington. — Prekybos 
sekretorius Hopkins, kalbė
damas apie šalies ekonomi
nę padėtį liepos mėnesį ir 
taip pat apie biznio sritį, pa
reiškė, kad šiemet šalies 
ekonominė gerovė žymiai 
šviesesnė, nei pernai. Per lie
pos mėnesį biznio srityje pa
daryta daug pažangos. Jis 
ypač pažymėjo, kad plieno 
pramonėje padaryta' žymi 
pažanga; paprastai, liepos 
mėnesį plieno pramonė su
mažėja, o šių metų liepos 
mėnesį ji pakilo net 60 pro
centų.

Hopkins, panaudodamas 
surinktas’skaitlines iš įvai
rių sričių, tvirtina, kad lie
pos mėnesį visose prekybos 
ir pramonės srityse šiemet 
daug geriau, nei pernai ar 
užpernai, nors ir nepasiekta 
to lygio, koks buvo birželio 
mėn. 1937 metais.

Berlynas. — Vokietijos 
vyriausybė įsakė surašyti 
visus asmenis nuo 5 metų iki 
70 metų amžiaus; tai daro
ma tautinio saugumo sume
timais. Toks surašinėjimas 
daromas grynai kariniais 
sumetimais, kad, karui ki
lus, kiekvienas vokietis, pra
dedant vaiku ir baigiant se
niu, žinotų savo darbą, rei
kalingą valstybei. Surašinė
jime turės būti pažymėta 
kiekvieno vokiečio sveikatin
gumas, gabumai, palinkimai, 
užsiėmimas,, pasiruošimas 
profesijai ir 1.1.

Šis surašinėjimas taiko
mas tik nekariams. Suraši
nėjimo įsakyme taip pasa
kyta: „jei Vokietija būtų 
užpulta, tada vyrai ir mote
rys, negalį kovoti su ginklu, 
turės pagelbėti kovojančiai 
armijai namuose dar dides
niu laipsniu, nei didžiojo ka
ro metu”.

ANGLIJOS ORLAIVIŲ 
MILŽINIŠKOS PRATYBOS

CIO KANDIDATAS 
PRALAIMĖJO

SU DIKTATŪRŲ ŠALIMIS 
PREKYBA NEĮMANOMA

Washington. — Naujas 
valstybės sekretoriaus padė
jėjas, Henry F. Grady, spau
dos atstovams pareiškė, kad, 
jo nuomone, Amerikos ir Ja
ponijos, Italijos ir Vokieti
jos prekybiniai santykiai ne
įmanomi pagerinti bei išplė
sti. Jis pažymėjo, kad šios 
šalies politika pagrįsta tai
ka, kai paminėtų valstybių 
— užpuolimu ir kol tos vals
tybės nepakeis savo politi
kos, tol su jomis nebus gali
ma susitarti prekybos san
tykių tinkamu išvystymu.

Louisville, Ky. — Ken
tucky valst. demokratai rin
ko kandidatą gubernatoriaus 
vietai. Dėl šios svarbios vie
tos rungėsi dabartinis vice- 
gubernatorius Johnson ir 
CIO angliakasių unijos ad
vokatas Brown. Rinkimai 
buvo labai karšti, abi pusės 
stengėsi laimėti. Darbo fe
deracija rėmė viceguberna- 
torių, kuris ir laimėjo nomi
nacijas žymia balsų daugu
ma.

Franco — valdovas
Generolas Franco šiomis 

dienomis pasiskelbė Ispani
jos aukščiausiu autoritetu, 
pasisakydamas atsakąs tik 
prieš Dievą ir istoriją. Ispa
nijoje leista veikti tik vienai 
falangistų 'fašistinei parti
jai, kurios vyr. vadu bus ir
gi Franco. Vyriausybė pa
vesta sudaryti Franco svai
niui Suner, kurs yra artimo 
su Italija ir Vokietija ben
dradarbiavimo šalininkas.

Londonas. — Rugpiūčio 8 
d. Anglijos karo orlaiviai tu
rėjo didžiausius karinius 
bandymus, kokių taikos me
tu dar nematyta. Kariniuose 
bandymuose dalyvavo per 
1,300 orlaivių, kurių tarpe 
550 bombanešių. šie bandy
mai tęsis visą savaitę.

Londone plačiai kalbama 
apie vieno anglo politiko 
pranašavimą, kad Europos 
tąįkos krizės pavojingas lai
kotarpis prasidės kitą savai
tę. Daug kalbų sukėlė pra
nešimas, kad orlaiviu iš Pa
ryžiaus atlekia pas Ameri
kos ambasadorių Londone 
Kennedy Amerikos ambasa
dorius Paryžiuje Bullit. Spė
jama, kad prezidentas Roo
sevelt pavedė šiems ambasa
doriams sužinoti tikslių ži
nių Londone apie dabartinę 
padėtį Europoje ir Tolimuo
se Rytuose — Azijoje.
MAISTO KORTELĖS BUS 

VISOJE ŠALYJE

Prof. Pakštui Suteiktas Švedijos Ordinas
Los Angeles. — Švedijos 

karalius Gustavas neseniai 
už didelius nuopelnus švedų 
tautai ir kultūrai prof. dr. 
Kazį Pakštą apdovanojo 
aukštu ordinu, pakeldamas 
jį Vazos ordino pirmo laips
nio Vyčiu. Ši žinia pasiekė 
Kalifornijos universitetą, 
kur prof. Pakštas skaitė pa
skaitas. Universiteto vado
vybė, norėdama ir pati prof. 
Pakštą pagerbti, rugpiūčio 
31 d. surengė nepaprastas 
iškilmes universiteto rūmuo
se, iškilmių kambaryje.

Į prof. Pakšto pagerbimo 
iškilmes susirinko universi
teto dekanai, profesoriai, 
švedų veikėjai, Švedijos vi
cekonsulas Danielson. Prof. 
Pakšto veiklą apibūdino 
prof. Graham ir pristatė jį 
universiteto vedėjui prof. 
Hedrick. Švedijos vicekonsu
las Danielson pasakė ilgesnę 
kalbą, paaiškindamas Vazos 
ordino reikšmę ir pažymėda
mas, kad šiuo ordinu apdo
vanojami tik ypatingai nusi
pelnę visuomenės darbuoto
jai kultūrininkai.

Lietuvių vardu kalbėjo dr. 
J. Bielskis. Švedijos vicekon
sului prisegus prie prof. 
Pakšto krūtinės ordiną, pro

fesorių pasveikino universi
teto vadovybė, visi iškilmių 
dalyviai. Po to surengti 
priešpiečiai, kuriuose pasi
keista kalbomis ir linkėji
mais. Po priešpiečių prof. 
Pakštas skaitė viešą paskai
tą apie Lietuvą, įrodydamas 
Lietuvos nepaprastą pažan
gą per nepriklausomo gyve
nimo laikotarpį.

SLOVAKAI NEPATEN
KINTI VOKIEČIŲ GLOBA

Bratislava. — Slovakai, 
išgyvenę 5 mėnesius „nepri
klausomai”, pradeda ir vie
šai reikšti savo didelį nepa
sitenkinimą Vokietijos „glo
ba”. Net ir jų spaudoje pra
siveržia nusiskundimai, kad 
vokiečiai apsupo savo šnipų 
tinklu slovakų įžymias įstai
gas. Slovakijoje ypatingai 
nemėgiamas Slovakijos at
stovas Lenkijoje Szatamaru, 
kurs kilme esąs vengras. 
Slovakai jį laiko čekų inte
resų buvusiu įrankiu Slova
kijoje ir vokiečių slaptu 
agentu, kurs paruošęs buv. 
Čekoslovakijos prezidentui 
Hacha kelionę į Berlyną, 
taip nelaimingai čekams pa
sibaigusią.

Washington. — Žemės ūkio 
sekretorius Wallace spaudos 
atstovams pranešė, kad jau 
paruoštas planas išdalinti 
maisto korteles visiems pa
šalpą imantiems ir mažai 
uždirbantiems darbinin
kams. Maisto kortelės bus 
mėlynos ir oranžinės spal
vos. Pašalpą gaunančios šei
mos darbininkas, nusipirkęs 
oranžinės spalvos kortelių, 
gaus mėlynų spalvos korte
lių už 50 c. dykai. Už oranži
nes korteles bus galima gau
ti bet kokio masito įvairiosex 
krautuvėse, o už mėlynas 
korteles tk tokio maisto, ku
rio produktų yra perdaug ir 
ūkininkai neturi jam reikia
mos rinkos.

Pirmas bandymas su to- ' 
kiomis maisto kortelėmis 
pravestas Rochestery ir ten 
gerai pavyko. Dabar plates
niu mastu daromas bandy
mas Shavnee, Oklahomoje, 
kur irgi gaunama patenki
namų vaisių.

Nauja „čistka”
Sovietų Rusijoje neištiki

mų komunistų valymas ne
turi pabaigos, šią savaitę 
paskelbta, kad iš apie 200 
asmenų atimti pasižymėjimo 
ordinai, kurie buvo neseniai 
jiems įteikti už įvairius nuo
pelnus komunistinei valsty
bei. Koks jų likimas, nei už
sienyje, nei eiliniams Rusi
jos gyventojams nežinoma.
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Dar jaunimo klausimu

Per savo lauką nuėjai prie marių: 
Žuvėdros žaidžia bangomis ir burėm ... 
Karaliai džiaugės marių amžinybe, — 
Ir mes tą pamarį ir džiaugsmą turim.

(Iš „Lietuvos Aido”)

Praeitame numeryje paskelbėme vieno savo bendradar- 
• bio ilgą straipsnį, kurs palietė labai opų ir visada aktualų 

klausimą — kaip geriausiai organizuoti jaunimą. Straips
nyje „Lai dejuoja lepšiai” mūsų bendradarbis Irgi Kuni
gas jaunimo klausimui tinkamai spręsti siūlė keturis pa
grindinius dėsnius: 1. jaunimui organizuoti ir jam vado
vauti privalu turėti vienas centras, kuris būtų autoritetin
ga įstaiga Amerikos lietuvių katalikų jaunimui ir jo įvai
rių vietovių vadams; 2. reikia sudaryti sąlygas, kad pats 
jaunimas savo jėgomis organizuotųsi; 3. jaunimui turi va
dovauti atrinktos asmenybės iš paties jaunimo eilių; 4. 
jaunimo organizacijos veikla reikia tvirtai sudvasinti, pri
artinant jaunuoliams patį Kristų.

Šie dėsniai, aišku, visiems organizuotos visuomenės na
riams žinomi, bet jie pareikšti nauju žodžiu, naujesne for
ma. Jau gavom vieną kitą pareiškimą, kad tie dėsniai 
daug kur vykdomi, ypač ten, kur veikia lietuvių parapijos. 
Plačiau rašoma iš Brooklyno Apreiškimo parapijos. Bet 
čia mums rūpi pabrėžti, kad Amerikos lietuvių katalikų 
jaunuomenės organizavime nėra dar vieningos krypties. 
Faktas, kad kiekvienoje parapijoje veikia kokia nors jau
nimo kuopa, draugija ar koks kitas sambūry s, bet šie or
ganizaciniai vienetai neturi ryšių su kitų vietų panašiais 
vienetais, jie viens kitam nespinduliuoja savo veikla, viens 
kitam nebūna paskatinimu į didesnį darbą.

Taip, turim organizacijų, kurioms vadovauja jų sudaro
mi ir pripažįstami centrai. Tai Lietuvos Vyčiai, L.K. Stu
dentų ir Profesijonalų sąjunga ir neseniai įsteigta L.K. 
Chorų sąjunga. Tačiau čia pasakytinas tiesos žodis, kad 
vyčiai ir studentai dažnai daug kur nepageidaujami vien 
tik todėl, kad tai centralinės organizacijos. Daugeliui ne
patinka, kam atskirose vietovėse jaunimo ar kitoki orga
nizaciniai ^padaliniai turk ryšius su centru, kam iš savo te
ritorijos ribų duokles siunčia į centrą. Net nepagalvoja
ma, kad išsiuhčiami centrui mokesčiai daugumoje skiria
mi išimtinai organizacijos laikraščiui ar žurnalui išlaikyti.

Nors ir turime centralinių organizacijų, nors joms va
dovauja pats jaunimas, bet ir jos turėtų būti kreipiamos 
veikti vieningu keliu, kad ir skirtingomis priemonėmis. 
Tuo reikalu ir buvo daug rūpintasi, dedant pastangų su
daryti jaunimo atstovybę, kuri derintų jaunimo veiklą, 

. patrauktų tūkstančius neorganizuotų jaunuolių ir prieš 
save turėtų aiškų tikslą: išlaikyti Amerikos lietuvių jau
nimą katalikišku ir lietuvišku.

Vadinamiesiems gryniems amerikiečiams katalikams 
rūpi ne tik jaunimą palaikyti katalikišku, bet ir kaip ga
lima greičiau jį „suamerikoninti”, suvienodinti su visų 
amerikiečių katalikų jaunimu. Šioms pastangoms lietuvių 
katalikų šviesuomenė turi labai išmintingai sudaryti to
kias sąlygas, kad jos nepakenktų lietuviškumo reikalams. 
Visi suprantame, kad kiekvienas šioje šalyje gimęs jau
nuolis bus dar geresnis Amerikos pilietis, jei jis turės kuo 

, daugiausia dvasinės kultūros, o pamėgimas ir išlaikymas 
savo protėvių ir tėvų tautinių papročių, žinojimas vienos 
seniausių ir gražiausių pasaulio kalbų ar nėra tos gelmės, 
iš kurių galima iškasti stambaus lobio dvasinei kultūrai 
praturtinti? Tad ar verta pasiduoti pastangoms atplėšti 
jaunimą nuo jam įgimto kamieno — lietuviškumo?

Artinasi Federacijos kongresas, kuriam paskirtas ir 
jaunimo klausimas. Suprantame, kad vien tik nutarimas 
nieko nepagelbės, bet Federacijos veikėjai, jos vadovybė 
turėtų jaunimo tinkamo organizavimo klausimą nuolat 
judinti, nuolat visur kelti. Esančios jaunimo organizaci
jos turėtų naudotis Federacijos palankumu jaunimui, siū
lyti savo sumanymus, visu savo pajėgumu ir jaunatvės 
energija išsitiesti, kad susilauktumėm vieningos, veiklios 
ir autoritetingos jaunimui vadovaujančios įstaigos, kuriai 
būtų lemta išsklaidyti visus aimanavimus ir gilius susirū
pinimus lietuviško jaunimo miglota ateitimi.

Visi suprantame, kad Amerikos lietuvių jaunimas nega
li būtf toks, koks yra organizuotas Lietuvos katalikų jau
nimas — Ateitininkai ir Pavasarininkai — bet jis, bent 
pirmoje kartoje, dar gali būti išlaikytas sveikas ir užgrū
dintas lietuviškumo atžvilgiu. Jaunimui pilna progų ir 
pagundų atsisakyti lietuviškumo, bet lai visa tai būna tik 
iš šalies, iš svetimų šaltinių, bet ne iš saviškių, ne iš vi
daus. Palikti jaunimą visai vieną svetimų mums tautų 
veikėjų įtakai dar peranksti. Dar daug yra pajėgų, dar 
nesulaukėme lietuviškumui šioje šalyje tikro rudens, kad 
turėtume beviltiškai leisti svetimų jėgų šalnai kandžioti 
dar gyvas lietuviško medžio šakas.

Būtų labai naudinga, jei pats jaunimas, jei jį mylintieji 
vadai pareikštų savo mintis spaudoje paminėtais klausi
mais. Rūpinamės svetimesniais reikalais, tad kodėl nepa
sikalbėti labai sau artimu klausimu — apie jaunimo sėk- ( 
mingą organizavimą? ;

Arkiv. J. Skvirecko Sukaktis
Šiais metais J. E. Arki

vyskupas ir Metropolitas 
Juozas Skvireckas švenčia 
du jubiliejus: 40 metų kuni
gystės ir 20 metų vyskupa
vimo. Lietuvos 

■ visuomenė abu 
jus nuoširdžiai

Ekscelencija
m. rugsėjo 6 d. Rimkūnų 
kaime, Pumpėnų parapijoje, 
Panevėžio apskr. Augo ir 
pradžios mokslą ėjo Girsu- 
dų kaime, Krinčino parapi
joje. 1891 m. baigė Panevė
žio realinę mokyklą. 1892 m. 
įstojo į Žemaičiii kunigų se
minariją, Kaune, ir ją baigė 
1896 m. Aukštuosius moks
lus ėjo Petrapilio Dvasinėje 
Akademijoje ir ją baigė 1900 
m. teologijos magistro laips
niu. 1899 m. birželio 12 d. 
įšventintas kunigu.

Baigęs akademiją, 1900 m. 
liepos 5 d. Ekscelencija pa
skiriamas Ukmergės par. vi
karu. Tų pačių metų lapkri
čio 29 d. skiriamas Kauno 
Žemaičių Dvasinėje Semina
rijoje profesorium, kurio 
pareigas ėjo iki 1921 m. lie
pos 1 d. Seminarijoje dėstė 
Šventąjį Raštą.

1911 m. pakeliamas į Že
maičių katedros kapitulos 
kanauninkus; 1914 m. pa
skiriamas prelatu.

1913 m. buvo pradėtas 
kelti Žemaičių vyskupo pa- 
gelbininko klausimas ir kan
didatu buvo minimas kan. 
Juozapas Skvireckas. 1918 
m. Žemaičių vyskupo pagel- 
bininko klausimas vėl išky
la. Susirašinėjimai vyksta 
su Apaštališkuoju Lenkijos 
Vizitatorium A. Ratti (A. 
Ratti vėliau buvo popiežius 
Pijus XI) ir Bavarijos nun
cijum Arkivyskupu E. Pa- 
celli (E. Pacelli dabar yra 
popiežius Pijus XII).

1919 m. kovo 6 d. raštu iš 
Vatikano pranešama, kad 
kanauninkas Juozapas Skvi
reckas skiriamas Žemaičių 
Vyskupu pagelbininku.

Konsekravimo iškilmės į- 
vyko 1919 m. liepos 13 d. 
Konsekravimo apeigas atli
ko Seinų vyskupas Antanas 
Karosas, o asistentais buvo 
Vilniaus vyskupas J. Matu
levičius ir Žemaičių vysku
pas P. Karevičius.

1922 m. gegužės 22 d. iš
renkamas Lietuvos Univer
siteto ordinariniu profeso
rium nuo tų pat metų rugsė
jo 1 d. Profesoriaus parei
gas ėjo iki 1938 m. antrojo 
semestro pabaigos. Dėstė 
Šventąjį Raštą, Naująjį Tes
tamentą.

1926 m. balandžio 5 d. ski
riamas pirmuoju Kauno Ar
kivyskupu ir Metropolitu. 
1931 m. balandžio 6 d. Po
piežius Pijus XI už nuopel
nus suteikė Popiežiaus Sos
to Asistento teises ir privile
gijas, sykiu darydamas jį 
savo Rūmų Prelatu ir pa
gerbdamas jo asmenį Romos 
.grafo titulu.

Arkiv. daug yra dirbęs 
ir spaudoje. Y'ra parašęs 
daug knygų. 1913 m. pats 
leido dvisavaitinį Jcunigąjns

katalikiškoji 
tuos jubilie- 
mini.

gimė 1873

skiriamą laikraštį „Bažnyti
nė Apžvalga”.

Kiekvieną šventą dieną 
mūsų bažnyčiose yra skaito
mos Evangelijos. Tas Evan
gelijas į lietuvių kalbą iš
vertė arkiv. J. Skvireckas. 
Jis į lietuvių kalbą išvertė ir 
visą Šventąjį Raštą, pridė
damas plačius paaiškinimus. 
Šventojo Rašto į lietuvių 
kalbą išvertimas yra milži
niškas darbas, pareikalavęs 
30 metų darbo. Už šį didelį 
darbą lietuvių tauta Eksce
lencijai bus amžinai dėkin
ga.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūte

Kiekviena pastanga nuga
lėti blogą gali kilti tik iš pa
sitikėjimo. Sielvartas ir su
sikrimtimas nieko nepatai
so. ‘ — N. N.

Dėl tiesos apie save 
gus dažniau pyksta, 
dėl melo.

zmo-
negu

Tikėk manim, kai sakau 
tau, jog laiko sunaudojimas 
bus tau vėlybesniame gyve
nime toks naudingas, jog 
prašoks tavo drąsiausius lū
kuriavimus; nesunaudojęs 
laiko, taip nusilpninsi save, 
jog sumenkėsi protu ir dora 
labiau, negu gali spėti.

— Gladstonas.

Pasaulyje yra daug kilnių, 
gražių, žiūrėtinų daiktų, ku
rių nė matyti nepamatysi
me, jei mūsų akys bus įstri
gusios į mažmožius, į niekų 
niekus. — M. Pečkauskaitė.

Gal niekas taip stipriai 
nesugraudina, kaip ašara 
retai teverkiančio žmogaus 
akyse. Jauti, tartum, čia te
ka dagus sielos kraujas.

— M. Pečkauskaitė.

Aleksandras Didysis pa
klaustas, kur yra jo brange
nybės, atsakė: „drauguose”.

Duokite mums geriausių 
motinų, ir mes būsime ge
riausi žmonės.

Laimė kartais ateina pas 
mus neprašoma, bet visados 
bėga ieškoma, o juk nieko 
nėra skaudesnio, kaip neras
ti laimės ten, kur jos visa 
širdimi tikėjais.

— H. Inčiūraltė.

Proto trūksta tam, kam 
trūksta valios.

— Šekspyras.

Kaunas. — Lietuvos pre
kybos su Lenkija balansui 
pasirodžius pasyviam, laiki
nai susilaikoma nuo naujų 
leidimų išdavimo prekėms iš 
Lenkijos įvežti.

— Šiais metais Žemės Ū- 
kio rūmai pašalpomis padės 
ūkininkams įsigyti veislinių 
avių.

— Telšiuose kariuomenės 
reikalams nusavinamas 18 
gyventojų turtas plote 12 
ha. Be to, Šventosios gele
žinkelio reikalams taip pat 
bus nusavinama žemė.

— Šv. Vincento a Paulo 
draugija Kaune pastatydino 
didelius prieglaudos namus, 
kuriuose apgyvendinta 200 
senelių. -

Marijampolėje smar- 
auga gyventojų skai- 
kas matosi iš skaičių: 
m. Marijampolėje buvo

kiai 
čius, 
1905 
tik 5000 gyv., 1925 m. jau 
10,000 gyv. Dabar priskai- 
toma iki 16,000 gyventojų.

— Kud. Naumiesčio apy
linkėje dėl lietaus stokos že
mė taip išdžiūvusi, kad ūki-' 
ninkai nepajėgia įarti pūdy
mus.

— Šiaulių mieste kai ku
riuose soduose pradėjo žydė
ti vyšnios. Labai gražiai at
rodo, nes balti žiedai su rau
donomis vyšniomis sudaro 
įdomų vaizdą.

— Zarasuose vyksta šau
lių namų statyba. Dabar da
romi lauko ir vidaus įrengi
mai.

— Zarasų' ūkininkai sodi
na daug apynių, iš kurių 
kiekvienais metais turi gra
žių pajamų. Bet šiemet apy
niai visai neužderėjo.

— Lietuvos bitininkai 
skundžiasi, kad šiemet me
daus bus žymiai mažiau ne
gu pernai, nes šaltas pava
saris sutrukdė bičių darbą.

— Vidaus reikalų ministe
ris išsiuntinėjo aplinkraštį 
apskričių valdyboms, kad 
surašytų ūkio darbininkų 
skaičių ir nustatytų jų pa
dėtį. Tuo tikimasi sutvarky
ti racionaliau ūkio darbi
ninkų klausimą.

— Būna atsitikimų Kaune 
ir kitur, kad darbdaviai ne
silaiko apsaugos įstatymų ir 
šiaip išnaudoja darbininkus. 
Ryšium su tuo atitinkamos 
įstaigos imsis griežtų prie
monių.

— Prekybos Registre, 
Kaune, įrašytos 3191 fir
mos, kurios aptarnauja savo 
kraštą ir užsienį.

— Rugsėjo 1 d. pirmas 
gusarų pulkas švęs 20 metų 
gyvavimo sukaktį.

— Italijos atstovybės rū
muose, Kaune, liepos 18 d. 
įteikta sidabrinė taurė min. 
P. Dailydei. Dovaną įteikė 
Italijos pasiuntinys Lietuvai 
Di Guira. Dovana paskirta 
už geriausiai parašytą 
straipsnį apie Italiją.

— Gyvenantieji paliai 
Klaipėdos kraštą ūkininkai 
nusiskundžia, kad kontra
bandininkai vagia vištas ir 
kitus naminius paukščius, o 
paskiau juos pardavinėja 
Klaipėdoj, kur jie yra bran
gūs.

— Raseinių apskr. mieste
liuose Paraseinyje ir Valat- 
kiškiuose įrengtos moderniš
kos plytinės.

— Marijampolėje policija 
už judėjimo taisyklių gatvė
se nesilaikymą per balan
džio — birželio mėn. nubau
dė 206 asmenis.

— Liepos 15 d. S. Kalva
rijoje degė pieninė. Gaisras 
kilo nuo lokomobiliaus ka
mino. Nuostolių padaryta 
nemaža.

— Per šešuvos upę ties 
Gaure statomas didelis gelž
betoninis tiltas, kuris kaš
tuos apie 150 tūkstančių lt.

— Per Šventosios upę 
Žaliosios miestelyje pabaig
tas statyti tiltas. Tiltas pa
vadintas dr. kan. J. Tumo- 
Vaižganto vardu.

— Šiuo metu Pasvalio ku
rorte ima sieros vonias apie 
80 asmenų. Daugelis nuo vo
nių džiaugiasi žymiu sveika
tos pagerėjimu.

— Teisinigumo 
išleido įsakymą, 
įsteigti notariatai 
ir Ukmergėje.

— Kamajuose projektuo
jama pastatyti didžiulę pie
ninę. Vieta jau renkama.

— V. D. U. medicinos fa
kultetas svarsto įvesti socia
linio gydymo katedrą bei 
vienuoliktą semestrą.

— Vid. reik, ministerija 
paruošė naują pramogų mo
kesčio įstatymo projektą. 
Pramogų mokestis bus įma
nias labdarybės tikslams.

— Panevėžio ketedra jau 
daugiau kaip mėnuo uždary
ta ir visa iš vidaus dekoruo
jama.

— Lietuvos kai kurie laik
raščiai siūlo pakeisti Šven
tosios vardą „Gintaru” arba 
„Romuva”; kaip priežastį 
nurodo, jog užsieniečiams 
bus sunku ištarti žodį,, šven
toji”.

— Andriejavo valse. Vil
niaus krašte vedamas žemių 
rūšiavimas. Rūšiavimą veda 
speciali komisija.

— Lietuvos kelių valdyba 
yra parengusi statybos didį
jį dešimtmečio planą. Pagal 
jį manoma pastatyti 2,800 
kilometrų nuajų plentų.

— Nuo rugpiūčio 1 d. 
Šiauliuose pradėjo veikti 
muitinė. Muitinės viršininku 
paskirtas A. Stankevičius.

— Pagal paskutinius sta
tistikos davinius šiuo metu 
Lietuvoje yra 550 dantų gy
dytojų.

— Biržų miesto s-bė nu
sprendė Biržuose padaryti 
didžiulį plaukimo baseiną ir 
sporto' aikštę.

— Igliškėlių apylinkėje 
žymiai sumažėjo degtinda
rių skaičius. Anksčiau nami
nės degtinės gamyba buvo 
plačiai įsigalėjusi.

— Lietuvoje visuose mies
teliuose, kur lankėsi vilnie
čiai studentai, buvo nuošir
džiausiai priimti ir pavaišin
ti.

— Kaune liepos 12 d. bu
vo sustreikavę apie 500 dar
bininkų. Visi darbininkai 
dirbo prie statybų. Streikas 
kilo dėl permažo atlyginimo.

— Rugpiūčio 15 d. Jur
barke įvyksta didelė Šiaulių 
ir kooperacijos šventė, ku
rioje dalyvaus ministerial 
Bistras ir Tamošaitis ir 
riuomenės vadas gen. 
Raštikis.

— Šventosios uostas 
pagilintas vietomis ligi
metro. Taip pat beveik su
tvarkytas pietinis molas.

— Kėdainių miesto savi
valdybė stato didelius pra
džios mokyklos rūmus, ku
riuose tilps 6 komplektai.

— Švietimo ministerija 
Imbrade įsteigė viešąją bi
blioteką, kuria vietos gyven
tojai yra patenkinti.

— Iki šiol Eržvilke buvo 
visos gatvės negrįstos. Šie
met gatvių grindimu susirū
pino valsčiaus savivaldybė. 
Paruošiamieji darbai jau 
vykdomi.

— Sintautuose šiemet ei
na gyva statyba. Gražius rū
mus statosi ir Sintautų val
sčiaus savivaldybė.

— Suosto apylinkėse labai 
gražiai dabar veikia jauni
mas. Pavasarininkai, Šiau
liai ir jaunalietuviai tarpu
savyje darniai sugyvena. Vi
si didesni minėjimai ir vaka
rai ruošiama drauge.

— Valstybės draudimo į- 
staiga iš praėjusių metų pel
no paskyrė: Ginklų Fondui 
20,000 litų, Šaulių Sąjungai 
5,000 lt.. Lietuvos Aero klu
bui 3,000 lt. ir žiemos pagal
bai 3,000 litų.

— Nuo šių metų pradžios 
Kėdainių mieste išduota 78 
statybos leidimai. Pagal 
iuos vykdomos naujos sta
tybos. Kai kuriose vietose 
auga ištisai nauji miesto 
kvartalai.

ministeris 
kad būtų 
Šiauliuose

ka- 
St.

jau

— Liepos 21 d. keli šimtai 
kauniškių su nuoširdžiais 
broliškais linkėjimais paly
dėjo Vilniaus lietuvių stu
dentų ekskursiją, kuri, pa
viešėjusi Lietuvoje 2 savai
tes, grįžo į Vilnių. Studen
tams įteikta daug dovanų: 
lietuviškų knygų, tautiškų 
rankdarbių.

— Liepos 17 d. per Meš
kuičius ir jų apylinkes, Šiau
lių apskr., praėjo smarki au
dra, kuri nuplėšė bažnyčios 
bokštą, o miestelyje sugrio
vė septynis trobesius.

— Klaipėdoje kukliai pa
minėta žymaus veikėjo Jono 
Grygo 80 metų sukaktis. Jo
nas Grygas žinomas iš kele
tas jo išleistų knygučių.

— Sintautų ūkininkai nu
siskundžia, kad rugiapiūtei 
sunku surasti darbininkų. 
Atlyginimas gana aukštas: 
3.50 — 4 lt. dienai, bet ir 
tai negalima jų gauti.

— Pramonės ir prekybos 
departamentas paskutiniu 
laiku yra išdavęs per 20 lei
dimų naujoms pramonės 
įmonėms steigti. Be to, de
partamentas principiniai 
pritarė fanieros fabriko sta
tybai. Yra taip pat suma
nymas statyti celulozės fab
riką.

— Šiuo metu „Maisto” 
bendrovė ruošiasi viščiukų 
eksportui. Tam reikalui prie 
Tauragės „Maisto” fabriko 
pastatyti 3 dideli pastatai, 
kuriuose bus penimi iš ūki
ninkų supirkti viščiukai.

KLAIPĖDOS UOSTO BEN
DROVĖ ĮSTEIGTA

Klaipėda. — Jau įsteigta 
akcinė bendrovė Klaipėdos 
uostui eksploatuoti. Toje 
bendrovėje akcininkais (šė- 
rininkais) dalyvauja Lietu 
vos ir Vokietijos valstybės 
iždai: Lietuvos — su 60,000 
markių? Vokietijos su 40,000 
markių. Liepos 19 d. Įvyko 
pirmas tos bendrovės akci
ninkų posėdis, kuriame bu
vo priimtas Berlyne sutar
tas bendrovės statutas ir iš
rinkta taryba. Iš lietuvių pu
sės išrinkti: inž. Ernestas 
Galvanauskas bendrovės ta
rybos pirmininku ir nariais: 
inž. J. Augustaitis ir buvęs 
gubernatorius Gailius; ben
drovės direktorium išrink
tas VI. Statkus. Iš vokiečių 
pusės bendrovės tarybon iš
rinktas Minke, o antrą at
stovą vokiečiai dar deleguos.

Kitos žinios iš Klaipėdos 
krašto tokios:

— Liepos 21 d. į Klaipėdą 
atvyko iš Vokietijos gilumos 
100 studentų ir studenčių, 
kurie išskirstyti atskiruose 
ūkiuose padėti laukinin
kams rugius piauti ir kitus 
lauko darbus dirbti.

— Liepos 23 d. Rambyno 
kalne įvyko nacionalsocialis
tų karių sąjungos sąskrydis 
ir demonstracija, kurioje da
lyvavo apie 5,000 asmenų 
bei keli žymūs nacių veikė
jai. Vokiečiai dabar Ramby- 
ną jau pradėjo vadinti 
„Rombinus, senoji prūsų 
karžygių pilis” ir stengiasi 
išdildyti Rambyno lietuviš
kąją praeitį.

— Vokiečiai pagaliau lei
do susirinkti lietuvių evan
gelikų krikščioniškosios lab
daringos draugijos „Sando
ra” nariams. „Sandora” jau 
veikia Klaipėdos krašte per 
40 metų, dar nuo Vilhelmo 
II laikų, ir išlaiko prieglau
das, vaikų darželius, našlai
čių namus ir kt.

— Klaipėdos policija išlei
do įspėjimą prekybininkams 
ir ūkininkams, kad liautųsi 
kelti kainas produktams ir 
prekėms, nes už tai ateityje 
be labai aukštų baudų bus 
baudžiama ir kalėjimu, net 
nubaustųjų pavardžių skel
bimu spaudoje.

(Galas)
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be consumed on the

SPATZ

Brooklyn, N. Y.

No.

252 So.

the*
Y.

N. Y.

the

1914 Y.

to the
&

No.

Kings,' to be consumed off the

111 Nassau

the

N. Y. Y.

No.

702 Y.

0
Y.

353—17th

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

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

CHARLES MANERI 
Brooklyn, N. Y.

RAPOPORT 
Brooklyn,

SHRIFT 
Brooklyn, N.

Law at 
West, Borough of B’klyn, 
to be consumed off the

ERNE PATE 
Brooklyn, N.

LAURO
Brooklyn, N. Y. Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ROSE-LEVINE 
Roseland Dairies

112a Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

ANNY
558 Powell St. or
353 Newport St.

DAVID
214 Bainbridge St.,

ABER
Brooklyn, N. Y.

LEON
Brooklyn, N. Y.

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

DAVIDOFF
Brooklyn, N. Y.

EVA
1596 Bedford Ave.

SOMMER
Brooklyn, N. Y.

JOHN
3061 Fulton St.,

Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

MORRIS ZACK
9th St. Brooklyn, N. Y.

JACOB SOFER
889 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

PAPPIANOU
Brooklyn, N. Y.

EDWARD GELB
Ave. Brooklyn, N. Y.

VOGEL
Brooklyn, N. Y.

MAX HUBER
2619 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

BOROS BROS.
407 Oakland St. Brooklyn, N. Y.

Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

HARMS
Brooklyn, N. Y.

JOHN KEKER
70 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

ELI RIFKIN
1301 Newkirk Ave. Brooklyn, N. Y.

Law at 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

EDELSTEIN
West, Brooklyn, N. Y.

3KT., r*'“- ■

GAETANO VOLPE 
472 Ridgewood Ave. 
A-K-A 173 Hemlock St., Brooklyn,

LONDON
Brooklyn, N. Y.

(Is „Židinio”)
be consumed off the

556—6thskir- 485 Myrtle414 Utica
JOSEPH

Ave.,

— S. Shiel.
į Pa

ryžių .

BROWN
Brooklyn, N. Y.

Law at

premises.

vę.
Control Law

Kings, to

BERTHA GOLDBERG
Brooklyn, N. Y.Ave.,

at

premises.

556

C. and N. JAREMBINSKY
Brooklyn, N. Y.Ave.,

NOTICE
GB 4856

ROSE SALVATORE
Brooklyn, N. Y.

1938
Apie

NOTICE

at

LEONARD D’AMATO
Brooklyn, N. Y.608 East New York Ave.,

ANNA ZABOLOTNY
Brooklyn, N. Y.89 Evergreen Ave.,

iep°g 21 Rugpjūčio 11 d., 1939 m

etatai
Lietai?!

teikta ^7-

Petras BabickasAlbanijoje
(Galas)

Mulų savininko šeimą ra
dome vakarieniaujančią. Pa
sirodo, mahometonai. Vai
šingi. Tėvas, trys sūnūs, 

[duktė, o, gal būt, kurio sū- 
P^jogįlnaus žmona. Nesusikalbam, 

bay bet šypsomės, kaip tarptau- 
0 miestelyj^

’Ws troktjj

štai knygų, 
irbiu.

a žymaus veikėjo 
>80 metų siika^

1 išleistų kny^ 
Sintautų ūkiniu

Į tinėse konferencijose daro 
. diplomatai...

„Valona? Ne. Deja, per 
toli. Pusei kelio galiu duoti 

• mulus ir vadovą — sūnų”.
— Kiek mokėti? (rodau 

pinigus’).
— Nieko.
— Ar aš taip suprantu? 

Nieko. Nei vieno aukso fran
ko ar leko*) ?

laisvės, kad ji kentė Graikų, 
Bizantijos, Serbų, Turkų 
jungą*)... Papasakojau ži
nąs, kad albanai sudarydavo 
turkų armijos geriausius 
pulkus, paminėjau Kara- 
Machmedą-Pašą, kuris kovė
si su turkais 1790 metais dėl 
albanų laisvės.

i surasti q ko ar leko*) ? 
jinimas gana _ Taigi, nieko.
“ 4 lt dienai, Nesuprantu. Mes šypso- 
egalima jų w [mes. Aš vėl atsiminiau Kau- 
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kazą, kur jei pasakysi „šis 
: daiktas gražus — man pa
tinka”, — šeimininkas jį 
tau atiduos. Bet juk tai kal
nuose! O čia miestas ir dar 
20,000 gyventojų. Vadinas, 
čia žmonės turėtų būti civi
lizacijos paliesti, gobšumas 
išbujojęs? Keista.

Atsargumas vertė suside
rėti, nes mokėti, atrodo, vis 
tiek reikės (čia spėju, tur 
būt, tik tokia santykių for
ma). Paskum teks, tur būt, 
dvigubai apmokėti...

Ir mano palydovas nieko 
nepadėjo, — nesusikalbam.

Nuvargęs ir nustebęs už
migau ant grindų verando
je...

Šėlimui tai labai patiko.
Mūsų pašnekesio klausė 

visa šeima. Mano kalbą Šė
limas jiems išvertė. Visi pa
tenkintai šypsojos, tik duk
ters (ar žmonos?) veido iš
raiškos negalėjau įžiūrėti, 
nes nešiojo ant veido čadrą.

— Kai rašysi ką apie mus, 
nevadink mūsų albanais, — 
prašė Šėlimas. — Mes esa
me škiperai — škiperija! 
Turkai mus vadina arnauti, 
serbai — arbanasąi.

— Gerai, Šėlimai, bet pa
klausk šeimininko, kaip bus 
su atlyginimu.

— Atsakymą Šėlimas jau, 
pasirodo, žinojo: „Nieko, bet 
duosi, kiek norėsi...”

— Gerai. Jojam!
♦ * *

tis su šiais piemenimis, ir 
nors vadovas nė pusė akies 
mirksnio neparodė nekan
trumo, bet aiškiai apsidžiau
gė, kada aš pakilau joti.

Kiekvienas piemenų man 
suplojo per petį. Padariau ir 
aš tą patį, jausdamas, kad 
tai draugiškumo ženklas. 
Mergaitei to nedrįsau pada
ryti, ji buvo aukšta, drąsaus 
žvilgsnio — tikra kalnietė. 
Aš jai atidaviau šokolado 
plytelę, auksiniame įpakavi
me. Mačiau — jai tas pati
ko. Fotografuoti nesidavė, 
nors aš jai rodžiau Istambu- 
lo albomo Čadiro fotografi
ją.

Berate teko skirtis su va
dovu, nes iš Beato pasiry
žau keliauti autobusu iki 
Valonos (skirtis su juo buvo 
gaila). Omaras, tur būt, ty
liausias žmogus pasauly, su 
kuriuo man teko

Juokingas, vis dėlto, yra 
mūsų paprotys susiderėti 
atlyginimą prieš kelionę. Aš 
net žinoti nežinojau, kad 
vienam kelionė per Albaniją 
būtų neįmanoma. Bet kaip 
atlyginti už tokią puikią ke
lionę Omarui?

Berate nuėjau į viešbutį 
ir paklausiau, kiek maždaug 
reikėtų apmokėti už kelionę. 
Durininkas patarė duoti de
šimtį frankų. Man tai pasi
rodė juokingai maža. (Geras 
kambarys 
frankai), 
bandymą, 
po 5, 10 
keliolika
prie Omaro ėmiau jam dėko
ti už kelionę, o paskui iš
ėmiau piniginę ir dėjausi 
nežinąs kiek duoti. „Rinkis” 
— sakau — atkišdamas pi
niginę — ir rodau pirštu 1, 
2, 3, 10...

Ką manote? Omaras tru
putį paraudo, kiek protesta
vo ir pagalvojęs vis dėlto 
paėmė... 5 frankus. Žinoma, 
tada ir aš jam pridėjau tri
gubai tiek. 

* * #

Čia Visai Nedejuojama

Brooklyn© Apreiškimo pa
rapijos jaunimo vadovybei 
visai svetimi dejavimai, apie 
kuriuos rašė praeitame „A- 
merikos” 
Kunigas”,
apie tinkamą jaunuomenės 
organizavimą. Noriu patiek
ti „Amerikos” skaitytojams 
žemiau išskaičiuosimus fak
tus.

numeryje „Irgi
pasisakydamas

biurą, 
Lėšos 

iš gau-

ko darbus

- Liepos 23
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Anksti rytą mane pasvei
kino prancūziškai nepažįsta
mas balsas. Tai, pasirodo, 
sūnus atsivedė vertėją — 
Šėlimą. Šėlimo, kuris, pasi
rodo, buvo baigęs gimnaziją, 
būta labai malonaus jaunuo
lio. Jis su gilia užuojauta 
pažiūrėjo į mane ir nuste
bęs paklausė, kaip aš suti
kęs ant grindų miegoti. „Bu
vo labai puiku”, — atsakiau 
jam.

Tada jis atsiprašė tokį 
klausimą man davęs. Jis at
rodė tikras europietis, ir aš 
dar kartą liūdnai pagalvo
jau, kad programinis auklė
jimas ir gimnazija labai 
naikina rasinius ir tautinius 
ypatumus.

Šėlimas buvo jaunosios 
Albanijos atstovas — karš
tas patrijotas ir todėl ne
delsdamas ėmė pasakoti 
apie savo tėvynę, kaip spar
čios pažangos kraštą. „Prieš 
kelioliką metų mūsų retas 
kuris mokėjo skaityti rašyti, 
o dabar turime kelis šimtus 
mokyklų...”

„...Mes mylim savo žemę 
ir tikim, kad bus viskas ge
rai...” Šėlimas pasakojo apie 
savo tėvynę kaip profeso
rius: išpeikė pajūrio klima
tą. „Pajūriais, kai patvinsta, 
kyla drugio epidemijos. Gy
ventojai 
kalnuose, 
vu. Pietų 
nedideli
Visame krašte maža dirba
mosios žemės. Auga kuku
rūzai, puikus tabakas, alyvų 
medžiai. Paežeriais gaudomi 
ir net eksportuojami vėžliai, 
gaminamas vaškas, iš jūros 
vandens — druska. O prieš 
penkiolika metų surasti di
džiuliai naftos šaltiniai. ”

— Sakyk, Šėlimai, ■ 
plėšikų kalnuose daug?

Tai buvo, jaučiau, — ne
mandagus klausimas. Ir jei 
jis būtų įsižeidęs, aš būčiau 
tikrai patikėjęs, kad jų esa
ma.

Bet Šėlimas tik nusišypso
jo: „Pats pamatysi. Yra jau 
tokia mada, kad kurią nors 
tautą reikia šmeižti”.

Tada aš atsiprašiau ir pa
pasakojau žinąs, kad Alba
nija daug kovojo dėl savo

bevelija gyventi 
kur sveika ir erd- 
Albanijoje dažni 

žemės drebėjimai.

111CLU, aw ,, 
laikų, ir išlaiko $ 

_i, vaikų darželius-' 
namus ir kt
- Klaipėdos po^ 
įspėjimą preky 

ūkininkams, kad 
ti kainas pr^ 
įkėms, nes už tai 
labai aukštų 
įdžiama ir kalF 
maustųjų pavarde* 
iu spaudoje.

•) Aukso frankas albanų pinig 
vienetas. 1 fr. — 5 lekai.

Keliavome kalnų takais, 
paupiais, per miškus, per
kopdami kalnų keteras, ma
tydami sniego ir pavasario 
žiedų, o kai kur slėniuose 
jausdami karščio... Omaras 
(vadovo sūnus) pasiėmė 
šautuvą, maisto ir puikios 
tabokos, kurios... jis nerūkė, 
o vaišino mane. Aš pasiė
miau šokolado ir vyno, ku
rio jis... negėrė ir šokolado 
nevalgė. Štai, kaip negerai 
išėjo! Omaras — mahometo
nas 100%, bet geras vyras. 
Tylėjo kaip žemė. Kas ketu
rias valandas sustodavome 
poilsio. Jis vis gaudavo kur 
nors vandens, o naktį... bu
dėjo sargyboje. Mėginau ir 
aš budėti. Deja, akys pačios 
lipo — negalėjau. Kada O- 
maras išsimiegodavo, neži
nau? Manau, kad jojant, nes 
mulai, atrodo, patys orienta
vosi takuose. Antrą kelionės 
dieną Omaras pašovė kažko
kį, man nematytą, panašų į 
fazaną paukštį ir išvirė pui
kios sriubos..., kurios taip 
pat nevalgė, tik vaišino ma
ne. Pats mito balta kukurū
zine sudžiūvusią duona ir 
alyvų uogomis. Kitą naktį 
nakvojome netoli avių pie
menų. Gavau piemenų vaka
rienės — avienos kepsnio. 
Sėdėjome ties ugniakuru 
penkiese, ir aš galvojau apie 
naivumą tų draugų pasakų, 
kurios skelbė albanus esant 
banditais. Jei jie norėtų ir 
būtų tokie, jie galėtų ir ma
ne vietoje avies iškepti! 
Prie ugniakuro vyrai ilgai 
sėdėjo kalbėdamies. (Jų tar
pe atkuto ir mano vadovas). 
Piemenys buvo tokie man
dagūs, kad nė akimirkos ne
parodė, jog jie domisi ma
nim. Rodos, mes seniai bu
vome pažįstami. Klausiau jų 
.kalbos. Atrodo, vienas pasa
kojo pasaką, nes kiti ilgai, 
retkarčiai nusišypsodami, 
klausė. Dėvėjo jie namų dar
bo drabužius — du buvo su 
šimtakvoldžiais, lyg graikų 
euzonai, turėjo ir šiltus ap
klotus, kuriuos vartojo ap
siausto vietoje ir pasikloti. 
Atrodė nesiprausę, ir jų di
delių rankų panagiai buvo 
ne pirmo skaistumo, bet, 
man rodos, būtų labai juo
kinga reikalauti iš jų kalnų 
aplinkoje manikiūro, — vy
rai visi atrodė kaip iš gvar
dijos pulko.

Iš ryto atėjo, matyti, iš 
netoli mergaitė, atnešė drus
kos ir, rodos, skalbinių. Se
suo? Žmona? — nežinau.

Aš nenorėjau greit

viešbuty — 8 
Tada aš padariau 

Iškeičiau pinigus 
frankų, pridėjau 
lekų ir sugrįžęs

Dabar, kada aš rašau 
šiuos žodžius, mano mintys 
persikelia į Albaniją, ir aš 
nenoriu tikėti, kad šis mie
las kraštas vėl pasruvo 
kraujais. Aš neabejoju, kad 
tėvas ir trys sūnūs, ir Šėli
mas, ir mano vadovas, ir 
piemenys, ir gražuolė mer
gelė, aš neabejoju, jog jie 
šiandien su šautuvais kal-
nuose.

Aš neabejoju, kad su
griautus miestus, ypač to
kius, kaip Albanijoje, gali
ma greit atstatyti, bet man 
skaudu, jei šie kalnų ereliai 
turėjo žūti gindami savo 
kraštą. Tai, žinoma, garbin
ga kilni mirtis, bet kodėl jie 
negali gyventi, kodėl jie ne
gali stebinti mus savo pir
mykščiu mandagumu, doru
mu, grožiu, savo tėvynės ne
liestais turtais, kodėl jie bū
tinai turi užkliūti kam nors, 
kas nori patogumų ir civili
zacijos? Kodėl erelius kišti į 
aukso narvą, jei jie nori 
skrajoti snieguotose viršū
nėse?

Plėšikai — sakė man kai 
kas. Ne, netikiu. Jie didvy
riai! Ir mūsų protėvius prieš 
keletą šimtų metų, kai prie
šai skerdė, istorijos kroni
kos taip pat keikė: pagonys, 
velnio garbintojai, o ar mes 
buvome tokie? Ar nebuvo 
atvirkščiai?

Tikiu, kad ši tauta pakils, 
tikiu dar susitikti su Alba
nijos ereliais kitą kartą, iš
mokęs nebe tris žodžius, bet 
daug daugiau. Ir tų žodžių 
tarpe svarbiausieji bus: 
sveikinu didvyrius, mokan
čius ginti savo tėvynės lais

Apreiškimo parapijoje 
pernai pradėtas didelis jau
nimo organizavimo darbas, 
kuriam vadovavo šioje šaly
je gimę, čia išauklėti ir iš
mokslinti kunigai V. Masiu
lis ir B. Kruzas, gavę savo 
klebono kun. N. Pakalnio vi
sišką pritarimą ir paramą. 
Jų darbo vaisius — Apreiš
kimo parapijos katalikų jau
nimo sąjungą (CYA — Ca
tholic Youth Association). 
Ši draugija įtraukė į savo ri
bas parapijoje veikusias jau
nimo draugijas ir neorgani
zuotus jaunuolius; narių da
bar priskaitoma 740. Drau
gija veikia pasiskirsčiusi į 
atskirus ratelius — sekcijas, 
apie kuriuos čia ir pakalbė
sime.

CYA „Lietuvos Daina” — 
ansamblis, Violetos Tamkiū- 
tės vadovaujamas; pratybos 
kiekvieną trečiadienį; pir
mos pratybos įvyko rugpiū- 
čio 2 d.

Dramos ratelis įsteigtas 
šių metų birželio pradžioje 
ir priklauso katalikų dramos 
judėjimui. Tikimasi per at
einančius metus pastatyti 
kelis lietuviškus ir angliškus 
veikalus.

Laikraštis — jau nutarta 
ir galutinai pasiruošta spa
lių pradžioje išleisti savo 
laikraštį, kuris, tikimasi, at
eityje taps Amerikos lietu
vių katalikų jaunimo orga
nu.

Knygynas — par. mokyk
loje įsteigtas knygynas, kur 
nariai gali gauti geriausių 
katalikiškų knygų. Dabar 
knygyne yra 300 knygų, bet 
tikimasi jį žymiai padidinti 
artimoje ateityje.

Sporto reikalais irgi smar
kiai rūpinamasi; veikia ke
lios įvairios komandos.

Narių dvasinė gerovė ypa
tingai globojama. Kiekvieną 
mėnesį socialiniuose pobū
viuose svečias kalbėtojas pa
kalba svarbiais katalikų ak
cijos klausimais. Kasmet du 
kartus visi nariai turi ben
drą Komuniją — Kristaus 
Karaliaus šventėje ir birže
lio mėnesį. Po mišių ruošia
mi bendri pusryčiai. Birže
lio 25 d. bendruose pusry
čiuose kalbėjo kun. dr. E. L. 
Curran. Bendrai Komuniją 
priėmė 450 jaunuolių, o ben
druose pusryčiuose dalyvavo 
per 300.

Sekančiais metais numa
toma sudaryti debatų, dis
kusijų klubus bei grupes,

narių patarnavimo 
propagandos skyrių, 
iš dalies sudaromos 
namo pelno iš CYA rengia
mų didelių pramogų per Pa
dėkos, Kalėdų ir Velykų 
šventes. Draugijoje nuotai
ka gera, daug pasiryžimo 
dirbti. Pirmieji metai svar
biausia skirti susiorganiza- 
vimui; ateinantieji bus dar 
vaisingesnį.

Apreiškimo parapijoje vi
sai nedejuojama ir nesiskun- 
džiama jaunimo pakrikimu 
ar jaunimui vadų stoka. 
Vietoj dejonių čia dirbama 
ir tikima šviesia ateitimi.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5343 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3705 Flatlands Ave., 
County of Kings, to 
premises.

HARRY
3705 Flatlands Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4818 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1290 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELLIS LEVENSON
1290 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 264 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house in the 
Borough of Brooklyn.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4430 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE MAIFORTH
212 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4967 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2619 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Kiekvienas žmogus nešio

BEER, WINES & LIQUUORS 
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5040 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3061 Fulton Street, 
County of Kings, to 
premises.

VOKIETIJA MINI KARO 
SUKAKTĮ

Berlynas. — Rugpiūčio 2 
d. Vokietijoje pirmą kartą 
atitinkamomis iškilmėmis 
paminėta didžiojo karo pra
džios sukaktis. Visoje Vo
kietijoje įvyko kariuomenės 
dideli paradai. Pats Hitleris 
dalyvavo kariuomenės ati
tinkamuose minėjimuose. 
Prieš 25 metus vokiečių ka
riuomenė įžygiavo į Belgiją, 
žiauriai užpuldama ją ir su
laužydama pažadėtą neutra
lumą.

Visoje Vokietijoje karinė
nuotaika. Gatvėse, namuose
kalbama apie karą. Laikraš
čiai perspausdiną senus pa

NOTICE is hereby Riven that License No. 
EB2712 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
558 Powell Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB901 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Oakland Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB759 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
252 — So. 9th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE
GB109G0
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
472 Ridge 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB10900 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1914 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HERMAN BERNSTEIN & 
BEQKIE MELTZER 

(Taystce Food Stores) 
Avenue M Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5265 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1106 Cortelyou Rd., 
County of Kings, to 
premises.

FRANK 
1106 Cortelyou Rd.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4574 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
185 Norman Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

LOUIS 
185 Norman Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5280 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
111 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5357 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Lav; at 
1094 Hancock St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR KUNTZ
1094 Hancock St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4620 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
1596 Bedford Avenue, ~ 
County of Kings to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB8900 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10948 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
671 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LIPOWAY’S FOOD STORES, Inc. 
671 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10949 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
437 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM KOCH
437 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 261 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house in the 
Borough of Brooklyn.

DAVID GREKIN
315 Christopher Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1052 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9032 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County ol Kings, to be consumed on the 
premises.

CELIA PELLEGRINO
9032 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 738 has been issued to the undersigned
to sell beer at retail under Section 76 of
the Alcoholic Beverage Control
414 Utica Avenue, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on the

*) Keliavau Albanijoje 
m. spalių men. pabaigoje, 
italus Šėlimui 
kalbėti!

jasi savo valstybės ženklą:
didybė ar menkybė priklau

nebuvo progos so nuo mūsų pačių valios.

veikslus, kune pries 25 me
tus naudoti spaudoje; visur
kyšo užrašai prie kareivius
gabenusių traukinių

is hereby given that License No.
EB 852 has been issued to the undersigned
to sell beer at retail under Section 76 of
the Alcoholic Beverage Control Law
608 East New York Ave., Borough of B’klyn,
County of Kings, to be consumed on the
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4524 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3147 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLPH NUNNENKAMP
3147 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4292 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
70 Norman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 4283 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2993 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK TIEDEMANN
2993 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB10258 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
560 Morgan Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

GEORGE & 
560 Morgan Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4612 has been isued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
222 Prospect Park 
County of Kings, 
premises.

MAX
222 Prospect Park

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5059 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1085 Manhattan Avenue, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TILLIE E. ZLOBINSKY
1085 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4970 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
246 Nassau Avenue, 
County of Kings, 
premises.
WILLIAM BICA 

246 Nassau Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10143 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
364 Hooper Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACK GEFFEN
364 Hooper St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4675 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1228 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANGELO TIZIO 
(Tizio Bros.)

1228 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4804 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
206 DeKalb Avenue Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW SANTORO 
d-b-a Adelphi Delicatessen

DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4555 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4017 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUDOLF ENDERS
4017 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8720 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
606 Evergreen Ave., 
County of Kings, to 
premises.

EDWARD
606 Evergreen Ave.,

H. KAMPS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5315 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
112a Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4392 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1154 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD GEVIRTZ, Inc.
1154 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10151 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
722 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE MAKSIAN & 
CHARLES BANDAZIAN

722 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 961 has been isued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
49-51 Neck Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL MAZZARELL 
d-b-a Neck Road Tavern

49-51 Neck Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1319 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1713 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MINNIE KRINSKY 
d-b-a Famous Kosher Delicatessen

1713 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1153 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
968 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AFENTULIS GEORGIODES 
d-b-a New Brighton Garden Restaurant 

968 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4807 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control _Law at 
2976 Quentin Road, 
County of Kings, to 
premises.

ABRAHAM
2976 Quentin Rd.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5045 has been isued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage' Control 
7307 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

HARRY 
7307—3rd Ave.,

NOTICE is hereby given that License 
GB 4869 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3515 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY HARMELING
3515 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10742 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
106 Patchen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH SPEZZANO
106 Patchcn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8718 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
309 Wyckoff Avenue. Borough' of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN MARKS
309 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5077 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
889 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8798 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1412 — 86th Street, 
County of Kings, to 
premises.

ABRAHAM 
1412—86th St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5167 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
702 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES DETHEFSEN 
Grand St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4935 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6 Newkirk Plaza, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID KESSLER
6 Newkirk Plaza Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4878 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
2703 Avenue Z, 
County of Kings, 
premises.

JOHN 
2703 Avenue Z,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4907 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of
the Alcoholic Beverage
485 Myrtle
County of

Avenue, Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No.
GB 4511 has been issued to the undersigned
to sell beer at retail under Section 75 of
the Alcoholic Beverage Control Law at
89 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10715 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
583-589 Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH A. DONATO
583-589 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10679 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
299 Palmetto Street, 
County of Kings, to 
premises.

MARTIN
299 Palmetto St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4404 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIGMUND R. TURCZANY
318 Franklin Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10797 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
126 Albany Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

PHILIP TOMPKINS
126 Albany Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 5282 has been issued to the undersigned 
to keli beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control JLaw at 
214 Bainbridge Street, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4629 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
200 Lawrence Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES JAEGER
200 Lawrence Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4886 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
353 — 17th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH M. CHODKOWSKI
St., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE
GB 4920 _____________ ____
to sell beer at retail under Section 75 of
the Alcoholic Beverage Control Law at

6th Avenue, 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
949 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

949 DeKalb Ave.,
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Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

CHARLES 
Avė.,

... Beverage Control Law it 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

JOVINO
Brooklyn, N. Y.

Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

NOTICE is hereby given that License 
C 234 has been issued to the 
to sell beer at wholesale under

Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

MAX LIEBERMAN 
Brooklyn, N. Y.

SAM
9311 Church Ave.,

FEIN
Brooklyn, N. Y.

ANNA ALLEN
St., Brooklyn, N. Y.

FRANK MESSINEO
Ave., Brooklyn, N. Y.

EMIL JUNKE
1147 Broadway, Brooklyn, N. Y.

SHAPIRO
Brooklyn, N. Y.

... _______ Law
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

ANTON BOUR
5323—7th Ave., Brooklyn, N. Y,

Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

Law at
Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

MICHAEL ROACH
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

T. CAPETANAKIS 
Broadway Inn

Broadway Brooklyn, N. Y.

BINDERT
Brooklyn, N. Y.

LAIŠKAS IŠ RADVILIŠKIO

Rugpjūčio 11 d., 1939 m. Rugpi

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
SHENANDOAH, PA

25 Lietuvių Diena
25-tos Lietuvių Dienos 

Komitetas praneša, kad pro
grama jau sudaryta tai die
nai švęsti Lakewood parke, 
arti Mahanoy City, Pa. Ji 
įvyks rugpiūčio 15 d. Tą die
ną visi keliai veda į seniai 
žinomą vietą. Palankiam 
orui esant, būriai linksmų 
lietuvių suvažiuos iš visur, 
ne vien iš Pennsylvanijos, 
bet ir iš tolimų miestų.

Visi galės praleisti sma
giai laiką. Ten bus proga pa
sikalbėti su seniai nematy
tais draugais, ir susipažinti 
su naujais. Ypač jaunimui 
patiks puiki maudymuisi 
vieta, o be to yra puikus eže
ras, kuriame bus galima lai
veliais pasivažinėti. Visų 
malonumui yra surengtos 
prakalbos ir koncertas; pro
grama prasidės 3 vai. po 
pietų, Lakewood salėje.

11 vai. ryte mišias atna
šaus kun. Morkūnas, M.I.C., 
iš Marianapolio Kolegijos, 
Thompson, Conn.

Programa susidės iš šių 
punktų:

1. Amerikos Himnas;
2. Lietuviškos dainos, dai

nuoja šv. Juozapo choras, 
Mahanoy City, varg. Jonui 
Šluželiui vadovaujant;

3. Prakalba — advokatas 
Vincas Balyta, Minersville, 
Pa.;

4. Accordion solo — Eve
lyn Ganas, Mahanoy City;

5. Gitara ir šokiai — Nor
ma ir Germaine Miller, 
Minersville;

6. Accordion solo — Juo
zas Drabnis, Mahanoy City;

7. Prakalba — gydytojas 
Klemensas Burke, Mahanoy 
City;

8. Lietuviškos dainos;
9. Lietuvos Himnas.
Programos vedėjas bus 

kun. Andrius Degutis, Mai- 
zeville, Pa.

Kadangi šiemet yra Si
dabrinis Liet. Dienos Jubi
liejus, todėl visi nuoširdžiai 
kviečiami atvykti kuo skait
lingiausiai. Tikslas yra ge
ras, nes visas pelnas skiria
mas šv. Kazimiero, šv. Pran
ciškaus, Nukryžiuoto Jėzaus 
seserims ir Marianapolio ko
legijai (Thompson, Conn).

Tad visi į Lakewood par
ką, į Lietuvių Dieną, rugpiū
čio 15 d.!

Kun. J. Neverauskas,
Raštininkas.

įvyks sviedinio (softball) 
turnyras, kuris suinteresuos 
visus lietuvius. Jame daly
vaus apie 12 sviedinio ko
mandų iš įvairių rytinės A- 
merikos miestų. Ypatįngai 
paminėtinos Pittsburgh©, 
Cleveland©, Detroito, Toledo 
ir kitų kolonijų komandos. 
Sviedinio ir krepšinio komi
tetas, kurį remia 200 lietu
vių šeimų Du Boise rūpinasi 
svečių priėmimu ir nakvynė
mis.

Rungtynės įvyks Du Bois 
Athletic aikštėje. Po rung
tynių, vakare, lietuvių salė
je bus šokiai ir šiaip įdomy
bės.

Patariama, kad visos lie
tuvių kolonijos, turinčios 
sviedino komandas, siųstų į 
šį turnyrą dalyvius. Visais 
reikalais kreiptis šiuo adre
su: J. Strazdauskas, 21 Sim
mons St., Du Bois, Pa.

V. P. Gražulis.

Liepos 26 d. pasibaigė no
vena prie šv. Onos, vedama 
kun. Antano Bubo. Novena 
buvo visi labai patenkinti. 
Žmonių per novenos laiką 
atsilankė apie penki tūks
tančiai. Po novenos kun. Bu
bąs surengė Šv. Onos Drau
gijos ir parapijos vaikų eks
kursiją į Oak-Ridge, Lake 
Park, N. J. Vieta ekskursi
jai labai tinkama. Visi na
mo sugrįžę patenkinti — tik 
vargšai buvo labai raudoni. 
Tur būt, juos saulė labai 
glamonėjo. Ateityje rengiasi 
dar didesne ekskursija ten 
vykti.

Šią savaitę mūsų kolonija 
turėjo didelę garbę, nes joje 
įvyko per tris dienas Lietu
vos Vyčių seimas Harrison 
Public Library salėje. Sei
mas atidarytas iškilmingo
mis pamaldomis 8 vai. 30 
min. ryte, antradienį, 8 d. 
rugpiūčio, Dievo Motinos So
pulingos bažnyčioje. Iškil
mingas mišias laikė kun. 
Bubąs. Trečiadienio valcare, 
rugpiūčio 9 d., turėjo ban- 
kietą, Hotel Douglas, New- 
arke. Ketvirtadienį įvyko 
atsisveikinimo vakaras su 
šokiais, New Casino Hall, 
Harrison, N. J. Visi liiikime 
svečiams geriausių pasek
mių, daug naudingų darbų 
nuveikti ir išsivežti geriau
sius įspūdžius iš mūsų kolo
nijos.

Lietuvių Dienos istorija
Pirmoji Lietuvių Diena 

įvyko Lakeside parke, arti 
Mahanoy City, Pa., rodos, 
1915 m. liepos mėnesį. Kun. 
Vincas Dargis tuo laiku bu
vo šv. Juozapo parapijos 
klebonu, Mahanoy City, ir 
jis pradėjo Lietuvių Dieną. 
Jam padėjo daug uolių ir 
darbščių asmenų iš šv. Juo
zapo parapijos, Mahanoy Ci
ty.

Tikslas tos dienos buvo 
sušelpti nukentėjusius nuo 
karo lietuvius; pelnas buvo 
pasiųstas per Tautos Fondą. 
Pirma Liet. Diena atnešė 
pelno apie 300 dol. Kadangi 
lijo antrą Liet. Dieną, todėl 
pelno beveik ir nebuvo.

Nuo 1926 m. Lietuvių Die
na įvyksta Lakewood parke.

Ligi šiol L. D. pelnas sie
kia $22,616.82. Lietuvos rei
kalams pasiųsta $12,123.30, 
o Amerikos liet, katalikiš
koms įstaigoms $10,493.52.

Sėkmingiausia Lietuvių 
Diena buvo 1924 m., kada 
gryno pelno buvo sukelta 
$1717.38.

DU BOIS, PA

Sviedinio turnyras 
Rugpiūčio 19 d.'Du Boise

mažieji, kun. Bubo 
turi suorganizavę 
basebollo koman- 

„Kryžiuočiai”.

Mūsų 
vedami, 
vasarinę 
dą vardu 
Kaip matyti, gerai laikosi,
yra laimėję 22 rungtynės. 
Matyt, lietuvių vaikai yra 
Amerikoje smarkūs taip, 
kaip ir jų vadas. Atrodo, 
lietuvių jaunoji komanda 
gaus sidabrinę taurę iš 
Educational Board. Kaip 
gausime, tada stengsimės ir 
didelius nugalėti.

Choras ruošiasi dalyvauti 
Pasaulinėje Parodoje Lietu
vių Dienoje, rugsėjo 10 d.

Lith. Rex.

JERSEY CITY, N. J,

— Novena prie šv. Onos 
prasidėjo mūsų parapijoje 
antradienį, rugp. 1 d. Bu
vo dvejos pamaldos: lietu
viškai 7:30, angliškai 8:15 
vai. Taip ir toliau bus kiek
vieną antradienį. Pamaldas 
veda kun. M. Kemežis, kle
bonas. Žmonės labai paten
kinti ir gražus būrys lanko
si taip, kaip lankėsi per de
vynių dienų noveną prie šv. 
Onos.

— Šv. Onos parapijos eks
kursija bendrai su šv. Myko

Šių metų pavasario ir va
saros sausros žmonėms kėlė 
daug rūpesčių ir baimės. 
Prasidėjo šienapiūtė, o pie
vos ir dobilai žemučiai, reti. 
Vasarojus pradėjo plaukti 
žemutis, vos per pėdą aukš
čio, nei varnos negali pasi
slėpti. Iki Joninių daugelio 
ūkininkų daržai dar buvo 
nesodinti, o kurie ir pasodi
no, stovi augalai, rasoda nu
vytus. Jei pasirodo kur de- 
besiukas, tai žmonės galvas 
užvertę tėmija, kur jis plau
kia. Birželio 18 d. buvo dide
lė audra su perkūnija, kuri 
išvertė daug medžių, nema
žai stogų sugriovė, bet lie
taus vos truputis. Šiemet 
daug karkvabalių, kurie ža
lius medžių lapus visai nu- 
ėdė, ypač ąžuolų.

Rugiai aukšti, tankūs, 
gražūs visur. Kviečiai taipgi 
visur gražiai atrodo. Praei
tais metais irgi šaltas ir 
sausas pavasaris vargino 
augmeniją, bet liepos 10, 11 
ir 12 d.d. palijo gerai, suši
lo, tai antroji žolė buvo ge
resnė už pirmąją, o vasaro
jus, ypač avižos, 3 pėdų auk
ščio buvo. Gal duos Dievulis 
ir šiemet atgaivins suvytu
sią augmeniją.

500 litų per metus ir tai ne
galima gauti. Javai pigūs. 
Prieškariniais laikais bernui 
užteko 18 — 20 centnerių 
javų, o dabar 60 — 70 cent
nerių. Todėl ūkininkai pri
versti pirkti daugiau žemės 
dirbamų mašinų, o bedarbių 
armija eina kasmet didyn.

Šiemet miestelio gyvento
jams uždėjo didelius mokes
čius. Už menką medinį na
melį, kur pirmiau buvo mo
kama per metus mokesčių 
100 litų, tai šiemet apie 
lt. Vieni rašo skundus, 
pyksta, keikia. Nuomų 
butus kelti negalima,
kainų tvarkytojas tokius 
smarkiai baudžia. Jei 
pasiskundžia, tai visur 
trynimasis tarp namų 
ninku ir nuomininkų, 
visur trūksta.

200 
kiti

kas 
eina

savi-
Butų

Šiemet laukiame amerikie
čių parvažiuojant, o jų kaip 
nėra, taip nėra. Tikrenybėje, 
mums ne taip tie amerikie
čiai pageidaujami, kaip jų 
žalias plunksnas nupešioti...

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

> No. 
undersigned 
Section75 of 

the Alcoholic Beverage Control Law at 898 
Kent Ave., Borough of B’klyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

ROXY BEER DISTRIBUTORS, Inc. 
898 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1077 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

COSTAS CARAMALLIS
6 Howard Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 938 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
373 Palmetto St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LEONARD KAUL
373 Palmetto St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2732 has been nssued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
135 Grand 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1295 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
11 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PLAZA BOWLING CENTER, Inc.
11 Seventh Ave., Brooklyn, N. Y.

Su darbininkais ūkinin
kams ir nepavydėtina padė
tis. Miesteliuose bedarbiau- 
ja, o pas ūkininką nenori 
dirbti. Algos aukštos, 400 —

lo par., Bayonne, įvyks sek
madienį, rugs. 3 d. į Rye 
Beach, N. Y. laivu S.S. Sus- 
qehanna.

— Sekmadienį SLRKA. 13 
kuopos susirinkime perskai
tytas atsišaukimo laiškas iš 
Federacijos centro; nariai 
apgailestavo, kad Federaci
jos skyrius šiemet neturėjo 
nė vieno susirinkimo; kuopa 
nutarė pati priklausyti į Fe
deracijos centrą, įmokėda
ma duoklę.

— Staiga susirgo Jono 
Dunkaus žmona; padaryta 
operacija, po kurios rugpiū
čio 4 d. ligonė mirė. Velio
nės duktė buvo pasiruošus 
vestuvėms. Motinos mirtis 
atnešė daug ašarų; palaido
ta rugp. 7 d. iš šv. Petro 
bažnyčios. Negerą paprotį 
lietuviai įgyvendina; dėl ko
kių tai patogumų užeina į 
kitataučių bažnyčias, net ir 
laidotis pradeda iš ten.

— Tą pačią savaitę susir
go Gasiūnienė; nuo seniau 
serga Simanaitienė; taigi, 
Glyndon Avė. moterys pra
dėjo sirgti.

— Susiv. LRKA. kuopa 
nori suorganizuoti vienos 
dienos ekskursiją rugsėjo 10 
d. į Lietuvių Dieną; numato
ma, kad 1 vai. naktį klebo
nas atlaikys mišias Baltimo- 
rėje, kad New Yorke nereik
tų ieškoti bažnyčių. Po mi
šių, 1:20 vai. traukinys iš
eis ir New Yorke bus apie 6 
vai. ryte. J. K.

Gavau keletą pundų Ame
rikos laikraščių. Pirmiausia 
griebiu skaityti „Ameriką”, 
ypač korespondenciją iš Bal- 
timorės, nes ten mano pra
gyventa 25 m. Praleista šil
to ir šalto. Jonas Karalius, 
senas Baltimorės veikėjas, 
rūpestingai prirašo kiekvie
ną „Amerikos” numerį. Jo
nas Karalius lėtas žmogelis, 
tačiau darbuojasi tame mie
ste per 40 metų: LRKSA. 
kuopoje, LDS, blaivybės ir 
kitose organizacijose. Jis y- 
ra buvęs pirmininku, rašti
ninku kartų kartomis pasi
keisdamas. Kas būna, kas 
nebūna susirinkime, o Jonas 
visados. Jį visi pažįsta ir 
gerbia, o mylimiausias jo 
darbas — rūpintis bažnyčios 
puošimu prieš metines šven
tes; per kelias dienas iš dar
bo neina namo nuvargęs, ne
valgęs, bet eina į bažnyčią ir 
puošia rėdo eglaitėmis, gėlė
mis, išvedžioja elektrą, kaip 
tikras dekoratorius. Dabar, 
žinoma, yra seserys ir šiaip 
jaunimo, kurie padeda. Bet 
buvo laikų per 40 metų, kai 
niekas nepadėdavo ir šilto 
švelnaus žodelio nepasaky
davo, o dar daug kartų teko 
patirti nemalonumų. *

Amerikos lietuviai, o ypač 
Baltimorėje, turėjo baisiau
sių audrų, čia pirmiausia 
Šliupas pradėjo savo ardan
tį darbą, nezaliežninkai ir 
visoki „istai”. Ėjo laikraš
čiai „Kardas”, „Pirmyn”, 
„Darbininkų Balsas”: Daug 
mūsų brolių iškrypo ir žuvo 
saužudybėse, o Jonas Kara
lius pasiliko kaip ąžuolas 
nepajudinamas.

Labai man ir kitiem būtų 
malonu, kad Jonas parašytų 
Baltimorės lietuvių istoriją. 
Aš manau, kad jis per 40 m. 
turi surinkęs nemažai me
džiagos. Žinoma, gal inteli
gentai padėtų. Tai būtų vai
nikas visų mūsų darbų. Se
noji karta baigiasi, tad rei
kėtų būtinai pastatyti sau 
piramidę.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1277 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5109 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
DAVID SPEREGON & ALEX NIVAKOFF 

5409 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2732 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
9311 Church Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 744 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
1049 Rutland Road,, 
County of Kings, to 
premises.

JACOB 
1049 Rutland Rd.,

BROOK
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1156 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
77 Sutter 
County of 
premises.

JOSEPH THALER
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3019 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
372 Ralph 
County of 
premises.

JOE ROSEN
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1032 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
459 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE
EB 677 .... _____ <j.„_
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
457 Howard Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB
457 Howard Ave.,

BERNSTEIN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1356 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
29 Hegeman Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH
29 Hegeman Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1223 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
436 Flushing Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SEVERINO
136 Flushing Ave.,

Control
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

BA SI LI CO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1123 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL WEINGUS
724 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 681 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
327 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

- ALEX COHEN
327 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1177 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2575 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PHILIP GOLDBERG
2575 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NEWARK, N. J,

Primicijos
Praeitą sekmadienį, rug

piūčio 6 d., Švč. Trejybės 
bažnyčioje įvyko kun. Tomo 
B. Poškos primicijos. Baž
nyčia buvo pilna žmonių. 
Jaunam kunigui asistavo 
kun. Pr. Morkūnas, ramijo- 
nas ir klier. Baltrušaitis; 
ceremonijų vedėju buvo 
klier. Morkūnas; arkikunigu 
buvo kun. J. Balkūnas, kurs 
pasakė ir iškilmėms pritai
kintą pamokslą. Per mišias 
giedojo par. choras ir solis
tė Pranskietytė.

Po pamaldų primicijantas 
suteikė kunigišką palaimini
mą; par. salėje jam pagerb
ti suruošti iškilmingi pietūs, 
kurie gražiai praėjo.

A. Ramoška.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1253 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
623 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS NOVICK
623 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

Filipinų salose radikalams 
nesiseka. Juos vietos valdžia 
smarkiai pradėjo bausti už 
agitacijas revoliucijai.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 866 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
304 Prospect Park West. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EUREKA RESTAURANT, Inc. 
304 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y.

Kalifornijos valst. Darbo 
Federacija išsirinko prelatą 
Kep^’ng kapelionu.

Kunigą Quinn, kuris šių 
metų bal. 2 d. be jokio gink
lo suėmė plėšiką J. Naumą 
kongresas apdovanojo Kon
greso medaliu.

Fort Greene parkas, ku
riame yra pastatytas aukš
tas paminklas nužudytiems 
Amerikos kareiviams paim
tame priešų lauke, bus val
džios nusavintas.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1293 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
196 Graham Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SIDNEY
196 Graham Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

RAVITZ
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 715 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
485 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

485 New
MAX DRUKER

Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE
EB 1007 _____________
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 Riverdale Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

ISRAEL
263 Riverdale Ave.,

be consumed on the

STEINER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 95 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house in the 
Borough of Brooklyn.

JAKE SUDLER
315 Christopher St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1195 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
35 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOROTHY LYNCH
35 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 801 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
77 Engert 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 960 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2937 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

CHARLES
2937 Atlantic Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 712 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
484 Broadway, 
County of Kings, 
premises.

MICHAEL

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2907 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2258 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

CARMINE CUCURULLO 
d-b-a Roosevelt Bar and Grill

2258 Pacific St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 789 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic- Beverage Control Law at 
12 Adelphi Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be 
premises.

HEINRICH F. D. 
d-b-a New Ship

12 Adelphi St.,

FISCHER 
Tavern 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1040 has been issued to the undersigned 
to fell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
611 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MATTHEW & STELLA DORAK 
611—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7862 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3005 Avenue J, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROGER J. O’HALLORAN 
d-b-a Midwood Tavern

3005 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1043 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
172 Havemeyer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS
172 Havemeyer St.,

FREEDMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1210 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Pearl Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN BEHRENS
301 Pearl St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1297 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1234 E. 15th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARIE CROSWELL
1234 E. 15th St. Brooklyn, N. Y.

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

NICK PAPPAS 
d-b-a Oyster Bay Chop House

446 Dean St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1171 has been issued to the urdersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
478 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DANIEL R. KELLY
478 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given, that License No. 
EB 2465 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4002 Church Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

OTTO TIEDEMANN
4002 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2725 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
243 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH MESKAUSKAS
243 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1090 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
948 Halsey 
County of 
premises.

Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

KARL HEUER
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1039 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4410-12 Avenue H. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KATHERINE ZANDER 
4410-12 Avenue H, Brooklyn, N. Y.

948 Halsey

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 921 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 Columbia Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JULIUS NOMEIKA
1 Columbia Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1048 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
761 — 40th Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
BROOKLYN FINNISH SOC. CLUB, Inc. 

764—40th Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2673 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
445 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CAESAR DELICATESSEN and 
RESTAURANT, Inc.

445 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1128 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
631 Vanderbilt Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MICHAEL DOHERTY 
d-b-a Park View Tavern 

Vanderbilt Ave., Brooklyn, N.

the

631

NOTICE is hereby given that License 
EB 1088 has been issued to the undertint 
to sell beer at retail under Section 76 d 
the Alcoholic Beverage Control Law 
629 New York Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on th 
premises.

THERESA BEAVERS 1 i .... 
629 New York Ave., Brooklyn, N. Y I

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 796 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 ol 
the Alcoholic Beverage Control Law S| 
561 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VERONIKA SKODIS
561 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
EB 1089 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law if 
454—6 th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th 
premises.

FRANK MONTAGUE
454 — 6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1045 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law u 
1147 Broadway, Borough of Brookin, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1285 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law it 
5323 — 7th Ave., Borough of Brookin, 
County of Kings, to be consumed on ths 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1361 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law it 
4209 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th 
premises.

CARMINE PASQUENZA 
4209 Avenue J, Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 690 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law it 
50 Hudson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VINCENT KRAUCUNAS
50 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 920 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 o! 
the Alcoholic 
29 Wilson 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1204 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law it 
1082 Fulton Street. Borough of Brookljn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MATILDA DAVIS
1082 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2749 has been isued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1103 Avenue M, ~ 
County of Kings, 
premises.

HYMAN and 
1103 Avenue M,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1322 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
140 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES P. SMITH
140 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1270 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
17 Grove Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

TRAVIS BROS., Inc.
17 Grove St., Brooklyn, N. X.

NOTICE is hereby given that License No. 
el ;;;; „v... ~ ,
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
459 Grand 
County of 
premises.

EB 2620 has been issued to the undersigned

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brookljn, 
Kings, to be consumed on the

BLODZI BALSIS • „ „ 
St., Brooklyn, N. Y.
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NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4931 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH HUTTNER
256 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4257 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4023 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAUL KAPLAN
4023 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10708 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
849 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARCHIE JURIS
849 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5317 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
181 Patchen Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

CHARLES E.
181 Patchen Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

H. LAUBER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10689 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
4920 Avenue K, “ 
County of Kings, 
premises.

JOE COHEN 
4920 Avenue K,
NOTICE is hereby, given that License No. 
GB 4553 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage ^Control ' 
804 Knickerbocker 
County of Kings, 
premises.

JOSEPH 
804 Knickerbocker

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

and SIDNEY COHEN 
Brooklyn, N. Y.

1 Law at 
Ave., Borough of B’klyn, 
to be consumed off the

D. ENGELMAN
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No'. 
GB 4347 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1461 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

E. SCHROETER & S. CAPPIELLO 
Execs of Est. of Thomas Danola

1161 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10705 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
565 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN GOLDFEDER
565 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1231 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2658 Gerrittsen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PATRICK G. TANGNEY 
2658 Gerrittsen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4646 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
130 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 

’ County of Kings, to be consumed off the 
1 premises.
LEE LIEBERMAN and ROSE GROSSBERG 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 186 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house in the 
Borough of Brooklyn.

CHARLES CITRIN ------------ .
440 Watkins St., Brooklyn, N. Y. 130 Stuyvesant Ave.,
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Rugpiūčio 7 d. iš Tėvų 
Marijonų suvažiavimo Ro
moje grįžo iki šiol buvęs A- 
merikos marijonų provinci
jolas kun. J. Jakaitis ir Lon
dono lietuvių par. klebonas 
kun. dr. Matulaitis. Tą pa
čią dieną jie lankėsi „Ame
rikos” redakcijoje ir apžiū
rėjo pasaulinę parodą, ypač 
Lietuvos pavilijoną.

Keliaudamas į Romą, 
Jakaitis pirma sustojo 
tuvoje, kur prabuvo
mėnesį. Paskutinį kartą Ja
kaitis Lietuvoje buvo prieš 
3 metus. Dabar pajutęs vi
sai, kitokią nuotaiką. Nors 
kraštas skaudžiai pergyvena 
Klaipėdos netekimą, tačiau 
visų gyventojų nuotaika da
bar žymiai kitokia, nei prieš 
3 metus; vidaus gyvenime 
didelis atoslūgis didėjančio 
gerėjimo kryptimi ryšium 
su naujos vyriausybės veik
la.

Kun. Jakaitis ypatingu 
malonumu pabrėžė Lietuvos 
katalikų šviesuoliu organi
zuotumą ir idealizmą; jis 
labai gėrėjosi katalikų išlai
komu „XX Amžiaus”, dien
raščiu. Jis labai optimistiš
kai žiūri ir į savo naują dar
bą — dirbti lietuviams Pie
tų Amerikoje, kur jis vyk
siąs už trijų mėnesių.

Boston Latin School pran
cūzų ir vokiečių 
kytojas Pranas 
šią savaitę vieši 
linkėję. Lankėsi
dakcijoje, L. Vyčių 
pasaulinėje parodoje. Sve
čiui ypatingai gero įspūdžio 
padaręs Lietuvos Pa vili jo
nas. Jis buvo lankęs Lietu
vos skyrių ir Paryžiuje 1937 
m.; apžiūrėjęs Lietuvos pa
vilijoną pasaulinėje parodo
je, p. Galinis pareiškė, kad 
New Yorke Lietuva pasirodė 
tūkstantį kartų geriau, įspū
dingiau, nei Paryžiuje.

Teko patirti, kad p. Gali
nis yra parašęs ir jau įtei
kęs Harvardo universitetui 
disertaciją filosofijos dakta
ro laipsniui gauti. Užbaigęs 
didelį mokslinį veikalą, p. 
Galinis atvyko pailsėti. Čia 
jis apsistojęs pas p.p. Aver- 
kas.

Rugp. 7 d. grįžo iš mari
jonų kapitulos Romoje bu
vęs 1933 — 1939 metais tos 
kongregacijos provincijolas 
Amerikoje kun. Jonas J. Ja
kaitis, M.I.C.

Naujasis kun. Jakaičiui 
paskyrimas yra vykti į Ar
gentiną misijonieriaus dar
bui Pietų Amerikoje, kur jis 
sykiu su kun. A. Andriušiu, 
M.I.C. ir kun. K. Vengru, M. 
I.C. ten šiemet kovo 1 d. į- 
steigė marijonų misijų na
mą. Lietuvių kunigų Argen
tinoje paskutiniu laiku visai 
nebuvo.

Kun. Jakaitis tikisi išvyk
ti į Pietų Ameriką už trijų 
mėnesių. Ligi tam laikui jis 
dirbs Argentinos lietuviams 
šioje šalyje, rinkdamas au
kas pirmutinei lietuviams 
bažnyčiai toje šalyje pasta
tyti, kadangi Pietų Ameri
kos lietuviai, patys labai 
skurdžiai gyvendami, vieni 
to nepajėgtų padaryti.

gyvą ar negyvą vienos pik
tadarių gaujos vadą Lepkę, 
kuris ieškomas jau kelinti 
metai. Neseniai nušauto vie
no asmens mirtis priskiria
ma Lepkės gaujai, kuri, ma
tyt, per didelę klaidą nušo
vė visiškai nekaltą asmenį, 
nieko bendra neturėjusį su 
ja. Lepkės gauja norinti 
likviduoti visus savo buvu
sius narius, kurie gali išduo
ti visus savo buvusius na
rius, kurie gali išduoti liku
sius plėšikus bei įvairaus 
plauko piktadarius. Lepkės 
suradimu ypatingai rūpinasi 
Manhattan© prokuroras De
wey.

Kaunas. — Kudirkos Nau
miesčio valse., Lietuvos pa
sienyje, ties Lauckaimio kai
mu vokiečiai vykdo didelius 
žemės nusausinimo darbus. 
Ties ta vieta vokiečiams at
sirado būtinas reikalas ištie
sinti per Lietuvos Vokieti
jos sieną einantį Širvintos 
upelį. Todėl Vokietijos vy
riausybė kreipėsi į Lietuvos 
vyriausybę ir tuo reikalu 
apie dvejus metus buvo ve
damos derybos, kurios dabar 
jau pasibaigė. Lietuvos vy
riausybė 
perleisti 
mės, už 
riausybė
plotą savo teritorijos. Teri
torijos pasikeitimas palies 
keturius Lauckaimio kaimo 
ūkininkus ir keletą Vokieti
jos ūkininkų. Širvintos upe
lio ištiesimas per Lietuvos 
Vokietijos sieną vokiečiams 
kaštuos apie 300,000 litų.

Panašus teritorijos pasi
keitimas gali įvykti tarp

Lietuvos ir Latvijos Lūšės 
valse., ties Dautarų kaimu. 
Čia iniciatyva bus iš Lietu
vos pusės. Mat, Lūšės vals
čiaus, Streliškių kaimo gy
ventojai, vykdami į Lūšę, 
turi padaryti didelį vingį, 
nes tarp Lūšės ir Streliškės 
yra didelės pelkės. Dabar 
norima tas pelkes nusausin
ti, bet tam reikalui reikia 
ištiesinti Lietuvą nuo Latvi
jos skiriantį Lūšės upelį ir 
pasikeisti po keletą hektarų 
žemės. Greitu laiku tarp Lie
tuvos ir Latvijos prasidės 
tuo reikalu derybos. Nusau
sinimo darbai bus vykdomi 
tik ateinančiais metais.

Chungching. — Kinijos 
vyriausybė paskelbė, kad 
šiomis dienomis ji gaunanti 
Sovietų Rusijos paskolą 140 
milijonų dolerių sumoje. Ši 
paskola Kinijai labai svarbi 
ypač šiuo metu, kai Japoni
ja spaudžia Angliją sustab
dyti bet kokią pagalbą Kini
jai, ypač neremti Kinijos pi
nigų pastovumą palaikančio 
fondo, į kurį anglai jau yra 
įdėję 25 mil. dolerių.

SAUL KAPUS 
irch Ave., • —* 

is hereby
8 has been issue! to 
beer at retail unteJPJ 
roholic Beverage 
rev Avenue, Bow*..

ARCHIE Jl®L 

•cy Ave.,
5 is hereby J

7 has beenbeer at retail rabto ,J
Icoholic Beverap 
tchen Avenue, 
of Kings, to be

SČHARLES E. H.

tchen Ave., ___

E is hereby 
89 has been IsswJ? 

beer at retail 
.Icoholic d I
Avenue K, ;
■ of Kings, to be 

e' COHEN and S®®,. 

Avenue K, ____ t
---------- - «

3E is 
^toubeeni^Sl 

Alcoholic Bev?£e grtfi1 
inickerbocker 
y of Kings, to «

“"JOSEPH

Knickerbocker A«-^

CE Is
347 Jias 
ubeerAlcoholic B^^/ 
Bedford Avenue, 

ty of King* to * 

iaes. j S.3. SCHRO^*^ 
Execs of E®- w 
Bedford

'ICE i«
1070S has
tell i*®.. atttaeige 

Alcoholic fought ( 
Graham Arao 

aty of KtogS' 
“ises-HERMAN^

Graham

PICE Is beret,ismd to 
1231 has ^retail 

sell b«rat jSrtfe JJY’’ 
AlcohoUc

j Gerrit*? A* b

TICK n

sell
Alcoholic 

mty of

l Stuyvesant

Šį sekmadienį, rugp. 13 d., 
1:45 vai. popiet iš WBNX 
radijo stoties (1350 klc.) 
bus kalbama apie 
pilietybę.

Iš šios stoties 
niais 9 vai. ryte
programą veda V. Matusevi
čius.

Washington. — Eksporto- 
Importo bankas sutiko duoti 
Ispanijai keliolikos milijonų 
dolerių paskolą, kuri bus su
vartota perkamai iš Ameri
kos medvilnei apdirbti. Is
panijos medvilnės dirbtuvės 
sunaikintos pilietinio karo 
metu; Amerikos banko pa
skola duos ispanams progos 
atstatyti savo dirbtuves. 
Kiek paskolos duodama, dar 
neskelbiama, bet pirma pa
skolos suma yra 5 mil. dol.

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAR & GRILL
Gaminam valgius ameri

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

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEH)AT 

Savininkas

411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Rugpiūčio 9 d. „Ameri
kos” įstaigą aplankė Pitts
burgh© lietuvių parapijų 
klebonai kun. J. Vaišnoras 
ir kun. J. Misius. Svečiai bu
vo atvykę pamatyti pasauli
nės parodos; abu labai 
džiaugiasi skoningu ir turi
ningu Lietuvos pa vili jonu. 
Jie pareiškė, kad Lietuvių 
Dienoje Pas. Parodoje daly
vaus jų parapijų chorai, ku
rie esą puikiai pasiruošę ir 
laukia tik rugsėjo 10 dienos.

Abu kun. klebonai nuošir
dūs „Amerikos” bičiuliai; 
abu labai domėjosi visa lai
kraščio įstaiga, neaplenkda
mi ir spaustuvės.

Ryšium su L. Vyčių orga
nizacijos metiniu seimu, į 
New Yorko apylinkę yra at
vykęs Mykolas A. Norkūnas, 
šios organizacijos įsteigėjas, 
gyvenąs Lawrence, Mass. 
Šis idealistas, gruodžio 1 d. 
sulauksiąs 70 metų amžiaus, 
skaudžiai kenčiąs dėl apkur- 
timo, vis dar neužmiršta vi
suomeninio gyvenimo, gyvai 
jį seka ir ypatingai rūpinasi 
jaunuomene. Svečias domė
josi ir „Amerikos” reikalais, 
linkėdamas jai pasiekti ko 
didžiausias lietuvių ameri
kiečių minias.

TRO-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

Rugp. 7 d. atvyko trims 
mėnesiams į Ameriką Lon
dono lietuvių vadas kun. dr. 
Matulaitis, M.I.C.

Nuo rugp. 18 d. jis ves 
aštuonių dienų rekolekcijas 
šv. Kazimiero seselėms Chi
cago je, o paskui skelbs mi
sijas įvairiose lietuvių baž
nyčiose.

Kun. dr. Matulaitis, M.I.C. 
yra amerikiečiams žinomas, 
nes keletą metų išgyveno 
Chicagoje, būdamas kapelio
nu šv. Kazimiero seselėms ir 
tvarkydamas „Draugo” dien
raštį ir „Laivo” savaitraštį.

Praeitą savaitę „Ameri
kos” redakcijoje lankėsi dr. 
A. Repšys, gyv. Cambridge, 
Mass, ir fotografas Jurgis 
Stukas, turįs įstaigą So. 
Bostone. Svečiai domėjosi 
mūsų įstaiga ir linkėjo jai 
geriausio pasisekimo. J. Stu
kas atsilankymo proga užsi
prenumeravo „Ameriką”.

Teko patirti, kad kito mė
nesio viduryje pasirodys 
naujas žurnalas, kuriam pa
rinktas „Naujosios Lietu
vos” vardas. Naujas žurna
las pradžioje būsiąs leidžia
mas kas mėnuo; jį redaguos 
Juozas Tysliava. 
būsiąs paskirtas 
lietuvių kultūrinei

Naujo žurnalo
188 Bleecker St., New York.

trys
riai,
jais įtaisymais. Renda $25.- 
00 mėnesiui.

11-15 New Montrose Ave.
(arti Broadway), Brooklyn,

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

Tel.: MArket' 2-5270 j

GOLDEN STAR j 
BOTTLING CO. 3

J. Krallkauskas — Savininkas J 
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų t 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- J

Mixer TOM COLINS j 
Taipgi parduoda lietuviško bra- J 

toto alų Iš New Britain J 
CREMO „CONNECTICUT BEST” į 
Pristato pareikalavus: Galiūnams, J 
krautuvėms, vestuvėms Ir t.t.

Reikalaukite visur to vardo J
Sodės Ir Alaus į

91-93 Warwick St., Newark, N. J. ,

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7556

GYDO be peilio, be 
vaistų ir be chemi
kalų, tik sn savo 
pilkomis rankomis. 
Visokios ligos yra 
gydomos: vyrų, mo
terų ir valkų. Pa
tarimai veltu L 
VAI ANDOS: nno 9 
ryte iki 8 vakare. 
Nedėldlenials Ir 
šventadieniais nuo 
10 ryte iki 1 po 
pietų.

307 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

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 CHAIR MBMRJTIM
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas 
409 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 DEGTINĖS, 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

Evergreen 8-9770

: ___________________~ '______________ 111 ~ ............. .............................—

t1
Tel. EVergreen 7-4335

: i

STagg 2-5043 Notary Public

STEPHEN AROMISKIS M. P. BALLAS
(Armakauskas) (Bieliauskas)

Graborius — Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

Į

Laidotuvių Direktorius

į

423 Metropolitan Ave., 
i Brooklyn, N. Y.
i

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH GARSZVA

Graborius — Balsamuotojas

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-4409 '

A. RODZEWICZ 
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

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

Tel. Virginia 7-4499

ESTATE OF 
BARRY P. SHALINS

(Šalinskas) x

Vestie E. Davis,
Licensed Mgr.

Suteikiam Garbingas
Laidotuves
_ $150 -----

KOPLYČIAS SUTEIKIAM
NEMOKAMAI

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

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.



ATLEIS 55,000 
DARBININKŲ

Rugpiūčio 11 d., 1939 m.

gresas nepaskyrė didesnių 
sumų viešiems darbams pa- 
laikyti.

v

I s
Dž

Art
Jau

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

LANKĖSI DAILYDA

Angelų Karalienės Parapijos

METIKIS PIKNIKASSekmadienį,
Rugpiučio - Aug. 29,1039

Maspeth, N. Y,

Pradžia 2 valandą po pietų, Įžanga 50 centų

KARALIAUS, KARALIENĖS, KARALAIČIO IR KARALAITĖS RINKIMAI

Visus vietos ir apylinkės lietuvius maloniai kviečiame šiame piknike dalyvauti,

PAIEŠKOJIMAS

SVARBIOS PRAMOGOS

62-RAS METINIS

LANKĖSI LEIT. STANKUS

Visiškai

MIRĖ

Pikniko Rengimo Komitetai

MAISTO

kad

su seimą ir

REctor 2-2786

SVEČIAS IŠ UTENOS

MASPETHO ŽINIOS

VYRŲ SIŪTAI, TOPCOATS IR OVERCOATS

ŠTAI MŪSŲ KAI KURIOS KAINOS

RtPSCU]

ir*l Dirva

mėnesio gale ji grįš į New 
Yorką ir tada patikrins vie
tines jaunimo grupes. Rug
sėjo 5 ir 8 d.d. bus bendros 
pratybos, per kurias bus ga
lutinai -pasiruošta Lietuvių 
Dienos programai. Pratybos, 
kaip numatoma, įvyks Klas- 
čiaus parko salėje, Maspe-

tikra m 
šaltini; 
Pažeisi

IŠ APREIŠKIMO 
PARAPIJOS

CALIFORNIA.
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pirkiniu ir kaina jūs busite pilnai pa 
tenkinti.
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72nd

Leit. Stankus 
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MILCHIUS 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.

TAUTIŠKŲ ŠOKIŲ 
GRUPĖMS

Agnieška Varnaitienė, apie 
76 metų amžiaus, mirė rug
pjūčio 5 d. Paliko nuliūdime 
dukterį Oną Gumper ir sūnų 
Juozą. Palaidota rugp. 9 d. 
iš Maspetho par. bažnyčios 
į Kalvarijos kapines 
tuvėse patarnavo _ 
J. Valantiejus, 54-41 
St., Maspeth.

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.

Parapijos pikniko reikalu 
tartasi draugijų valdybų su
sirinkime. Išrinkti piknikui 
darbininkai. Piknikas įvyks
ta rugpiūčio 20 d., Klas- 
čiaus parke.

Apylinkės lietuviai prašo
mi pasinaudoti šiomis pra
mogomis, kurios vertos visų 
paramos: iki rugpiūčio 14 d. 
kasdien didžiulis karnavalas 
Maspetlie (kampas Flushing 
ir Clermont Avės); rugpiū
čio 20 d. Angelų Karalienės 
par. piknikas Klasčiaus par
ke; rugsėjo 3 d. Apreiškimo 
par. piknikas.

mišių 
raginami daly- 
_—io šį mėne- 

’• Bet sekančio 
rugsėjo antrą 
susirinkimai i-

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. 1 -Merų Di 

tačiai 
Ą pasipilęs 

Iš gausk 
moter

CIO 
karalaitės
Al. Pauliūtė. Jų balsavimo 
„kampanija” eina irgi slap
tai. Manoma, kad prieš pat 
pikniką paaiškės, kiek kuris 
kandidatas surinko balsų.

Juozas Lapa, 27 metų am
žiaus, tragingai mirė rug
piūčio 5 d. Kūnas buvo pa
šarvotas savo namuose, 29 
Hudson Ave., Brooklyne. Pa-

Reikalinga Sukelti Pinigų

Olga Bogaičiūnaitė su Ferdi
nandu J. Tuska; rugs. 2 d.
— Jurgis Blieka su Marijo
na Bagočiūnaitė; rugs. 3 d.
— Pranas Kalibatas su Emi
lija Baliukaite.

— Žolinėje, rugp. 15 d., 
mišios lietuvių bažnyčioje 
bus 6, 7, 8, 9 ir 10 vai. Va
saros metu sekmadieniais 
mišios būna: 7, 8, 9, 10, 11 
ir 12:15 vai.

— Karnavalas baigsis pir
madienį, rugp. 14 d. Žmonės 
gausiai lanko.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Pasaulinės Parodos vado
vybė praeitą šeštadienį ir 
sekmadienį turėjo didesnes 
minias, nei kurias kitas die
nas liepos mėnesį. Mat, gel
bėdama savo padėtį, parodos 
vadovybė nupigino įžangos 
bilietus šeštadieniais ir sek
madieniais; vietoj 75 c. ima
ma 50 centų. Nupigintais bi
lietais labai patenkinti įvai
rūs koncesininkai; papiginti 
bilietai sutraukė daugiau 
jaunuomenės, kuri linkusi 
daugiau apmokamų vietų 
aplankyti, nei vyresnieji.

. Praeitame „Amerikos” nu
mery pranešta, kad mūsų 
klebonas kun. J. Aleksiūnas 
jau kelionėje į Ameriką. Pa
rapijos draugijos rengiasi jį 
sutikti ir tuo tikslu rengia
ma vakarienė, kurios laikas 
ir vieta bus paskelbti vė
liau.

OPTOMETRISTS
398 Broadway 331 - 335 Division Ave
Brooklyn, N. Y. STagg 2-8342

Iki šiol parapijos raštinė
je gauta keli šimtai balsų 
karaliaus ir karalienės rin
kimams, bet kartu prašyta, 
kad tie kandidatai būtų lai
komi dar „nežinomais”. 
Anksčiau paskelbti kandida
tai yra šie: į karalius — V. 
Žemantauskas; karalienes 
— O. Blažinskienė; karalai- 

Bruožas ir švedas;
Pankevičiūtė ir

Angelų Karalienės par. 
uolus veikėjas, buv. šv. Var
do dr-jos pirm., Vincas Dai- 
lyda šiomis dienomis grįžo 
iš Lietuvos ir lankėsi mūsų 
redakcijoje. Jo žmona pasi
liko Marijampolėje; p. Dai- 
lyda už kiek laiko vėl grįš į 
Lietuvą. Dabar apsistojęs 
Maspethe pas savo seserį, p. 
Pažereckienę, šv. Rožančiaus 
dr-jos pirm.

S.v"_ Vard° draugijos mė
nesinė bendra Komunija bus 
šį sekmadienį 9 vai. 
metu. Nariai r*-’ 
vauti. Susirinkim 
sį dar nebus 
mėnesio — 
sekmadienį, ;
vyks kaip paprastai, tuojau 
po 9 vai. mišių.

Rugpiūčio 5 d. laivu „Re
public” grįžo iš Honolulu 
Įeit. Juozas Stancook (Stan
kus) su savo žmona Marga- 
reta (Kazlauskaitė) ir 3 
mėn. dukrele Margaret. Pir
mą kartą jaunoji Margareta 
susitiko su pramočiute Mar
gareta Simanavičiene, savo 
seneliais Antanu ir Marga
reta Kazlauskais. Keturios 
gentkartės ir visos Margare- 
tos! Puota buvo surengta 
A. ir M. Kazlauskų namuo
se, 732 Wythe Ave., Brook
lyne. Sutiktuvėse ir puotoje 
dalyvavo M. Simanavičiene, 
A. ir M. Kazlauskai, Eleano- 
ra Kazlauskaitė, Ed. Eimu
tis, ponia Carlton, kapitono 
Carlton žmona, Sargent su 
žmona Wunman, Veronika 
Valantiejienė su sūnum Ur
šulė Benediktai

Basebolo žaidėjai gerai 
laikosi. Jau yra laimėję 3 
žaidimus. Dar keli žaidimai 
ir čempijonatas? Linkime 
jiems gero pasisekimo tuose 
žaidimuose. .

Ru^?’ 19 d- susituoks 
K ?!Iorkūnaitė su Ge
rald Martin; rugp. 20 d. —

P-lės M. Baronaitės pa
ruoštos tautiškų šokių jau
nimo grupės prašomos iš
moktus šokius pradėti kar
toti, nes Lietuvių Diena jau 
visai arti. Šiuo metu p. Ba
ronaitė lankosi Bostono apy
linkėje, kur lavina jaunimą 
tautiškų šokių srityje. Šio

Klasčiaus Clinton Parke
Betts ir Maspeth Avenues,

Šiomis dienomis mūsų į- 
staigoje lankėsi Al. Žemai
tis, Lietuvos Ūkio Banko 
Utenos skyriaus tarnauto
jas, atvykęs iš Lietuvos su 
verslininkų suruošta ekskur
sija. Jis apsistojęs Jersey 
City pas savo seserį; šią sa
vaitę lankosi pas pažįstamus 
Bostone ir netrukus grįžta į 
Lietuvą, kur jo laukia tar
nybos pareigos.

Konservuoti HAMS ir PICNIC-HAMS 
krapuose rauginti AGURKAI

Mažiausias užsakymas — 3 dėžės

į LIETUVIŠKI
(caramel) SALDAINIAI (supakuota po |g 50 dvisvarių kartonų dėžėn) 

I LITHUANIAN-AMERICAN. 
r IMPORT & EXPORT CORPORATION

157 Chambers St., New York City

Dovidas Povilaitis, 58 me
tų, gyv. 102 So. 2nd St., 
Brooklyne, mirė rugp. 6 d. 
savo namuose. Palaidotas 
trečiadienį, rugpiūčio 9 d., 
10 vai. ryte iš Angelų Kara
lienės bažnyčios į Kalvari
jos kapines.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J. Garšva.

NAUJOJE VIETOJE
REPUBLIC BAK & 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.

LIETUVIAI!
Pirkite tik lietuvių gsfinybos „OVER GLOBE” avalynę ir 

tik lietuviškose krautuvėse. Čia jūs rasite visokios rūšies ir 
geros kokybės BATŲ, BATELIŲ, GALIOSIU, RUBBERS, 
ARCH SUPPORT, SLIPPERS, SNEAKERS ir moterims šil
ko KOJINES.

Užtikriname

(Stancook), 
mokykloje, 

buvo futbolo komandos ka
pitonas.

PIKNIKAS
. LIETUVIŲ ŠV. JURGIO DRAUGIJOS

Sekmad., Rugpjūčio - August 13, 1939
KLASČIAUS CLINTON PARKE

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.

Pradžia 2 valandą po pietų. Įžanga 40 centų

Jono Navicko Nakties Pelėdų ir V. Retikevičiaus orkestrai gros 
Įvairiausius lietuviškus — amerikoniškus ir kitokius šokius

Visi lietuviai esate nuoširdžiai kviečiami šiame parengime daly
vauti, smagiai pasilinksminti ir kartu paremsite Draugiją. Ši drau
gija yra pašalpinė, daug sušelpusi savo narių bei našlių ir našlai
čių, taigi visi maloniai prašomi padėti jai šį darbą tęsti.

Visus nuoširdžiai kviečia

Siūtai ir Overcoatai kainavę $20.00 dabar $14.50
Siūtai ir Overcoatai kainavę $22.50 dabar $16.50
Siūtai ir Overcoatai kainavę $24.50 dabar $18.50

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

Išpardavimas Eina Dabar Pas

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

Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Inc.

Savininkas A. Shrupskis
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tikrą 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

laidotas rugpiūčio 9 d. iš šv. 
Jurgio par. bažnyčios į šv. 
Jono kapines.

Laidotuvėse patarnavo 
Shalins-Šalinsko laidotuvių 
įstaiga.

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

Šv. Vardo draugijos nepa
prastas susirinkimas įvyks 
šį šeštadienį, 8:30 vai. vak. 
Visi nariai prašomi dalyvau
ti. Turim daug svarbių rei
kalų apsvarstyti.

Rugpiūčio 13 d., sekma
dienį, šv. Vardo draugijos 
suaugę vyrai eis bendrai 
prie Komunijos 8 vai. mišių 
metu. Visi prašomi dalyvau
ti. Draugijos valdyba.

Nepamainoma Atsakomybe
Mes Egzaminuojame Akis ir . -

Išrašome Receptą, Supto jek- 
tuojame, Pagaminame ir Pri- 
taikome Akinius, kada tik rei- V-Jdj
kalinga.

Mes pataisėme akis virš 500
Gydytojų ir Profesionalų žmo- \ J
nių, lygiai kaip ir jų šeimoms 
ir pacientams.

XAVERAS STRUMSKIS1

ĮSTAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU BŠSIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

6AVA5 PA5 5AV/^

raiMuu hm m

WPA vadovybė nuo šios 
savaitės pirmadienio pradė
jo atleisti iš darbo New 
Yorke kasdien po 2,000 dar
bininkų, kurie prie WPA yra 
dirbę 18 ar daugiau mėne
sių. Tokie atleidimai bus 
vykdomi iki rugsėjo 1 die
nos; iš viso New Yorke šį 
mėnesį iš WPA darbų bus 
atleista 55,000 darbininkų. 
Neatleidžiami tik karo vete
ranai.

Toks gausus darbininkų 
skaičius atleidžiamas iš pa
šalpos darbų todėl, kad Kon-

76 MILIJONAI NAUJŲ M0- 
KYKLŲ STATYBAI

Miesto švietimo taryba 
paruošė siūlymus 1940 metų 
naujų mokyklų statybos 
programai, prašydama tam 
reikalui skirti 76 mil, 700 
tūkst. dolerių. Siūlymas nu
mato naujų 19 amatų mo
kyklų, 10 vidurinių ir 190 
pradžios mokyklų, bet kitais 
metais būtų statoma tik 25 
naujos mokyklos.

Pag 
nios ž 
Vatikt 
santyk 
Popiež 
kane - 
Giliai 
katalik 
vintais 
mažiau 

Ris ir 
kad ai;

Tel. STagg 2-7177

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI [.
VALANDOS:

DR. JOHN WALUK 8—10 ryto 
1—2 p. p.
6—8 vak.

161 No. 6th Street šventadieniais susitarus
Tek EVergreen 8-9229

VALANDOS:

DR.ED.W. ŽUKAUCKAS 1—2 p. p. 
6—8 vak.

4302 Flatlands Avenue Ir pagal sutarti
Tel. NAvarre 8-1919

VALANDOS:
DR. A. PETRIKĄ 9—12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) 1—8 vale. UI
Penktadieniais uždaryta

221 So. 4th Street Tel. EVergreen 7-6868

tų tvar 
mui paj 
dėsniais

Džiug 
bo vyr. 
darbo j 
pasižadė 
savo par 
vyriausy 
santykia 
sutvarky

Šiandii 
tuos asu 
vairias p 
širdžiaus 
Lietuva 1 
ringų vai 
nuolatinii 
tikanu; E 
ku skaitj 
testantišl 
tybės pre 
kilmių mt 
piežiaus 
sienio ats 
talikiškoj 
sai kitaip 
bus.


